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АНОТАЦІЯ 

Тютюнник М. І. Паралельні алгоритми комплексного оцінювання стану та 

якості функціонування складних систем. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислюваль-

них машин і систем. – Інститут прикладних проблем механіки і математики 

ім. Я. С. Підстригача НАН України; Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, МОН України. – Київ, 2020. 

Дисертація присвячена розв’язанню актуальної науково-прикладної зада-

чі, пов’язаної з розробкою та дослідженням паралельних алгоритмів комплекс-

ного оцінювання стану та якості функціонування складних систем.  

Складні системи використовуються у багатьох сферах людської діяльнос-

ті – у промисловості (мережі підприємств, їх постачальників та реалізаторів го-

тової продукції), на транспорті (транспортні мережі міст або регіонів країни), 

постачанні (системи електро-, газо-, тепло-, водопостачання) тощо. Для забез-

печення належного рівня життя громадян та розвитку економіки країни необ-

хідно досліджувати стан та якість функціонування таких систем.  

Під складною системою розуміємо об’єкт, який складається із багатьох 

взаємопов’язаних між собою елементів різного типу та призначення і може реа-

лізувати велику кількість різноманітних функцій. При цьому функції системи є 

композицією функцій, які можуть реалізувати її елементи. Зазвичай елементи 

системи об’єднуються в підсистеми різного рівня складності та функціональ-

ного призначення. Складність системи тут зумовлена великою кількістю різно-

типних та відмінних за функціональним призначенням елементів, великою кіль-

кістю варіантів розбиття на підсистеми певного рівня складності, різноманіт-

ністю взаємодій між елементами системи та неоднорідністю впливів внутріш-

ніх і зовнішніх чинників на її стан та функціонування. Сукупне функціонування 

різнорідних взаємозв’язаних елементів породжує якісно нові функціональні 

властивості системи (у т.ч. такі, аналогів яким може не існувати серед власти-

востей її окремих елементів). Аналіз стану та якості її функціонування викликає 
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багато труднощів, пов’язаних не лише зі складністю самої системи, а й з висо-

кою частотою надходження та великою розмірністю вхідних даних про стан 

досліджуваного об’єкта.  

Для виявлення недоліків у функціонуванні системи та своєчасного їх усу-

нення необхідно здійснювати комплексне оцінювання її об’єктів. У роботі ви-

користовується запропонована Поліщуком О. Д. методика комплексного оціню-

вання стану та якості функціонування складних систем на підставі поєднання 

методів локального, прогностичного, агрегованого та інтерактивного аналізу їх 

об’єктів. Комплексне оцінювання передбачає всесторонній аналіз поведінки як 

елементів, окремих підсистем, так і системи загалом. Воно грунтується на вико-

ристанні великих масивів вхідних даних різних типів, врахуванні значної кіль-

кості характеристик елементів системи, параметрів та критеріїв оцінювання, а 

також залучає до розгляду різні режими функціонування. Крім цього, оціню-

вання багатьох систем необхідно здійснювати в режимі реального часу. 

Отже, для ефективної реалізації згаданої методики на сучасних обчислю-

вальних засобах потрібно розробляти та досліджувати паралельні методи та 

алгоритми комплексного оцінювання, що і є основним завданням цієї дисер-

таційної роботи. 

Перший розділ роботи присвячений огляду праць з тематики паралельних 

обчислень та комплексного оцінювання складних систем. У цьому розділі по-

дано головні передумови виникнення паралельних обчислень, зроблено огляд 

сучасних напрямків розвитку паралельних обчислювальних систем. Зазначено, 

що для реалізації високопродуктивних обчислень найбільшого поширення на-

були кластерні архітектури. Зараз триває процес модернізації кластерів шляхом 

використання процесорів з більшою кількістю ядер та залучення в їх архітек-

туру обчислювальних блоків на базі графічних процесорів. Основним способом 

підвищення швидкодії сучасних обчислювальних систем є тотальне викорис-

тання паралелізму на всіх рівнях опрацювання інформації. 

Велика різноманітність архітектур обчислювальних систем спонукала до 

необхідності їх класифікації. Зроблено огляд найбільш відомих класифікацій 
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обчислювальних систем (за Фліном, за Хокні, класифікація суперкомп’ютерів, 

V-класифікація) і подано їх переваги та недоліки.  

Зроблено огляд найбільш поширених задач масових обчислень та деяких 

загальних підходів до їх розв’язання. Значна увага приділяється задачам оціню-

вання стану та якості функціонування складних систем, а також методиці їх 

розв’язання, що поєднує методи локального, прогностичного, агрегованого та 

інтерактивного оцінювання.  

Застосування методики комплексного оцінювання складних систем пе-

редбачає виконання наступних кроків: 

 відбір первинних даних, необхідних для оцінювання;  

 попереднє опрацювання в режимі реального часу первинних даних;  

 розпаралелювання обчислень безпосередньо під час оцінювання;   

 візуалізація результатів оцінювання. 

Очевидно, що для відбору первинних даних великого обсягу необхідно 

використовувати найсучасніші технічні та програмні засоби (датчики реєстра-

цій подій, вимірювальні прилади, сховища даних, алгоритми швидкого пошуку 

тощо).  

У другому розділі дисертації закцентована увага на процедурі поперед-

нього опрацювання вхідних даних та детально вивчені підходи до її оптимізації 

за часом виконання. 

Інформація, що надходить у локальні центри обробки у вигляді масивів, 

зазвичай може містити неточні або суттєво спотворені дані. Тому, перш ніж ви-

користовувати такі масиви для локального оцінювання елементів складних сис-

тем, їх потрібно попередньо опрацювати. У більшості випадків таку обробку 

потрібно здійснювати в режимі реального часу. З цією метою нами розвинуто 

квазісистолічний метод організації обчислень для розв’язання задач цифрової 

фільтрації з використанням процедури адаптивного згладжування. На підставі 

цього методу розроблено оптимальний за швидкодією та використанням пам’я-

ті паралельно-конвеєрний алгоритм фільтрації. Оптимальність побудованого 

алгоритму доведена у класі алгоритмів, які є еквівалентними за інформаційним 
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графом з точністю до виконання співвідношень асоціативності та комутатив-

ності. Розроблений паралельно-конвеєрний алгоритм орієнтований на реаліза-

цію на відповідних спеціалізованих обчислювальних засобах – квазісистоліч-

них структурах. Ці структури повністю «копіюють» потактову схему роботи 

цього алгоритму. Вони відрізняються від чисто систолічних тим, що дозволя-

ють передачу даних від однієї вихідної точки одразу в декілька точок прийому. 

Їх можна розглядати як окремі прискорюючі блоки в паралельних обчислю-

вальних системах універсального призначення для розв’язання задач фільтрації. 

Під час побудови таких структур важливою є мінімізація загальної кількості 

функціональних елементів та кількості їх типів. 

З метою зменшення обсягу використовуваної апаратури для реалізації па-

ралельно-конвеєрного алгоритму пропонується квазісистолічна структура, що 

відповідає потактовій схемі не всього алгоритму, а лише одного переобчислен-

ня згладжування. 

Ще одним потенційним засобом реалізації розробленого в роботі алгорит-

му фільтрації можуть бути паралельні обчислювальні системи зі структурно-

процедурною організацією обчислень. У таких системах час доступу до будь-

якого сектора пам’яті є однаковим для всіх процесорних елементів, однак тут 

важливою є проблема безконфліктного розташування даних в секторах пам’яті. 

Далі в роботі, у розділі 3, здійснено аналіз та розпаралелювання проце-

дури локального оцінювання стану та якості функціонування складних систем.  

Зазначено важливсть того, які елементи повинні бути задіяні в процедуру 

оцінювання. При цьому стан елемента, процес його функціонування та взаємо-

дію з іншими елементами системи описують набори характеристик. Для кожної 

характеристики необхідно визначити еталонні області та значення допустимих 

відхилень. При цьому локальні оцінки стану та якості функціонування елемен-

тів складних систем одержуються на підставі аналізу міри відхилень реальних 

значень характеристик від їх еталонних значень. Кількість критеріїв та парамет-

рів оцінки визначається особливостями досліджуваного елемента та метою оці-

нювання. Зазначимо, що набір характеристик повинен охоплювати всі особли-
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вості елемента і одночасно бути мінімально достатнім. В іншому разі, збіль-

шення обсягів інформації призведе до погіршення її змістовності. 

Локальне оцінювання здійснюється за двома параметрами ( у рівномірній 

та середньоквадратичній метриках). На підставі аналізу величини максималь-

них збурень формується уточнена бальна оцінка за параметром у рівномірній 

метриці. За параметром у середньоквадратичній метриці формується уточнена 

бальна оцінка на підставі аналізу масовості збурень. Зауважимо, що викорис-

тання однопараметричних оцінок у даному разі не дає адекватного уявлення 

про поведінку характеристики елемента. На підставі детального аналізу проце-

дури локального оцінювання вивчені шляхи її оптимізації за часом. Унаслідок 

цього для окремих фрагментів обчислень побудовано та проаналізовано алго-

ритмічні конструкції, орієнтовані на реалізацію на універсальних паралельних 

обчислювальних засобах зі спільною пам’яттю. Зазначимо, що для безпосеред-

нього обчислення значення параметра локальної оцінки можна застосувати ре-

жим, близький до повного двійкового дерева.  

Зауважимо, що локальне оцінювання дозволить виявити як найкраще 

функціонуючі елементи (зокрема, «еталонні»), так і елементи, стан та якість 

функціонування яких є потенційно загрозливими для оточуючих елементів і 

функціонування системи загалом.  

У розділі також обгрунтовано важливість прогностичного оцінювання. 

Такі оцінки будуються на передісторії локальних оцінок. Проаналізовано деякі 

можливості розпаралелювання обчислень під час прогнозування локальних оці-

нок та поведінки характеристик елементів системи.  

Локальні оцінки є визначальними стосовно формування висновків вищого 

рівня загальності про стан досліджуваної системи. У роботі в розділі 4 побудо-

вано дерева аналізу для агрегованого оцінювання складних систем, яке дозво-

ляє отримати узагальнені оцінки стану і якості функціонування як елементів си-

стеми, так і окремих її підсистем або системи загалом. На підставі цих дерев 

розроблено та досліджено відповідні алгоритмічні конструкції для паралельно-

го обчислення агрегованих оцінок на засобах зі спільною та розподіленою па-
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м’яттю. Побудовані алгоритмічні конструкції враховують реальні можливості 

(кількість процесорних елементів, обчислювальних ядер, вузлів, обсяг опера-

тивної пам’яті) наявних обчислювальних засобів.  

Отримані теоретичні оцінки прискорення підтверджують суттєву ефек-

тивність розроблених паралельних алгоритмів для локального та агрегованого 

оцінювання. 

Розроблено загальний підхід до оптимізації методики комплексного оці-

нювання складних систем, який грунтується на крупноблочному розпаралелю-

ванні обчислень. У даному разі побудовані алгоритмічні конструкції для органі-

зації паралельних обчислень, подані у вигляді деякої кількості повністю авто-

номних або слабозв’язаних гілок. Залежно від структури системи та мети до-

слідження реалізацію цих конструкцій можна проводити на різних обчислю-

вальних засобах, починаючи від багатоядерних комп’ютерів і закінчуючи висо-

копродуктивними обчислювальними середовищами. У разі, коли елементи (під-

системи) є територіально розташовані один від одного на значній відстані, тоді 

для ефективної реалізації методики комплексного оцінювання на базі запропо-

нованих алгоритмічних конструкцій необхідно залучати високопродуктивне об-

числювальне середовище, що складається із територіально розподілених обчис-

лювальних вузлів, з’єднаних комунікаційною мережею, і повністю відображає 

структуру досліджуваної системи.  

Поряд із одержанням кількісних оцінок, що характеризують якість функ-

ціонування об’єктів складних систем, важливою є візуалізація результатів, що 

дозволяє побачити не лише кількісну, але і якісну картину. Очевидно, що вирі-

шення цієї проблеми грунтується на розробці нових принципів візуалізації ре-

зультатів досліджень та залученні необхідної кількості моніторів, підключених 

до обчислювальної мережі або кластера. 

Здійснено програмне моделювання побудованого паралельно-конвеєрно-

го алгоритму фільтрації з використанням процедури адаптивного згладжування 

та програмну реалізацію деяких розроблених паралельних алгоритмів оціню-

вання складних систем. 
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Результати дисертаційної роботи можуть бути використані під час дослід-

ження стану та якості функціонування транспортних систем, систем енерго-, 

водо-, та газопостачання, торгівельних мереж тощо. Зокрема результати роботи 

використано для удосконалення функціонування окремих підсистем автомати-

зованої системи керування вантажними перевезеннями на ПАТ «Укрзалізниця». 

Розроблені підходи до оптимізації обчислень та побудовані алгоритмічні 

конструкції для їх виконання дозволяють певною мірою вирішувати проблему 

Big Data під час дослідження складних систем. 

Ключові слова: паралельний алгоритм, складна система, комплексне 

оцінювання, адаптивне згладжування, цифрова фільтрація даних, прискорення 

обчислень, агрегація. 

 

ANNOTATION 

Tyutyunnyk M. I. Parallel algorithms for complex evaluation of the state and 

operation quality of complex systems functioning. – Manuscript. 

Dissertation for acquiring scientific degree of candidate of technical sciences in 

specialty 01.05.03 – mathematical and software of computational machines and 

systems. – Taras Shevchenko National University of Kyiv. – Kyiv, 2019. 

The dissertation is dedicated to solution the actual scientific and practical 

problem of developing and investigation parallel algorithms for complex evaluation 

of the state and operation quality of complex systems. 

Complex systems are used in many spheres of human activity - in industry 

(enterprise network, its suppliers, implementers of finished production), on 

transportation (transport city networks or regions of country), supplying (electricity-, 

gas-, water-supply) etc. To provide the proper life condition of citizens and develop 

the country economics, it is necessary to research the quality of functioning of such 

systems.  

Under complex system it is meant the object, consisting of lots of interrelated 

elements of different type and assignment and can realize a big number of different 

functions. The system functions herein are system compositions so they can realize 
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the system elements.  The elements of the system usually integrate into sub-systems 

of different complexity level and functional assignments. System complexity here is 

provided by a big number of polytypic and distinguishable by functional assignment 

elements, by a big number of variants of division on sub-systems of certain 

complexity level; by many-sided interrelations between system elements and 

dissimilar effects of inner and outer factors that effect on its functioning and state. 

Complex functioning of dissimilar interrelated elements create qualitatively new 

functional properties of system (ones that do not have analogues among the 

properties of its’ independent elements). State analysis and quality one of its 

functioning give rise to many difficulties attached not only with the complexity of 

system itself, but also with a high frequency arrival and a big incoming data 

dimension concerning the state of researchable object.  

To reveal the disadvantages in system functioning and well-timed elimination 

of them, it is needed to accomplish the substantive evaluation of its objects. In the 

herein thesis it is used a methodology suggested by O. D. Polishchuk about 

substantive evaluation of state and quality of functioning of complicated systems on 

the ground of combining of methods of local, predictive, aggregative and interactive 

analysis of their objects. Substantive evaluation provide all-round analysis of the 

behavior whether elements, separate sub-systems, or the systems as a whole. It 

grounds on the usage of big input decks of different types, taking into account a 

significant quantity of characteristics of system elements, parameters and criteria of 

evaluation and also includes into consideration different modes of functioning. 

Besides, evaluation of many systems is to be accomplished in real time mode.  

So, for effective realization of the mentioned methodology on modern 

computing instruments is to develop and research parallel methods and algorithms of 

substantive evaluation that is the main objective of this thesis paper.  

The first part of the herein thesis is devoted to a review of ones themed in 

parallel calculations and substantive evaluation of complex system. In this part there 

are presented preconditions of origin of parallel calculations; it is also accomplished a 

review of modern directions of development of parallel computing system. It is noted 
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that for realization of highly efficient calculating the cluster architectures are 

widespread the most. Today it is continued the process of modernization by way of 

using processors with bigger number of processor core and including them into 

architecture of computing units on the base of graphic engine. The fundamental 

method of increase of speed-work of modern computing systems is total using of 

parallelism on every level of data processing.  

A big variety of architectures of computing systems motivated them to be 

classified. It is put into practice the review of the most familiar classifications of 

computing systems (by Flin, by Hockney, super-computer classification, V-

classification) are given the advantages and disadvantages of them. It is accomplished 

the review of the most widespread problems of massive calculating and some general 

approaches to its resolving. A significant attention is put to problems of evaluation of 

state and quality of functioning of complex systems and also to methodology of its 

resolving that combines the methods of local, predictive, aggregative and interactive 

evaluation.  

Applying the methodology of substantive evaluation of complex systems 

provides the fulfillment the next steps: 

 selecting of primary data needed for evaluation; 

 prior processing of primary data in real time mode; 

 parallelization of computing directly during evaluation; 

 visualization of evaluation results. 

Evidently, for primary data selection of a vast amount is to use the most 

modern technical and software applications (registration sensors, measuring 

instruments, databanks, instant search algorithm, etc.) 

The second part of the herein thesis emphasizes the procedure of prior 

processing of input data and thoroughly examination of approaches to its 

optimization according to runtime.  

Data that enter in local analysis centers as massive can contain inaccurate and 

sufficiently distorted information. It is needed to be primarily processed before using 

such massive for local evaluating of elements of complex systems. In most cases such 
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data reduction is to be accomplished in real time mode. With such an objective we 

have developed quqsisystolic method of computing organization for resolving of 

digital filtering problem with using of procedure of adaptive smoothing. On the 

ground of the herein method it was developed the parallel-pipeline filtering 

algorithm, optimal by speed-work and memory usage. Optimality of recommended 

algorithm was proved in the algorithm class, which are equivalent by information 

graph with accuracy of interrelationships of associativity and communicativeness. 

The developed Parallel-pipeline algorithm is oriented on realization on proper 

specialized computing instruments – quqsisystolic structures. These structures 

completely copy step-by-step operation scheme of the herein algorithm. They are 

differentiated from systolic ones in that they allow the data transmission from one 

initial position to several receiver ones. They can be considered as individual boosted 

blocks in parallel universal assignment of computing systems for filtering problems 

resolving. During such structures building, it is necessary to minimize the general 

number of functional elements and their type numbers. With the aim of decreasing 

the quantity of used apparatus for Parallel-pipeline algorithm realization it is 

suggested quqsisystolic structure that replies to step-by-step scheme not of whole 

algorithm, but only one revaluation smoothing.  

Another potential realization tool, developed during the process of filtration 

algorithm, can be parallel computing systems with structural-procedure organization 

of computations. In these systems, the access time to any memory sector is the same 

for every processor elements, however, it is important problem of conflict-free 

position of data in memory sectors.  

Further on, in part 3, it is accomplished the analysis and parallelization of 

procedure of local state evaluation and functioning of quality of complex system. 

It is noted the significance of what elements must be included into the 

evaluation procedure. By this, the state of element, its functioning process and 

interaction between the other elements of the system - that all describe feature set.  

For every feature it is important to identify the etalon spheres and values of 

permissible variations. Local evaluations of state and quality of functioning of 
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elements of complex system, however, are received on the ground of analysis of 

measure of deviation of real value features from their etalon value. Number of criteria 

and parameters of evaluation is identified by peculiarities of the researchable element 

and the aim of research. It is to be noted that the feature set must contain all the 

peculiarities of element and simultaneously must be minimal enough. Otherwise, 

increasing of data amount causes its reduction meaningfulness. 

Local evaluation is accomplished with the help of two parameters (in uniform 

metric and mean-root-square one). On the ground of analysis of value of maximum 

disturbance it is formed the amended estimate by parameters of uniform metric. By 

parameter in mean-root-square metric it is formed the amended estimate on the 

ground of analysis of disturbance massiveness. We also note that the usage of single-

parameter evaluation in given approach does not present adequate notion about 

feature element behavior. On the ground of detail analysis of procedure of local 

evaluation are studied the ways of its optimization in the time. As a result, for 

separate fragments of calculating, it is suggested and analyzed algorithm 

constructions, oriented on the realization on universal parallel computing instruments 

with a common memory. It is to be noted that for direct calculations of value of 

parameter of local evaluation it can be applied the regime close to a whole binary 

search tree. 

It is to be noted that local evaluating allows to reveal as the best functioning 

elements (in particular «etalon» ones) so the elements, the state and quality of 

functioning of which are potentially critical for surrounding elements and functioning 

of the system in all.  

In the part it is also justified the importance of predictive valuation. Such 

valuations are grounded on prehistory of local valuations. Are analyzed some 

alternatives of paralleling of calculations during the time of predicting of the local 

valuations and the behavior of features of elements of the system.   

Local valuations are determinative according to the formation of conclusions of 

higher level of generality concerning the researchable system state. In part 4 of the 

herein thesis there are built analysis trees for aggregation valuating of complicated 
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systems, which permits to receive generalized valuations of state and quality of 

functioning as elements of the system so its separate subsystems or the system in all. 

On the ground of these trees it is developed and researched corresponding algorithm 

constructions for Parallel valuation of aggregative valuations on instruments with 

common and distributing memory. Built algorithm constructions make allowance for 

real opportunities (the number of processor elements, hardware cores, hosts, main 

memory capacity) of real computing elements.  

Received theoretical valuations of boosting prove the sufficient effectiveness 

of developed parallel algorithms for local and aggregative valuation.  

It is developed the general approach to optimization of methodology of 

complex valuating of complex systems which is grounded on large-blocked 

paralleling of valuation. In the herein case are built algorithm constructions for 

organization of parallel valuations which are given as presented by some number of 

entirely autonomic or loosely-bounded branches. Depending on system structure and 

goal of research, the realization of these constructions can be accomplished on 

different computing instruments, beginning with the multi-core computers and 

finishing with the highly-productive computational environment. In case of the 

elements (of sub-system) are territorially set on a large distance from one another, 

than for effective realization of methodology of complex valuation on the base of 

suggested algorithm constructions it is valuable to include high-productive computing 

environment, which consists of territorially distributed computing hosts, joint by 

communicative network and entirely presents the structure of researchable system.  

Along with receiving of valuations of quantity, which characterizes quality of 

functioning of objects of complex systems, it is valuable the visualization of results 

which permits to observe not only the quantitative feature but also qualitative ones. It 

is evident that resolving of this problem is grounded on the developing of new 

principles of visualization of research results and on including of necessary quantity 

of monitors, connected to a computing network or cluster.  

Put into practice the program modeling of recommended parallel-pipeline 

algorithm of filtering with application of procedure of adaptive smoothing and 
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program realization of several developed parallel algorithms of valuation of 

complicated structure.  

The results of herein thesis can be used during the research of state and quality 

of transport system, energy-, water-, gas-supplying, commercial network, etc. In 

particular, the results of research are used for improvement of functioning of separate 

sub-systems of automatized system of freight traffic management on public joint-

stock company «Ukrzaliznytsya».  

Recommended approaches to optimization of calculations and developed 

algorithmic constructions for their fulfillment permit, to some extent, to solve the 

problem Big Data during the research of complex systems.  

Keywords: parallel algorithm, complex system, complex evaluation, adaptive 

smoothing, digital data filtering, speed up of calculations, aggregation. 
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Перелік умовних позначень, скорочень 

АТС – автотранспортна система; 

БПС – базові підсистеми; 

ЗМО – задачі масових обчислень; 

ЗТС – залізнична транспортна система; 

ЗЦФ – задача цифрової фільтрації; 

ІДМ – ієрархічно-декомпозиційна методика; 

КА – клітинні автомати; 

КСОС – квазісистолічні обчислювальні структури; 

ПКА – паралельно-конвеєрний алгоритм; 

ПЕ – процесорний елемент; 

СІМС – складна ієрархічно-мережева система; 

СЛАР – система лінійних алгебраїчних рівнянь; 

СС – складна система; 

ССПОО – системи зі структурно-процедурною організацією обчислень; 

СУ – системи управління; 

ФЕ – функціональний елемент. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Розвиток нашої країни, добробут і здоров’я її гро-

мадян значною мірою залежать від ефективного функціонування великих і 

складних систем (СС) у багатьох сферах людської діяльності – промисловості, 

енергетиці, транспорті, постачанні, охороні здоров’я тощо. Тому дослідження 

різноманітних СС у цих та багатьох інших сферах виробництва та послуг є над-

звичайно важливою науково-технічною задачею. Під формальним поняттям 

складної системи розуміємо об’єкт, що складається із багатьох взаємопов’я-

заних між собою елементів, які можуть реалізувати велику кількість різнома-

нітних функцій. При цьому функції системи є композицією функцій її елемен-

тів. Зазвичай елементи СС об’єднуються в підсистеми різного рівня складності 

та функціонального призначення. Складність системи зумовлена великою кіль-

кістю різнотипних та відмінних за функціональним призначенням елементів, 

значною кількістю варіантів розбиття на підсистеми різного рівня складності, 

різноманітністю взаємодій між елементами та неоднорідністю внутрішніх і зов-

нішніх впливів на стан функціонування системи. 

Задачам дослідження складних систем у різних формулюваннях присвя-

чені роботи вітчизняних та закордонних вчених. Зокрема, вагомий внесок до 

формування підходів для оцінювання стану та якості функціонування СС 

зробили Волкович В. Л., Корніков В. В., Крилов О. М., Панкратова Н. Д., Хова-

нов Н. В., Bergman B., Bar-Yam Y., Hwang C. L., Lee M. H., Wittmuss A., 

Owen C. L. та інші. Проблемі розробки методів дослідження та моделювання 

поведінки СС присвячені роботи Антонова А. В., Барлоу Р., Бусленка М. П., Га-

ращенка Ф. В., Яценка В. О., Balageas D., Bloom M., Marakas G. M., Siljak D. D. 

та інших авторів.  

Ще одним важливим напрямком є дослідження функціонування об’єктів, 

створених та керованих людиною, які мають ієрархічну структуру. Цьому на-
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прямку досліджень присвячені роботи Бакаєва О. О., Заславського В. А., Соло-

менка Н. С., Тимченка О. В., Черняка А. Ю., Roy D., Wang F.-Y. та інших.  

Труднощі дослідження стану та якості функціонування СС пов’язані не 

лише зі складністю самої системи, а й з високою частотою надходження та ве-

ликою розмірністю вхідних даних про стан досліджуваного об’єкта. Тому для 

виявлення недоліків у функціонуванні системи та своєчасного їх усунення не-

обхідно здійснювати комплексне оцінювання її об’єктів. У роботах Поліщу-

ка О. Д. запропонована методика комплексного оцінювання стану та якості 

функціонування СС з ієрархічною структурою на підставі поєднання методів 

локального, прогностичного, агрегованого та інтерактивного аналізу об’єктів 

системи. Таке оцінювання грунтується на використанні великих масивів вхід-

них даних різних типів, значної кількості характеристик елементів системи, па-

раметрів та критеріїв оцінювання, а також використовує різні режими функціо-

нування системи. Отже, реалізація цієї методики потребує значних обчислю-

вальних ресурсів та організації паралельних обчислень. 

Розробці основ паралельних обчислень при розв’язанні алгоритмічно 

складних задач присвячені роботи Анісімова А. В., Бандман О. Л., Вальковсь-

кого В. О., Дорошенка А. Ю., Каляєва І. А., Капітонової Ю. В., Клименка В. П., 

Летичевського О. А., Михалевича В. С., Молчанова І. М., Перевозчикової О. Л., 

Погорілого С. Д., Терещенка В. М., Яджака М. С., Grama A., Lamport L., Roos-

ta S. H., Stallings W., Foster I. та інших авторів.  

Оцінювання багатьох складних систем необхідно здійснювати в режимі 

реального часу. Тому для ефективної реалізації згаданої вище методики на су-

часних обчислювальних засобах потрібно розробляти та досліджувати пара-

лельні методи і алгоритми комплексного оцінювання, що і є основним завдан-

ням дисертаційної роботи. 

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

виконано в рамках науково-дослідних тем Інституту прикладних проблем меха-

ніки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України «Розвиток математичних 

моделей і методів дослідження нелінійної динаміки тонкостінних елементів 
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конструкцій із композитних матеріалів стосовно прогнозування їх конструк-

тивної міцності та надійності» (2007–2010 рр., № 0107U000358), «Розробка 

методик та алгоритмів для аналізу динамічного стану тонкостінних композит-

них конструкцій і оптимізація режимів керування та параметрів маніпуляційних 

локомоційних систем стосовно задач біомеханіки» (2011–2013 рр.,                    

№ 0110U004818), «Розвиток тополого-алгебраїчних, диференціально-геомет-

ричних та числових методів дослідження нелінійних динамічних систем у при-

кладних задачах фізики, біології та медицини» (2012–2016 рр., 

№ 0111U009688), «Розробка математичних моделей та методів визначення ди-

намічної поведінки композитних структур та нелінійних робототехнічних сис-

тем» (2014–2018 рр., № 0113U007684), «Розробка аналітико-числових методів 

моделювання та оптимізації складних динамічних систем і їх застосування у 

прикладних задачах» (2017–2021 рр., № 0161U008186). Здобувач був співвико-

навцем цих тем. 

Мета і задачі дисертаційного дослідження. Метою дисертаційної робо-

ти є підвищення ефективності дослідження складних систем шляхом розробки 

та використання паралельних алгоритмів комплексного оцінювання їх стану і 

якості функціонування. 

Відповідно до поставленої мети необхідно розв’язати такі наукові задачі:  

 здійснити аналіз існуючих паралельних методів, алгоритмів та обчис-

лювальних засобів для розв’язання задач дослідження СС;   

 розробити загальну стратегію розпаралелювання методики комплекс-

ного оцінювання стану та якості функціонування СС; 

 для попереднього опрацювання вхідних даних розробити та обгрун-

тувати оптимальний за швидкодією паралельно-конвеєрний алгоритм (ПКА) 

цифрової фільтрації з використанням адаптивного згладжування; 

 побудувати схеми квазісистолічних обчислювальних структур для реа-

лізації розробленого ПКА фільтрації; 

 розробити та дослідити паралельні алгоритмічні конструкції для ло-

кального оцінювання елементів СС; 
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 побудувати та проаналізувати алгоритмічні конструкції для паралель-

ного обчислення агрегованих оцінок об’єктів СС; 

 здійснити експериментальне програмне моделювання роботи розробле-

ного ПКА фільтрації та програмну реалізацію окремих паралельних алгоритмів 

для оцінювання СС. 

Об’єкт дослідження: процеси оцінювання стану та якості функціонуван-

ня об’єктів складних систем. 

Предмет дослідження: методи, алгоримтми та схеми апаратних засобів 

для виконання масових обчислень під час комплексного оцінювання стану та 

якості функціонування СС.  

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети в дисертаційній 

роботі використано низку теорій та методів. Зокрема, для побудови та аналізу 

високопаралельних алгоритмів масових обчислень використані методи цифро-

вої обробки сигналів, методи системного аналізу, методи агрегації, теорія алго-

ритмів, теорія паралельних обчислень. Розробка архітектур спеціалізованих об-

числювальних засобів здійснювалась з використанням теорії проектування па-

ралельних обчислювальних систем.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: 

 вперше розроблено загальний підхід до оптимізації методики комп-

лексного оцінювання складних систем, який грунтується на крупноблочному 

розпаралелюванні обчислень і дозволяє проводити таке оцінювання у режимі 

реального часу; 

 на основі аналізу потактової схеми побудованого ПКА фільтрації даних 

розроблено архітектуру квазісистолічних структур для ефективної його реаліза-

ції; 

 з метою прискорення процедури локального оцінювання характерис-

тики елемента системи за заданим параметром розробено паралельно-послідов-

ний підхід до її виконання; 

 для одержання агрегованих оцінок поведінки характеристики системи 

або системи загалом побудовано ярусно-паралельні форми алгоритмів обчис-
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лень; на основі цих форм алгоритмів запропоновано ефективні алгоритмічні 

конструкції; 

 розвинуто квазісистолічний метод організації обчислень для розв’язан-

ня одновимірної задачі цифрової фільтрації (ЗЦФ) з використанням адаптивно-

го згладжування та побудовано оптимальний за швидкодією ПКА фільтрації 

вхідних даних. 

Практичне значення одержаних результатів. Одержані в роботі науко-

ві результати є внеском у теорію паралельних обчислень та системний аналіз 

стану і якості функціонування складних систем.  

Побудовані у роботі паралельні алгоритми можуть бути використані для 

оцінювання стану та якості функціонування СС різних типів і призначення, зо-

крема, транспортних систем, мереж банківських установ, торгівельних мереж, 

систем життєзабезпечення окремих міст або цілих регіонів тощо.  

Результати роботи були використані: 

 під час виконання проекту «Посилення кластера ІППММ ім. Я. С. Підстри-

гача НАН України та його використання для ефективного розв’язання алго-

ритмічно складних задач обчислювальної механіки, цифрової фільтрації, ас-

трофізики та космології з використанням грід-інфраструктури» для попе-

реднього опрацювання у режимі реального часу великих масивів експери-

ментальних даних;  

 для удосконалення функціонування окремих підсистем автоматизованої сис-

теми керування вантажними перевезеннями в ПАТ «Укрзалізниця»;  

 у навчальному процесі кафедри прикладної математики Національного уні-

верситету «Львівська політехніка» під час проведення лекційних і лабора-

торних занять з курсу «Паралельні обчислення та засоби їх реалізації». 

Особистий внесок здобувача. Усі результати, що увійшли в дисертацій-

ну роботу, одержані автором самостійно і подані в [1–10]. У працях, написаних 

у співавторстві, дисертантові належать: в [1] – алгоритмічні конструкції для па-

ралельного виконання агрегованого оцінювання СС та підходи для їх реалізації; 

[2] – паралельно-послідовний підхід до оптимізації обчислень та відповідні ал-
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горитмічні конструкції для локального оцінювання характеристики елемента 

досліджуваної системи; [3] – оптимальний за швидкодією ПКА розв’язання 

ЗЦФ з використанням адаптивного згладжування та його обгрунтування; [4] – 

архітектура обчислювальних засобів для реалізації ПКА фільтрації; [5] – загаль-

ний підхід до розпаралелювання методики комплексного оцінювання СС; [6] – 

порівняння складних мереж і мережевих систем; [7, 8] – підходи до оптимізації 

методів оцінювання; [9] – обгрунтування проблеми обробки Big Data в склад-

них ієрархічно-мережевих системах; [10] – опис архітектурних особливостей 

високопродуктивного обчислювального середовища, алгоритмічні конструкції 

для паралельного опрацювання великих масивів даних у складних ієрархічно-

мережевих системах.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати ди-

сертації доповідались та обговорювались на міжнародних математичних конфе-

ренціях ім. В. Я. Скоробогатька (Дрогобич, 2007, 2011, 2015); науково-техніч-

ній конференції молодих науковців і спеціалістів Фізико-механічного інституту 

ім. Г. В. Карпенка НАН України (Львів, 2007); XV міжнародній конференції з 

автоматичного управління «Автоматика – 2008» (Одеса, 2008); ХІ міжнародній 

науково-технічній конференції «Моделювання, ідентифікація, синтез систем 

управління» (Канака, 2008); IV міжнародній науково-практичній конференції 

«Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи)» (Київ, 2017); 

XVIII міжнародній конференції «Dynamical System Modeling and Stability Inves-

tigations (DSMSI-2017)» (Київ, 2017); 3-ій Східно-Європейській конференції 

«Математичні та програмні технології Internet of Everything» (Київ, 2018); V 

науково-технічній конференції «Обчислювальні методи і системи перетворення 

інформації» (Львів, 2018); Х міжнародній науковій конференції «Математичні 

проблеми механіки неоднорідних структур» (Львів, 2019).  

Результати роботи в повному обсязі доповідались та обговорювались на 

засіданнях наукового семінару лабораторії моделювання та оптимізації склад-

них систем Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Під-

стригача НАН України (керівник семінару – доктор фіз.-мат. наук Яджак М. С., 
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Львів, 2018, 2019); розширеному засіданні наукового семінару відділу моделю-

вання композитних структур і складних систем Інституту прикладних проблем 

механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України (керівник семінару – 

професор Марчук М. В., Львів, 2019); розширеному засіданні наукового семіна-

ру кафедри математичної інформатики факультету комп’ютерних наук та кібер-

нетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (керів-

ник семінару – професор Терещенко В. М., Київ, 2020). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 21 друковану працю, з них 

5 статей [76, 78, 114–116] у фахових виданнях, 5 статей [151–155] у закордон-

них виданнях, 11 праць [93, 96, 97, 111, 113, 117, 118, 120, 149, 150, 170] у збір-

никах матеріалів наукових конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі всту-

пу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел у кількості 170 

найменувань і 3 додатків. Загальний обсяг дисертації – 183 сторінки. Основна 

частина викладена на 121 сторінці.  Робота містить 27 рисунків та 1 таблицю. 
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РОЗДІЛ 1. ПАРАЛЕЛЬНІ ОБЧИСЛЕННЯ, ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ТА СКЛАДНІ СИСТЕМИ  

 

Перший розділ присвячений огляду праць з тематики паралельних обчис-

лень та комплексного оцінювання складних систем.  

У цьому розділі висвітлено головні передумови виникнення паралельних 

обчислень та обгрунтована необхідність розробки відповідного алгоритмічного 

та програмного забезпечення.  

Описано найбільш відомі класифікації паралельних обчислювальних сис-

тем (за Фліном, за Хокні, класифікація суперкомп’ютерів, V-класифікація), по-

дано їх переваги та недоліки.  

Проаналізовано сучасні тенденції в розвитку паралельних обчислюваль-

них систем універсального та спеціального призначення. Зокрема, на шляху по-

кращення характеристик комп’ютера доволі ефективним є перехід на гібридні 

гетерогенні архітектури обчислювальних систем. Вагомим кроком в нових роз-

робках обчислювальної техніки є створення нейрокомп’ютерів, обчислюваль-

них засобів на оптичній елементній базі, квантових обчислювачів тощо.  

Зроблено огляд найбільш поширених задач масових обчислень та деяких 

загальних підходів до їх розв’язання. Значна увага приділяється задачам оціню-

вання стану та якості функціонування СС, а також методиці їх розв’язання, що 

поєднує методи локального, прогностичного та агрегованого оцінювання.  

 

1.1. Передумови виникнення паралельних обчислень 

 

Прогрес в комп’ютерних технологіях останніх років і розповсюдження 

цих технологій у все нові сфери людської діяльності зумовлені сукупністю со-

ціально-економічних потреб людства. В науці постійно зростає кількість склад-

них задач, розв’язання яких пов’язане з аналізом та обробкою багатьох пара-

метрів, які швидко змінюються в часі. Крім цього, практично важливі задачі, 

пов’язані, наприклад, з аналізом космічної інформації, моніторингом роботи ве-
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ликих промислових підприємств, банківських установ, характеризуються висо-

кою частотою надходження даних про стан досліджуваного об’єкта і потребу-

ють одержання розв’язку в режимі реального часу. Послідовні алгоритми не до-

зволяють забезпечити необхідну швидкість обробки великих масивів даних. То-

му під час розв’язання таких задач необхідно оптимізувати обчислення за часом 

на підставі використання паралельних методів та алгоритмів. 

Потреба скоротити час чисельного розв’язування складних науково-тех-

нічних задач, які вимагають виконання великих обсягів обчислень, а також не-

обхідність отримання розв’язку для низки практично важливих задач [24, 46, 

104] у режимі реального часу стали головними передумовами виникнення пара-

лельних обчислень. Загалом, значна потреба у високопродуктивних обчислен-

нях зумовлена такими чинниками, як складність задач, висока вартість експе-

риментального обладнання, зростання цін на енергоресурси, необхідність змен-

шення часу досліджень, потреба в автоматизованих системах управління на 

виробництві та в різноманітних галузях людської діяльності [6, 19, 31]. Вирі-

шення цих проблем можливе лише із застосуванням високопродуктивних об-

числювальних систем з паралельною архітектурою. З одного боку, потреба у 

високопродуктивних обчисленнях ставить нові вимоги до обчислювальної тех-

ніки [27, 41, 95]. З метою збалансованого завантаження процесорних елементів 

та економного використання енергоресурсів виникає потреба в нових розроб-

ках, пов’язаних з побудовою і дослідженням обчислювальних систем, які най-

більш точно відповідають структурі алгоритму або окремого класу алгоритмів.  

З іншого боку, удосконалення технологій проектування та створення об-

числювальних засобів, перехід на багатоядерні та багатопотокові процесори в 

свою чергу і посприяли організації паралельних обчислень, зумовили необхід-

ність розробки відповідного алгоритмічного та програмного забезпечення. 

Поява комп’ютерних систем паралельної дії була породжена, зокрема, 

ідеєю можливого розпаралелювання окремих фрагментів задачі. Необхідність 

розпаралелювання є перш за все природньою: всі процеси і явища навколиш-

нього середовища протікають і змінюються в часі. Паралелізм присутній як у 
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живій природі, так і у суспільних відносинах: розвиток економіки, науки, куль-

тури тощо. Найпростішим прикладом паралельних процесів є поширення ін-

формаційних потоків в людському суспільстві, зокрема, через мережу Internet.  

Постійне зростання кількості та складності обчислювальних задач потре-

бує подальшого підвищення швидкодії, а для розв’язання окремих з них є по-

треба у використанні надпотужних суперкомп’ютерів. 

 

1.2. Обчислювальні системи: історія та основні тенденції розвитку 

 

Історія становлення і розвитку галузей інформатики та обчислювальної 

техніки налічує не один десяток років [1, 11]. За останні 80 років комп’ютерний 

світ охопив еру від громіздких лампових до компактних швидкодіючих ком-

п’ютерів. Обчислювальна машина Baby, яка у 1948 р. була розроблена в Ман-

честерському університеті, вважається першою ЕОМ у світі, в якій достатньо 

повно був реалізований принцип збереження програми в пам’яті [29]. Продук-

тивність однієї із перших обчислювальних систем EDSAC, яка була створена в 

1949 р. у Кембриджському університеті, не перевищувала 100 операцій за се-

кунду. Набір операцій перших ЕОМ складав не більше двох десятків команд. 

Тоді громіздкі обчислювальні машини не були широко доступними і викорис-

товувались лише у вузьких спеціалізаціях, перш за все в оборонній галузі, вій-

ськовій індустрії, енергетиці, машино- та літакобудуванні, дослідженні космосу 

тощо.  

Над створенням обчислювальних систем різного призначення в тодішньо-

му СРСР працювали багато творчих  колективів. Зокрема в Україні, під керів-

ництвом академіка С. А. Лебедєва проводились роботи зі створення перших віт-

чизняних ЕОМ – МЕСМ (малая электронно-счётная машина). У 1952 році архі-

тектура системи команд була замінена на архітектуру з індексними регістрами 

[33]. У середині 60-х років минулого століття появився клас універсальних 

машин CISC (complete instruction set computer)-архітектури. Комп’ютери CISC-

архітектури використовують великий набір складних інструкцій машинної 
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мови, окремі інструкції виконують багато операцій, циклів. Одночасно, склад-

ність набору команд мотивувала забезпечення спрощеного набору команд, який 

тісно підримує операції і структури даних. Згодом, у 70-х роках, з розвитком 

високорівневих мов і компіляторів почалось серійне виробництво машин RISC 

(reduced instruction set computer)-архітектури [54]. Головною характеристикою 

останніх був фіксований час виконання команд.  

На рівні західних аналогів була розроблена і випущена в 1967 році 

БЭСМ-6 (большая электронно-счётная машина). Трохи згодом, під керівницт-

вом Б. А. Бабаяна були розроблені більш удосконалені БЭСМ –Эльбрус-1 і Эль-

брус-2, у процесорах яких уже була закладена підтримка 128-бітової арифмети-

ки [6]. В Інституті кібернетики АН УРСР у 1969 році В. М. Глушков створив 

прообраз персонального комп’ютера Мир-2.  

Важливим кроком на шляху до покращення продуктивності обчислюваль-

них систем було запровадження векторноконвеєрного режиму виконання опе-

рацій [29]. Перші зразки векторноконвеєрних комп’ютерів появилися у середи-

ні 80-х років минулого століття. Всі основні операції, що виконуються процесо-

ром цих систем (звертання до пам’яті, обробка команд) є конвеєрними. Основу 

конвеєрної обробки складає виконання деякої операції у декілька етапів з пере-

дачею даних від одного етапу до наступного. Конвеєризація є ефективною, ко-

ли конвеєр завантажений повністю або майже повністю. Можливість повного 

завантаження забезпечують векторні операції. Векторна обробка збільшує 

швидкість обчислення завдяки виконанню певної операції для цілого набору 

(вектора) даних одночасно. Традиційно перші промислові зразки векторнокон-

веєрних комп’ютерів вважають першими суперкомп’ютерами. 

Прикладом однопроцесорного векторного суперкомп’ютера є система 

FACOM VP-2000 японської фірми Fujitsu. Схожу архітектуру мають і векторні 

комп’ютери фірми Gray Research і Сonvex. Окрім Gray-1, наприклад, комп’юте-

ри серії VP (vectorial processor) від Fujitsu та серії PS (scalar processor) від ком-

панії Hitachi реалізують важливий засіб прискорення векторних обчислень – за-

чеплення команд [87].  
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Ера однопроцесорних комп’ютерів продовжувалася до появи сімейства 

Cray-X-MP/Y-MP – слабкопаралельних векторних комп’ютерів з 4 – 16 проце-

сорами. Спроба використовувати кілька процесорів в одній обчислювальній си-

стемі була здійснена для відповідного збільшення продуктивності обчислень. 

Однією з перших таких систем на початку 70-х років, була мультипроцесорна 

система SIMD-архітектури – ILLIAC-IV, яка була розроблена в Іллінойському 

університеті фірмою Burroughs [135]. Перший проект ILLIAC-IV передбачав 

256 процесорних елементів (ПЕ) у системі з продуктивністю 1 млрд. операцій 

за cекунду. Така кількість ПЕ спричинила певні технологічні труднощі під час 

виготовлення інтегральних схем та зробила систему дорогою. Тому в 1974 році 

була впроваджена в експлуатацію система, що складалася з 64 ПЕ і досягала ви-

конання 200 млн. операцій за cекунду. 

Ідея паралелізму обчислень виникла набагато раніше і втілювалась до-

сить довго. Це було пов’язано з тим, що можливості часу не давали змоги реалі-

зувати теоретичні аспекти проблеми. Поява комп’ютерних систем паралельної 

дії була породжена, зокрема, ідеєю можливого розпаралелювання фрагментів 

задачі. Слід зазначити, що в другій половині ХХ ст. суттєві зміни відбулися і в 

організації наукових досліджень. На різних етапах наукового пошуку виникали 

складні задачі [139], які для свого розв’язання вимагали значних обчислюваль-

них ресурсів. За цих умов на рубежі ХХ-го початку ХХІ ст. стрімко розвивали-

ся напрямки комп’ютерного моделювання [40] та чисельного експерименту 

[24]. Такі обставини зумовили необхідність покращення швидкодії обчислю-

вальних систем та посилили вимоги до ефективності методів наукових дослід-

жень. Ця ситуація стимулювала розробку нових обчислювальних систем пара-

лельної архітектури.  

Прорив у збільшенні продуктивності обчислень було зроблено унаслідок 

еволюції архітектур комп’ютерів, розвитку технологій розроблення електрон-

них схем [119–123] та завдяки розробці нових підходів до організації оброб-

лення даних [8, 43–46]. При цьому зазначимо, що основна увага приділяється 

впровадженню багатопотокових та багатоядерних процесорів. 
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Ключовими моментами в розвитку архітектур сучасних обчислювальних 

засобів [119] стали гіперконвеєризація, суперскалярність, векторизація, архітек-

тура VLIW (very long instruction word ) тощо. Цей перелік вимог до архітектур 

урізноманітнив такі важливі характеристики, як спосіб організації пам’яті, то-

пологія зв’язків між процесорами, синхронність виконання операцій або роботи 

окремих пристроїв [41]. З метою збільшення швидкодії та збалансованого за-

вантаження ПЕ виникла потреба в нових розробках, пов’язаних з побудовою і 

дослідженням як обчислювальних систем, які найбільш точно відповідають 

структурі одного алгоритму або окремого класу алгоритмів, так і відповідного 

програмного забезпечення [123]. Унаслідок цього виробилась стійка тенденція 

розвитку обчислювальних засобів універсального та спеціального призначення.  

На даний час розвиток універсальних паралельних обчислювальних сис-

тем здійснюється за такими основними напрямками [29]: векторноконвеєрні; 

SMP (Symmetric Multi-Processing)-системи; MPP (Massivelly Parallel Processing)-

системи та кластери.  

Перший векторно-конвеєрний комп’ютер Cray-1 [29] запрацював у 1976 

році та започаткував розвиток цілого сімейства наступних поколінь обчислю-

вальних систем, архітектура яких дозволяла реалізувати принцип конвеєрної 

організації обробки потоку команд та включення в систему команд набору век-

торних операцій над масивами даних з метою розпаралелення виконання опера-

торів циклу, в яких, здебільшого, зосереджена основна частина обчислень. Ти-

повими представниками цієї архітектури є CRAYJ90/T90, CRAY SV1, NEC SX-

4/SX-5 тощо. 

Архітектура SMP з’явилася на початку 70-х років минулого століття [54]. 

Спочатку ці системи поєднували від 2 до 16 ПЕ. Найбільш розповсюдженими, 

але і надзвичайно дорогими, були системи Cray, що мали рівноправний (симет-

ричний) доступ до спільної оперативної пам’яті. Процесори таких систем тісно 

пов’язані між собою тим, що працюють під керуванням однієї операційної си-

стеми. Тому вихід із ладу одного із процесорів призводить до зупинки роботи 

всієї обчислювальної системи. Слід зазначити, що із-за різкого збільшення кон-
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фліктів під час звертання до спільної шини пам’яті можливості масштабування 

таких систем є суттєво обмеженими. Якоюсь мірою уникнути цієї ситуації вда-

лося унаслідок розділення пам’яті на блоки і, таким чином, розпаралелити звер-

тання процесорів до пам’яті. Це дозволило в одній системі об’єднувати вже до 

32 ПЕ. Звісно, за такого підходу порушився принцип рівноправного доступу до 

будь-якої точки пам’яті. Ще одним недоліком таких систем є те, що вартість 

обладнання у таких системах зростає швидше, ніж їх продуктивність [56, 126]. 

Типовим прикладом SMP-систем є сучасні багатоядерні процесори фірм IBM, 

Intel, AMD, Sun, окремі обчислювальні вузли комп’ютерів HP Exemplar і Sun 

StarFire [56].  

Виходом із ситуації, пов’язаної з конфліктами під час звертання процесо-

рів до пам’яті, стала ідея забезпечити кожен ПЕ власною локальною пам’яттю, 

а сама система почала працювати як об’єднання незалежних обчислювальних 

вузлів з налагодженим механізмом передачі повідомлень. Так виникли МРР-си-

стеми [18, 23, 87]. До цього класу можна віднести комп’ютери Intel Paragon, 

Parsytec, IBM SP1, IBM SP2, Cray T3D/T3E [63], а також комп’ютерні мережі 

[48], які перш за все є дешевою альтернативою дорогих суперкомп’ютерів. Звіс-

но, можливість підняти продуктивність системи шляхом збільшення кількості 

процесорів є важливою перевагою такої архітектури. Однак, тут є суттєва особ-

ливість: із збільшенням кількості окремих обчислювальних вузлів продуктив-

ність зростає не прямопропорційно, а дещо повільніше. Частина часу неминуче 

витрачається на організацію взаємодії ПЕ між собою [56, 65]. Окрім цього, зро-

стає складність програмного забезпечення.  

Мультипроцесорні системи з неоднорідним доступом до пам’яті типу 

NUMA (NonUniform Memory Access)-архітектури є чимось середнім між SMP 

та  МРР-системами. NUMA-системи об’єднують до 256 процесорів, а їх пам’ять 

хоча є загальнодоступною, проте фізично розподілена. Прикладами таких сис-

тем є SUN StarFire 15K, SGI Origin 3000, HP Superdome [162], тощо.  

Зазвичай декілька (від 2 до 16) векторноконвеєрних процесорів, які пра-

цюють зі спільною пам’яттю, утворюють обчислювальний вузол. Декілька та-
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ких вузлів, об’єднуючись між собою з допомогою комутаторів, утворюють 

NUMA- або MPP-систему. Таку архітектуру, наприклад, мають Cray J90/T90, 

Cray SV1, NEC SX-4/SX-5/SX-6/SX-7, Earth Simulator тощо. 

Зараз спостерігається стійка тенденція стосовно поширення та застосу-

вання кластерних обчислювальних систем [18, 55, 63, 65, 98]. Цей напрямок з’я-

вився у 90-х роках минулого століття і став логічним продовженням розвитку 

ідей, закладених в побудову МРР-систем.   

Паралельні системи з кластерною архітектурою забезпечують високу про-

дуктивність обчислень та є оптимальними за критерієм ціна/швидкодія. Для по-

будови кластерів використовують компоненти, які серійно випускаються. При 

цьому ніякі обмеження на архітектуру вузлів не накладаються. Найпоширені-

шим є використання однорідних кластерів, тобто таких, де всі вузли абсолютно 

однакові за своєю архітектурою й продуктивністю. Кожний обчислювальний 

вузол має свою оперативну пам’ять і працює під керуванням своєї операційної 

системи. При цьому вихід із ладу одного із обчислювальних вузлів не зупиняє 

роботу всієї системи.  

З метою досягнення високої продуктивності та зменшення вартості об-

числень, в єдину обчислювальну систему можуть об’єднуватися засоби різного 

типу, починаючи від персональних ЕОМ і закінчуючи потужними суперком-

п’ютерами. 

Одними з перших, які започаткували список систем з кластерною архі-

тектурою, були Beowulf – 16-ти процесорний кластер на процесорах Intel 

486DX4/100 МГц, який був встановлений в науково-космічному центрі NASA 

(National Aeronautics and Space Administration) – GSFC (Goddard Space Flight 

Center) в Грінбелті штату Меріленд у 1994 р.; Avalon – Linux-кластер Лос-Ала-

моської національної лабораторії на базі процесорів Alpha 21164А/533 МГц 

(1998 р.). Спочатку Avalon складався з 68 процесорів, а потім їх кількість збіль-

шилася до 140 [36]. 

За принципом кластерної архітектури побудовані системи CRAY SV1, 

CRAY Х1, HP Exemplar, Sun StarFire, Earth Simulator, NEC SX-5, останні моделі 
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IBM SP2 [18] та інші. Покращення продуктивності, зазвичай, пов’язане із збіль-

шенням кількості вузлів системи. Цей процес обмежується пропускною здат-

ністю обчислювальних вузлів. Тому збільшення швидкодії кластера досягається 

шляхом реалізації його вузлів за допомогою багатопроцесорних робочих стан-

цій та модернізації завдяки переходу на багатоядерні процесори виробництва, 

здебільшого, компаній АМD, Intel та IBM [35, 36]. Окрім архітектури кластера 

на його функціонування та продуктивність впливають також операційна систе-

ма, тип та швидкість міжвузлових з’єднань, а також наявність додаткових ке-

руючих мереж та мереж введення/виведення.  

Головним інтеграційним напрямком для всієї суперкомп’ютерної галузі 

на шляху створення значних обчислювальних ресурсів є обчислювальні мережі 

grid computing та розподілені обчислювальні середовища [10, 90, 92, 106].  

В Україні теж створюються і розвиваються кластери. Перші спроби роз-

паралелити розв’зання задачі на кількох машинах були здiйсненi у 1999 році в 

Київському національному університеті ім. Т. Шевченка. Спочатку задачу було 

розв’язано на двох машинах, а згодом – на шести. Можливість паралельного ви-

конання обчислень на декількох машинах виявилась дуже цікавою, оскільки на 

той час з’явилася низка актуальних задач з квантової механіки, які вимагали 

громіздких обчислень. Для розв’язання цих задач було створено кластер з двох 

персональних комп’ютерів. У листопаді 1999 року офіційно запрацював обчис-

лювальний кластер Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 

Він складався з чотирьох вузлів, побудованих на основі однопроцесорних робо-

чих станцій PIII-450 MHz з оперативною пам’яттю 128 Мб та жорстким диском 

на 12 Гб [35]. До 2003 року це була одна з найпотужніших систем в Україні, 

один з найбільш використовуваних обчислювальних ресурсів. 

У 2005 році за ініціативою Інституту теоретичної фізики НАН України та 

Інформаціно-обчислювального центру КНУ ім. Т. Шевченка в Україні створю-

ється сегмент обчилювальних ресурсів для участі в міжнародних проектах з 

грід-обчислень [82]. З того часу кластер КНУ ім. Т. Шевченка постійно розши-
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рюється і використовується у наукових дослідженнях та навчальному процесі 

багатьох наукових та освітніх установ України. 

Протягом 2004–2010 рр. в Інституті кібернетики НАН України було ство-

рено суперкомп’ютери для інформаційних технологій (СКІТ) – високоефектив-

ні обчислювальні кластерні системи СКІТ-1, СКІТ-2 і СКІТ-3. Комплекс СКІТ 

став центром НАН України, який забезпечує можливості виконання обчислень 

для більш віддалених користувачів [55]. Суперкомп’ютери СКІТ, об’єднані у 

грід-систему, забезпечують можливість ефективної інтелектуальної обробки ве-

ликих обсягів даних, дають змогу розв’язувати складні задачі в галузі економі-

ки, екології, сільського господарства, техніки, геології, космосу тощо. На цих 

кластерах реалізовано низку інформаційних технологій розв’язання важливих 

класів практичних задач [90–92, 100].  

У 2006 році Президія НАН України затвердила концепцію й Програму 

впровадження грід-технологій і кластерних систем у Національній академії на-

ук України [1]. Цією Програмою було передбачено створення і модернізацію 

грід-кластерів у низці академічних установ та використання суперкомп’ютер-

них центрів з метою побудови, зберігання і обробки розподілених баз даних  

[10, 90, 106]. 

Зараз, в епоху бурхливого розвитку комп’ютерних технологій, більшість 

країн змагаються у створенні найпотужніших суперкомп’ютерів, які дозволять 

вирішувати надскладні завдання на підставі використання можливостей парале-

лізму на всіх рівнях [128]. Сучасний ринок систем високопродуктивних обчис-

лень характеризується високими темпами зростання – в середньому понад 20 % 

на рік, при цьому ринок кластерів зростає ще швидше [36, 85]. 

Перший список найпотужніших обчислювальних систем світу top500, да-

тований червнем 1993 року, налічував 249 найменувань багатопроцесорних си-

стем зі спільною пам’яттю та 97 систем на основі одного процесора [85]. Зазна-

чимо, що максимальна продуктивність першої в цьому рейтингу системи не пе-

ревищувала 10 Gflops.  
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Зазвичай обчислювальні системи, що потрапляють в список top500, прий-

нято називати суперкомп’ютерами. Сучасні суперкомп’ютери розвивають про-

дуктивність у декілька сотень, а окремі – десятки сотень Tflops, про що свідчать 

останні редакції списку. У листопаді 2019 р. була опублікована 54-а редакція 

списку з 500 високопродуктивних комп’ютерів. Лідером тут є американський 

суперкомп’ютер Summit фірми IBM з продуктивністю 148,6 Pflops, 4356 серве-

ри якого побудовані на 22-ядерних процесорах IBM Power9 і прискорювачах 

Nvidia Tesla V100, при цьому загальна кількість ядер перевишує 2,5 млн. На 

другому місці – американский кластер Sierra з аналогічною з Summit платфор-

мою, забезпечує продуктивність в 94 Pflops та залучає понад 1,5 млн. ядер. Тре-

тю та четверту позиції у рейтинговому списку зайняли китайські суперкомп’ю-

тери Sunway TaihuLight та Tianhe-2A з продуктивністю 93 Pflops та 61,4 Pflops 

відповідно. Sunway TaihuLight працює на китайських процесорах SW26010, а 

продуктивність Tianhe-2A забезпечують процесори Intel Xeon E5. 

Слід відзначити, що кількість американських високопродуктивних обчис-

лювальних систем в рейтинговому списку суттєво зменшилась порівняно з ми-

нулорічною. Зараз їх 116, тоді як рік назад було 145. Кількість суперкомп’юте-

рів з Китаю збільшилась з 206 до 219. Однак, за сумарною продуктивністю лі-

дером є США (38,2 % продуктивності всіх систем списку); на другому місці – 

Китай (29,1 %). Сумарна продуктивність всіх 500 потужних систем списку 

долає позначку Еflops і досягла 1,22 Еflops. Інші країни: Японія, Франція, 

Великобританія за кількістю включених систем в рейтинг top500 займають в 

списку 29, 19 та 18 позиції відповідно. Ще важливим є те, що завершує список 

система, продуктивність якої 1,022 Рflops, тоді як минулоріч, нижня межа 

визначалася позначкою 715,6 Tflops. Найбільшу кількість систем списку top500 

(забезпечують 95,6% сумарної продуктивності систем) побудовано на процесо-

рах Intel, 86% систем використовують графічні прискорювачі NVIDIA, а 

лідером серед виробників ком’ютерних систем є компанія Lenovo (34,6%).   

Поряд із обчислювальними системами універсального призначення для 

розв’язання низки задач використовуються спеціалізовані обчислювальні систе-
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ми. Розвиток технологій проектування та виготовлення НВІС сприяв поширен-

ню систолічних структур [13, 38], засобів, побудованих з використанням одно-

рідних обчислювальних середовищ [37]. Слід зауважити, що подальшого збіль-

шення швидкодії розроблених обчислювальних структур можна досягти унаслі-

док реалізації їх функціональних елементів (ФЕ) на підставі використання клі-

тинних автоматів [14, 131, 165], які є досить перспективним засобом не лише 

для моделювання різноманітних фізичних процесів та явищ, але і для паралель-

ного виконання на бітовому рівні арифметичних і логічних операцій. Значна 

увага приділяється впровадженню нових технологій магнітної пам’яті [129], до-

слідженням, пов’язаним із розробкою нейрокомп’ютерів [22, 49], засобів на оп-

тичній елементній базі [2], квантових обчислювачів [142, 145, 167] тощо.  

Останнім часом також помітним є перехід на гібридні гетерогенні архі-

тектури обчислювальних систем, в яких обчислювальні вузли побудовані як з 

стандартних процесорів, так і з використанням спецпроцесорів на базі ПЛІС 

[41, 122] та графічних процесорів [11, 30].   

 

1.3. Класифікація паралельних обчислювальних систем 

 

Велика різноманітність типів обчислювальних систем спонукала до необ-

хідності їх класифікації. Зупинемося детально на деяких з цих класифікацій. 

Найбільш відомою є класифікація, запропонована М. Фліном у 60-х роках ми-

нулого століття. В основу цієї класифікації покладено дві ознаки: тип потоку 

команд і тип потоку даних [136]. Залежно від типу згаданих потоків розрізня-

ють чотири класи архітектур: 

1) SISD (Single Instruction Single Data) – одиничний потік команд і одиничний 

потік даних; до цього класу відносяться всі однопроцесорні системи; 

2) SIMD (Single Instruction Multiple Data) – одиничний потік команд і мно-

жинний потік даних; прикладами таких систем є векторнопаралельні та вектор-

ноконвеєрні комп’ютери; 
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3) MISD (Multiple Instruction Single Datа) – множинний потік команд і оди-

ничний потік даних; переважає думка, що за всю історію розвитку комп’ютер-

ної техніки не було створено жодної системи цього класу; 

4) MIMD (Multiple Instruction Multiple Datа) – множинний потік команд і мно-

жинний потік даних; до цього класу входять  практично всі сучасні високопро-

дуктивні обчислювальні системи. 

Класифікація за Фліном дозволяє зрозуміти базовий принцип роботи сис-

тем, які належать до класів SIMD та MIMD. Однак вона має певні недоліки. На-

приклад, деякі архітектури, зокрема, data-flow і систолічні структури чітко не 

вписуються в цю класифікацію. Інший недолік – це надмірна перевантаженість 

класу MIMD.  

Деякі дослідники [138] класифікують MIMD-архітектури відповідно до 

фізичного способу організації пам’яті: 1) комп’ютери з розподіленою пам’яттю; 

2) комп’ютери зі спільною пам’яттю; 3) комп’ютери з віртуальною спільною 

пам’яттю. За класифікацією Р. Хокні [140] серед MIMD-систем виділяється три 

класи: конвеєрні, з комутатором (системи зі спільною та розподіленою пам’ят-

тю), мережеві.  

Поряд із вищенаведеними відома так звана V-класифікація [162] для су-

часних суперсистем. Загалом для класифікації суперкомп’ютерних систем вжи-

вають такі терміни: SMP-системи, NUMA-системи, MPP-системи, Cluster-систе-

ми, PVP (Parallel Vector Processing)-системи. V-класифікація вказує на те, що  

Cluster-, MPP-, NUMA-, PVP-системи мають властивості як систем з комутато-

ром, так і мережевих, а PVP-системи, крім цього, мають ще властивості конве-

єрних систем. 

Загалом, класифікація паралельних обчислювальних систем повинна до-

помагати розібратися з тим, що являє собою кожна архітектура, як вони взаємо-

пов’язані між собою, що необхідно враховувати для написання ефективних 

програм або ж на який клас архітектур слід орієнтуватися для розв’язання зада-

ного класу задач. Це означає також, що змістовна класифікація зможе підказати 
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можливі шляхи вдосконалення та визначення напрямків пошуку нових архітек-

тур.  

Однак, кожна систематизація ознак є і основною причиною її недоліків. 

Аналіз відомих класифікацій показав, що деякі архітектури не можна однознач-

но зарахувати до того чи іншого класу, наприклад, комп’ютери з архітектурою 

гіперкуба і асоціативні процесори. Щоб описати такі системи, потрібно увести 

ще низку характеристик: спосіб завантаження процесорів, маршрутизації пові-

домлень, можливість апаратної реконфігурації та підтримки мов програмуван-

ня. Отже, завжди всі уточнення певною мірою доповнюватимуть список труд-

нощів. 

 

1.4. Задачі масових обчислень та деякі підходи до їх розв’язання 

 

Ще на початку 90-х років минулого століття Національний науковий 

фонд (NSF) у США опублікував перелік «великих проблем» (Grand Challenges) 

[139], які для свого вирішення потребують величезних обчислювальних потуж-

ностей. Такі задачі виникли у зв’язку з розвитком атомної енергетики, машин-

ної індустрії, ракетно-космічних технологій тощо. До згаданого переліку, зок-

рема увійшли: глобальний прогноз погоди та змін клімату, розшифрування ге-

ному людини, розрахункові задачі газо- і гідродинаміки, моделювання процесів 

у провідниках і напівпровідниках, квантова хромодинаміка, обробка просторо-

вих зображень. Із розвитком Internet сюди додалися нові задачі, пов’язані з ме-

режевими технологіями. Одним із особливо вражаючих був результат комп’ю-

терного моделювання геному людини (2000 р.). Виявилось, що людський орга-

нізм містить не 120 тис. різних генів, як передбачали біологи, а значно менше − 

порядку 30 тис. [40].   

Значна потреба у високопродуктивних обчисленнях зумовлена алгорит-

мічною складністю задач, високою вартістю експериментального обладнання, 

зростанням цін на енергоресурси, необхідністю зменшення часу досліджень, 

потребою в автоматизованих системах управління на виробництві та у різнома-
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нітних галузях людської діяльності [6, 34, 132–134]. Крім цього, відомі прак-

тично важливі задачі [90, 106, 131], пов’язані з аналізом космічної інформації, 

моніторингом стану навколишнього середовища, які характеризуються висо-

кою частотою надходження даних про стан досліджуваного об’єкта і розв’язок 

яких необхідно одержувати в режимі реального часу. Тому під час розв’язання 

таких задач, які надалі будемо називати задачами масових обчислень (ЗМО), 

потрібно використовувати паралельні методи та алгоритми.  

Далі розглянемо найбільш поширені класи ЗМО. Це, перш за все, задачі 

лінійної алгебри. У багатьох випадках [20, 81, 100] виникає необхідність розв’я-

зання систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР) великої розмірності з пов-

ністю або частково заповненими матрицями. При збільшенні розмірності сис-

тем різко збільшується загальний обсяг виконуваних операцій. Зокрема, було 

встановлено, що у разі збільшення порядку n  системи зі щільною матрицею об-

сяг обчислень збільшується пропорційно до 
3

n , а кількість обмінів між проце-

сорами – пропорційно до 
2

n . Для розв’язання таких СЛАР використовуються 

як прямі [81], так і ітераційні [100] паралельні методи та алгоритми. 

Найбільш відомими ітераційними методами, паралельні версії яких вико-

ристовують під час розв’язання СЛАР, є методи Якобі (простих ітерацій), Га-

уса-Зейделя, верхньої релаксації, Річардсона тощо. Тут слід також відзначити і 

варіаційні ітераційні методи: мінімальної нев’язки, швидкого спуску, спряже-

них градієнтів [26, 99].  

Ітераційні методи розв’язання СЛАР піддаються розпаралелюванню на 

рівні компонент вектора невідомих і є зручними для реалізації на багатопроце-

сорних обчислювальних системах. Основною їх перевагою є те, що вони вима-

гають зберігання в пам’яті не всієї матриці, а лише деяких її елементів. Крім 

цього, існують блочні версії цих методів, які добре піддаються розпаралелю-

ванню на обчислювальних системах з розподіленою пам’яттю [100].  

Масові обчислення виникають і під час розв’язання диференціальних рів-

нянь та їх систем великих порядків [160]. Для чисельного розв’язання задачі 

Коші для систем звичайних диференціальних рівнянь у [99] застосовано пара-
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лельні методи на підставі явних і неявних чисельних схем типу Рунге-Кутта. 

Розпаралелювання алгоритму за згаданими схемами передбачає крупноблочне 

та дрібнозернисте розпаралелювання з використанням ієрархічно-декомпози-

ційної методики, суть якої ми розглянемо пізніше.  

Під час дослідження фізичних процесів виникають початково-крайові за-

дачі математичної фізики, які зводяться до розв’язання нелiнiйних параболiч-

них рiвнянь другого порядку [25]. З цією метою розроблено алгоритм розпара-

лелюваня методу розщепелення за просторовими змінними.  

Розв’язання низки поширених оптимізаційних задач зводиться до розв’я-

зання інтегральних рівнянь [39]. Сучасні програмні та апаратні засоби розпара-

лелювання дозволяють ефективно розв’язувати інтегральні рівняння Фредголь-

ма І роду методом регуляризації Тихонова з використанням можливостей роз-

паралелювання інших добре відомих методів (скінченних елементів, різницевих 

схем) апроксимації. 

Виконання значних обсягів обчислень потребують комбінаторні оптимі-

заційні задачі, розв’язування яких грунтується на використанні генетичних [48, 

53, 98] та нейромережевих [163] алгоритмів.  

Окремий напрям сучасної науки Big Data, пов’язаний з дослідженням ве-

ликих наборів даних [22, 59, 66], обумовив необхідність розробки ефективних 

алгоритмів для задач розбиття графів. На практиці для формування мінімаль-

них опуклих оболонок під час розбиття графів великої розмірності широко за-

стосовуються паралельні схеми алгоритму Джарвіса, швидкої оболонки, «Розді-

ляй і володарюй», алгоритм Чана (комбінація більш повільних алгоритмів) та 

інші. Для розпаралелювання найбільш придатним є алгоритм «Розділяй та во-

лодарюй» [88], який передбачає випадкове розбиття вихідної множини вершин 

графа на підмножини, формування часткових розв’язків та їх узагальнення.  

Практично важливими є задачі розподілу навантаження та маршрутизації 

в комп’ютерних мережах з великою кількістю вузлів і зв’язків [48], оптиміза-

ційні задачі знаходження максимального потоку в мережі [79, 91], задачі з об-

меженнями пропускної здатності комунікацій [42, 45] тощо. Під час розв’язан-
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ня цих задач добре піддаються розпаралелюванню відомі методи  пошуку най-

коротшого шляху із заданої вершини до всіх інших, пошуку найкоротшого 

шляху між усіма парами вершин у зваженому орієнтованому графі, побудови 

мінімального дерева зваженого неорієнтованого графа [64, 65] тощо. При цьому 

стратегія розпаралелювання алгоритмів, розподіл вершин графа між процесо-

рами грунтуються на розбитті матриці суміжностей та факті відсутності у циклі 

алгоритму залежності за даними.   

Відомими на практиці є задачі імовірнісного та статистичного аналізу ве-

ликих обсягів нечислових даних: файлів, записів, полів, мережевих ієрархій то-

що. До задач масових обчислень відносяться, зокрема, задачі дискретної опти-

мізації [53, 83], задачі аналізу соціальних мереж [90], нечислового опрацювання 

(пошук у таблицях, розпізнавання бінарних образів, порівняння і сортування 

кодів тощо) великих масивів даних [50], а також задачі моделювання, прогнозу-

вання та прийняття рішень на підставі індуктивних методів видобування знань, 

обробки і аналізу даних в умовах неповноти та невизначеності апріорної інфор-

мації [21, 27, 86]. 

До ЗМО можна віднести і задачі чисельного моделювання процесів і 

явищ навколишнього середовища. У режимі реального часу необхідно обробля-

ти великі обсяги інформації для задач прогнозу погоди та клімату [104], еколо-

гічних змін [24, 106, 157], геофізичні задачі сейсмічної розвідки земної кори 

[44, 92], задачі моделювання процесів гідро- [46, 58], газодинаміки [166], кіне-

тики стану та процесів руйнування конструкцій та їх елементів [100], геомет-

ричного моделювання [88], задачі моделювання за статистичними даними [43, 

86] тощо.  

Виконання значних обсягів обчислень потребують і задачі оцінювання 

якості функціонування реальних складних систем [67–75, 105, 146–148]. При-

кладами таких систем є фінансово-банківські системи, великі промислові під-

приємства, енергосистеми міст, транспортні мережі регіонів тощо. У праці [67] 

для оцінки якості функціонування таких систем запропоновано методику, яка 

грунтується на різнобічному та багатокритеріальному аналізі поведінки їх ха-
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рактеристик. Ця методика потребує врахування великої кількості параметрів і 

критеріїв оцінки, що призводить до збільшення обcягів обчислень. У [69] цю 

методику розвинуто для комплексного детермінованого оцінювання на підставі 

поєднання методів локального, прогностичного, агрегованого та інтерактивного 

аналізу функціонування системи. З метою уникнення аварійних ситуацій і ін-

ших небажаних наслідків, оцінювання якості функціонування багатьох систем 

потрібно здійснювати у режимі реального часу. 

Потужних суперкомп’ютерів та високої точності обчислень потребують 

обчислювальні задачі біології, фармакології, дослідження генетики людини [40, 

44]. 

Важливою також є проблема обробки сигналів, пов’язана з обробкою 

великих масивів даних, які поступають в режимі реального часу [102, 103]. Під 

час дослідження складних об’єктів кількість таких задач постійно зростає [59, 

89]. Значна увага приділяється нерекурсивній та рекурсивній двовимірній філь-

трації, яка використовується для цифрового опрацювання двовимірних зобра-

жень, до яких відносяться медичні та промислові рентгенограми, електронно-

мікроскопічні знімки, радіолокаційні зображення, карти сейсмічної активності, 

телевізійні зображення й знімки, одержувані із супутників, в інших досліджен-

нях з використанням сучасних оптичних пристроїв [59, 124] тощо. 

Вирішенню проблеми оптимізації обчислень під час розв’язання різних 

варіантів задач цифрової фільтрації (ЗЦФ) присвячена низка робіт [3, 15, 16]. У 

[3] запропоновано квазісистолічний метод організації обчислень для розв’я-

зання задач фільтрації будь-якої вимірності. Цей метод дозволяє будувати опти-

мальні за швидкодією та використанням пам’яті паралельноконвеєрні алгорит-

ми, які орієнтовані для реалізації на відповідних квазісистолічних структурах. 

Привертають увагу підходи до виконання арифметичних і логічних операцій та 

виразів на бітовому рівні засобами клітинних автоматів [14, 17, 131, 165]. 

Далі зупинимось на деяких підходах до розробки паралельних алго-

ритмів. З цією метою використовується запропонована в [80] багатоетапна про-

цедура, що полягає у виконанні таких кроків: 1) декомпозиція – виявлення мож-



 46 

ливостей розпаралелювання і розбиття  фрагментів  обчислень на окремі 

підзадачі; 2) окреслення схем обмінів даними між цими підзадачами; 3) по-

єднання декомпозиції та схем обмінів з метою оптимізації за часом обчислень, 

тобто власне розроблення паралельного алгоритму; 4) реалізація  цього алго-

ритму, зорієнтованого на конкретну архітектуру обчислювальної системи, з ме-

тою ефективного використання її процесорів. Контроль синхронності обміну 

даними між паралельними гілками алгоритму є дуже важливим [13, 23, 99], 

оскільки навіть невеликі затримки можуть призвести до сповільнення роботи 

програми. Така технологія розпаралелювання отримала назву – ієрархічна 

декомпозиційна методика [137]. 

Доволі поширеними є дві основні концепції розпаралелювання: за даними 

(операції виконуються одночасно над різними множинами даних, що не перети-

наються) [3, 78] та розпаралелювання за кодом (різні операції паралельно вико-

нуються над одними і тими ж даними) [11]. 

Практика розпаралелювання засвідчує, що найбільший ресурс паралеліз-

му є в циклах [13, 108, 164]. Найперші і досить суттєві результати з розпарале-

лювання циклів були отримані ще у 70-х роках минулого століття [60, 143]. 

Найбільш відомими є такі методи розпаралелювання циклів:  

 метод гіперплощин (простір ітерацій циклу розбивається сімейством 

паралельних гіперплощин таким чином, що ітерації, розташовані на одній гі-

перплощині, можна виконувати одночасно) [164]; 

 метод паралелепіпедів (простір ітерацій розбивається на паралелепіпе-

ди максимального об’єму, в кожному з яких ітерації виконуються одночасно 

[13]; 

 метод пірамід (дозволяє формувати сукупність повністю автономних 

гілок, кожна з яких будується шляхом «обходу деякої піраміди» в просторі іте-

рацій циклу) [13]. 

Метод гіперплощин, як і метод паралелепіпедів, може бути використаний 

для розпаралелювання циклів на векторно-конвеєрних, векторнопаралельних та 
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багатопроцесорних системах. Метод пірамід дозволяє розпаралелювати вико-

нання циклів на слабозв’язаних обчислювальних системах, зокрема кластерах. 

Зрозуміло, що під час розробки програмного забезпечення для реалізації 

паралельних алгоритмів необхідно намагатися досягти його максимальної неза-

лежності від архітектури обчислювальної системи, а також придатності до ви-

користання у разі масштабування системи. З цією метою було розроблено 

низку інтерфейсів [28, 64, 88–92], які значно розширили можливості користу-

вачів під час написання паралельних програм. Найбільш відомими із них є: 

OpenMP (Open Multi-Processing) – інтерфейс для програмування комп’ютерів зі 

спільною пам’яттю [63]; ShMem (Symmetric Hierarchical Memory Аccess) – ін-

терфейс, розроблений Cray Research Inc. і використовується під час реалізації 

алгоритмів у системах зі спільною пам’яттю [36]; PVM (Parallel Virtual Machi-

ne) – бібліотека для керування паралельними процесами [28]; MPI (Message Pas-

sing Interface) – стандарт побудови паралельних програм для обчислювальних 

систем з розподіленою пам’яттю [5]. 

 

1.5. Складні системи та методи їх дослідження 

 

Вважається, що теорію оцінювання складних систем започаткував акаде-

мік Крилов А. М. [84]. В основу його теорії було покладено розробку методу 

вибору (на підставі порівняльної оцінки) найкращої моделі лінійного корабля. 

Теорія дослідника дозволяла здійснити оцінку запропонованих проектів на 

предмет надійності та ефективності суден з урахуванням великої кількості ха-

рактеристик. Таке оцінювання дозволяло зробити відбір самих елементів систе-

ми, їх характеристик, способу оцінювання з врахуванням пріорітетності харак-

теристик та узагальнення цих оцінок [67, 169] для побудови глобальних оцінок. 

Складність систем зумовлена різними законами функціонування із-за 

різних умов існування. Одним із критеріїв, що формує різновиди СС, є їх спосіб 

існування в часі (неперервно-дискретний) та у просторі (механізм подій пере-
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водить елементи системи з одного стану в інший, що загалом визначається як 

процес еволюції системи). 

Черняк Ю. І.  пропонує досліджувати СС по підсистемах за участю різних 

кваліфікаційних категорій дослідників [105]. Класифікація Боулдинга [61] роз-

різняє два типи систем (живі та неживі) з подальшим поділом цих систем на 

класи. Кожний клас характеризується сукупністю властивостей, виявленими 

проявами закономірностей в ієрархічному дереві.  

Під час дослідження складних систем, як об’єкта, важливо звернути увагу 

на її склад та структурованість, ієрархічність, функціональність, відкритість, 

враховуючи постійний вплив чинників навколишнього середовища [12]. З ог-

ляду на структуру системи, різні закони функціонування із-за різних умов, 

способи і глибину пізнання системи та кінцеву мету дослідження, оцінювання 

реальних СС потребує системного підходу. 

Загальна кількість і кількість типів СС постійно збільшується [61, 67]. Зо-

крема розширилися класи СС. Для їх систематизації використовуються харак-

теристики, що описуються постійними величинами, функціональними залеж-

ностями [150], результами статистичних досліджень [43] та стохастичних про-

цесів [9] тощо.  

У низці практичних застосувань для дослідження складних систем вико-

ристовують класичні методи моделювання [4].  

Моделювання дає можливість здійснювати обчислювальні експерименти, 

тим самим досліджувати процеси і явища, натурні експерименти з якими через 

небезпечність або високу вартість недоцільні. З математичної точки зору, під 

найпростішою системою зазвичай розуміють, наприклад систему, яка описуєть-

ся сукупністю звичайних диференціальних рівнянь у формі Коші з досить глад-

кими правими частинами, що забезпечують існування та єдиність розв’язку. 

Складнішою є модель, зображена системою звичайних диференціальних рів-

нянь у формі Коші й нелінійними алгебраїчними рівняннями, що супроводжу-

ються набором допоміжних формул. Математичним апаратом, схожим на зви-

чайні диференціальні рівняння, що з успіхом використовуються при моделю-
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ванні динамічних процесів, є різницеві рівняння й системи рівнянь [25]. Вони 

зручніші у випадку, коли зміна процесу відбувається стрибкоподібно, або дис-

кретно. Такі динамічні процеси зустрічаються в динаміці популяцій, економіці, 

банківській справі. При дослідженні процесів у фізиці, гідромеханіці більш 

поширеним математичним апаратом є рівняння з частинними похідними [99]. 

Їх з успіхом використовують при моделюванні динаміки розподілу тепла, руху 

рідини й газів, коливанні пластин та оболонок. При дослідженні процесів в еко-

номіці, біології, медицині останнім часом почали використовувати функціо-

нально-диференціальні рівняння. Саме математичному моделюванню належить 

істотна частина успіхів, досягнутих у передових галузях сучасної науки. Важ-

лива перевага методів моделювання динамічних систем насамперед у тому, що 

вони дозволяють уникнути натурних експериментів там, де останні можуть ста-

ти небезпечними і навіть катастрофічними: у галузі ядерної фізики, екології, у 

сфері економіки. Однак, різноманітність властивостей та мінливість поведінки 

елементів системи загалом затруднює аналіз стану складних систем. Відтак і 

реалізація цих методів створює певні труднощі, які спричинені, зокрема, 

великими розмірностями СС. Під постійним впливом зовнішніх і внутрішніх 

чинників на стан системи велика сукупність властивостей елементів системи 

породжує велику різноманітність моделей систем. 

Особливо помітним був прорив в напрямку моделювання з появою широ-

ких можливостей комп’ютерної обробки інформації. Розробляються методи не-

чіткого моделювання [20, 27, 43], що дають змогу оцінити процес в умовах не-

повної визначеності. Це розширило діапазон задач, пов’язаних як з аналізом 

природніх процесів, так і з аналізом систем, створених людиною; посприяло 

більш поглибленому вивченню впливу як внутрішніх, так і зовнішніх чинників, 

зокрема, прогнозуванню зміни стану складних систем [51]. Однак, дуже часто 

складну взаємодію між елементами системи та велику кількість компонент 

системи аналітично описати практично неможливо.  

Розроблено методи, котрі на підставі серії ознак дозволяють оцінювати 

якісні характеристики складних систем: ефективність та надійність під час екс-
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плуатації технічних пристроїв [31, 57], безпеку життєдіяльності, рівень загрози 

захворювань [44], шкідливість впливу екологічних проблем [34], переваги та 

недоліки одних рішень над іншими [32, 51], тенденції фінансових та соціально-

економічних процесів [105]. Така характеристика, як надійність системи, 

залежть від самої її структури: від того, як елементи об’єднані в систему. 

Загальна оцінка може стосуватися внутрішнього стану об’єкта, його впливу на 

функціонування довкілля під впливом внутрішніх та зовнішніх чинників 

[34, 44]. Найбільш поглиблене пізнання СС вимагає комплексного оцінювання 

стану об’єкта. З цією метою залучають методи аналізу ієрархій [32], методи 

математичної теорії надійності [9, 57], корисності [133], теорії ймовірності, 

теорії прийняття рішень [47] тощо. 

Один із підходів до оцінювання складних систем передбачає порівняння 

характеристик досліджуваної системи з характеристиками низки еквівалентних 

систем [147]. При цьому вибір підходу визначається типом системи, метою до-

слідження та наявною інформацією про поведінку системи. 

У тих випадках, коли аналогів системи не існує, або аналогів є дуже мало 

[132], методи порівняння чи статистичні дані для оцінювання систем є непри-

датними. У таких випадках аналізують детерміністичні дані і, як наслідок, по-

при чималі часові затрати, є потреба застосовувати детерміністичні методи 

[127]. Для низки окремих систем, для оцінювання яких використовуються ста-

тистичні дані [134], обчислюють ймовірність подій з метою прогнозування по-

дій та оцінювання системи загалом. Імовірнісні оцінки не завжди дають точний 

прогноз стану об’єкта (ймовірність мала, але все-таки є). Однак попри цей не-

долік, згаданий метод дає можливість виявити та загострити увагу на найбільш 

потенційно небезпечних ділянках. Природнім є використання стохастичних [9] 

або статистичних [43] методів і у випадку, коли вплив зовнішніх чинників чи 

інші фактори ризику ніяк не можна передбачити. Усі згадані методи мають в 

конкретних випадках як переваги, так і недоліки, тому найчастіше потребують 

свого поєднання або доповнення.  
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Будь-яка оцінка має не лише якісну міру, але й кількісну. Остання не ви-

значає причин подій, однак є дуже важливою для передбачення негативних їх 

наслідків [145]. В окремих випадках для формування оцінок залучаються екс-

перти [32, 47]. У кожному разі важливим є спосіб подання результатів оціню-

вання, щоб вони були зрозумілими кінцевому користувачу. 

Першочергове значення має глобальне оцінювання функціонування сис-

тем. Уся процедура оцінювання аж до отримання висновків допускає на різних 

етапах оцінювання часткове нівелювання ознак (як позитивних, так і негатив-

них), що часто призводить до критичних станів. Наприклад, не врахування по-

треб у повному обсязі (наприклад, не забезпечення 100 %-ої поставки комплек-

туючих) може спричинити 100 % -у аварійність окремих підсистем або системи 

загалом. 

Виникненню ризиків і кризових ситуацій покликаний запобігти неперер-

вний моніторинг системи [51, 130]. Тут важливе значення має виявлення збоїв у 

функціонуванні системи на локальному рівні (наприклад, своєчасне виявлення 

епідемілогічних ситуацій та їх локалізація).  

Локальні і глобальні оцінки стану та якості функціонування складних си-

стем [67], аналіз поведінки системи [9, 51] протягом певного періоду, визначен-

ня оптимальних режимів функціонування [74] можна віднести до основних за-

дач детермінованого оцінювання. Локальне оцінювання дозволяє виявити за-

грозу виникнення збоїв у функціонуванні складних систем чи окремих її еле-

ментів, зокрема, проаналізувати вплив на оточуючі елементи, а також виявити 

найкраще функціонуючі елементи. Врахування великої кількості характерис-

тик, параметрів оцінювання, режимів функціонування кожного елемента зумов-

лює необхідність виконання великих обсягів обчислень. Крім цього, оцінюван-

ня багатьох СС необхідно здійснювати в режимі реального часу.  

На підставі результатів локального оцінювання будується узагальнений 

висновок про якість функціонування системи загалом [156]. При цьому, вирі-

шення проблеми вибору режиму функціонування дозволить визначити як най-

більш оптимальні, так і потенційно небезпечні режими функціонування систе-
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ми. Розв’язання задачі визначення оптимально функціонуючої системи дозво-

лить визначити найкращі (найгірші) системи класу. Унаслідок цього, вибір най-

кращого елемента, режиму та системи дозволить їх визначити, як еталонні [74]. 

Важливе значення для аналізу стану та якості функціонування СС мають 

дані на підставі аналізу передісторії функціонування системи [70]. Такий аналіз 

дозволяє вчасно приймати рішення з метою запобігти погіршення, досягти ста-

більності та покращення характеристик елементів: здійснювати коротко- або 

довгострокове прогнозування якості функціонування системи.  

Загалом, переважна більшість із створених та керованих людиною систем 

(великі промислові підприємства, банківські установи, торгівельні мережі, вищі 

навчальні заклади, транспортні системи, системи зв’язку, постачання та життє-

забезпечення) має складну ієрархічно-мережеву структуру (СІМС) [154]. Ієрар-

хія вводиться на основі принципів побудови системи управління, просторового 

розміщення об’єктів системи тощо. Особливість CІМС полягає в тому, що кож-

на підсистема певного рівня ієрархії поділяється на сукупність підсистем, які 

утворюють підмережу мережі нижчого рівня, тобто вона є сукупністю вузлів, 

поєднаних ребрами, по яких здійснюється рух потоків. При цьому ребра повин-

ні забезпечувати безперешкодне проходження потоку, а вузли – його обробку.  

Як приклад реальної СІМС розглянемо залізничну транспортну систему 

(ЗТС) України. Дослідження кількісних та якісних показників її функціонуван-

ня дозволяють оптимізувати графік та ефективно організувати рух потягів у ча-

сі, вивчити альтернативні способи підвищення пропускної спроможності транс-

портних ліній, проаналізувати шляхи підвищення ефективної експлуатації скла-

дових системи, спрогнозувати обсяги руху потоків на підставі впровадження 

сучасних інформаційних технологій в системі керування рухом потоків [6, 52, 

73] тощо.  

Попри всю важливість оцінювання стану та якості функціонування окре-

мих об’єктів СІМС, необхідним є неперервний моніторинг процесів, які відбу-

ваються на різних рівнях системи. Такий моніторинг запобігає аварійним ситуа-

ціям, які виникають (наприклад, унаслідок дорожніх заторів), збоям у часовому 
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режимі функціонування окремих об’єктів СІМС, іншим несправностям окремих 

ділянок досліджуваної системи [68].  

Для оцінювання реальних складних ієрархічно-мережевих структур за-

пропонована інформаційна технологія комплексного детермінованого оціню-

вання [73], яке поєднує методи оперативного відбору, обробки та аналізу інфор-

мації про стан досліджуваного об’єкта. При цьому чітку та повну картину про 

стан та якість функціонування елемента чи системи загалом, одержуємо на під-

ставі багатокритеріального аналізу характеристик елемента із залученням низки 

методів оцінювання [69–72] для обробки даних, одержаних під час планових 

перевірок та неперервного моніторингу найбіш важливих ділянок об’єкта. 

Отже, для оцінювання стану та якості функціонування СС запропонована 

комплексна методика [69], що включає локальне, прогностичне, агреговане та 

інтерактивне оцінювання. Використання цієї методики залучає велику кількість 

параметрів і критеріїв оцінювання, враховує різні режими функціонування 

системи та значну кількість характеристик. 

Аналіз стану та якості функціонування складних систем викликає багато 

труднощів, пов’язаних не лише зі складністю самої системи, а й з високою час-

тотою надходження та великою розмірністю вхідних даних про стан досліджу-

ваного об’єкта.  

Згадана методика містить такі етапи, як відбір первинних даних, їх попе-

реднє опрацювання з метою усунення неточностей і шумів, безпосереднє оці-

нювання системи та візуалізація результатів оцінювання. Зазвичай первинні да-

ні формуються унаслідок здійснення періодичних оглядів, неперервного моні-

торингу та вимірювань на об’єктах складних систем. Для забезпечення високої 

швидкості надходження первинних даних використовуються новітні технічні та 

програмні засоби, які здійснюють їх відбір, та відповідні комунікаційні техно-

логії. Для попереднього опрацювання первинних даних запропоновано низку 

високопаралельних алгоритмів цифрової фільтрації [3]. Розроблені алгоритми 

зорієнтовані на реалізацію на засобах зі структурно-процедурною організацією 

обчислень [107] або квазісистолічних структурах [112], які можна розглядати як 
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потенційні прискорювачі спеціалізованих обчислень для кластерних систем. Ця 

методика була успішно адаптована до застосування на залізничній транспорт-

ній системі України [68].  

Поряд із одержанням адекватних кількісних оцінок для об’єктів СІМС не 

менш важливою є проблема візуалізації результатів оцінювання. Для її вирі-

шення розроблено оригінальні підходи, які дозволяють побачити не лише кіль-

кісну, але й якісну картину. При цьому сама візуалізація може здійснюватись у 

режимі реального часу одночасно на деякій кількості моніторів, підключених 

до обчислювальної мережі або окремого її вузла. Таким чином, одночасно мож-

на одержувати та аналізувати значну кількість якісної інформації про стан та 

якість функціонування елементів, підсистем та систем загалом. 

Далі детальніше розглянемо основні складові методики комплексного 

оцінювання. 

Під час локального оцінювання [70] досліджуються характеристики, що 

описують стан та функціонування елементів системи. Таке дослідження прово-

диться за певною кількістю параметрів та критеріїв, які визначаються особли-

востями характеристик елемента та метою оцінювання. Для одержання локаль-

них оцінок використовуються методи аналізу міри виходу значень характерис-

тик за межі областей допустимих значень за двома параметрами. Зауважимо, 

що параметри, які грунтуються на рівномірній метриці, дозволяють відстежува-

ти окремі «піки» та збурення у поведінці досліджуваної характеристики та її 

похідних, а параметри, що грунтуються на середньоквадратичній метриці, доз-

воляють визначати узагальнене значення виходу характеристики за межі облас-

ті допустимих значень. За кожним із параметрів формуються уточнені бальні 

оцінки поведінки відповідної характеристики. 

Прогностичне оцінювання дозволяє прогнозувати стан та якість функціо-

нування елементів або підсистем СІМС на коротко- та довгострокову перспек-

тиву [70]. Результати такого оцінювання характеристик елемента можуть роз-

глядатися як складові локального оцінювання. При цьому прогнозуватися мо-

жуть як самі оцінки, так і поведінка характеристик елементів системи. Прогнос-
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тичний аналіз уточнених оцінок дозволяє визначити момент часу, коли понятій-

на оцінка зменшиться на одиницю за того ж режиму експлуатації та за відсут-

ності факторів, які можуть різко погіршити стан або якість функціонування еле-

мента системи. Термін короткострокового прогнозу природно обмежувати ча-

сом наступного планового дослідження оцінюваних об’єктів. Процедура корот-

кострокового прогностичного оцінювання поведінки характеристики елемента 

полягає у прогнозуванні її поточкових значень та здійснюється за допомогою 

екстраполяційного підходу. Її доцільно проводити лише для тих характеристик, 

для яких одержано негативний прогноз оцінки на момент наступного планового 

дослідження. Це дозволяє завчасно усунути потенційні ризики стану або про-

цесу функціонування елемента системи. Для довгострокового прогнозування, 

до якого залучають декілька періодів планових досліджень та удосконалення 

після них об’єктів системи, використовується апарат часових рядів [125] . 

Агреговане оцінювання здійснюється з метою узагальнення локальних 

оцінок, тобто одержання висновків про стан та якість функціонування підсис-

тем різних рівнів ієрархії та системи загалом [71]. Ці висновки одержуються на 

підставі трьох підходів. Згідно з першим підходом якість системи визначається 

якістю її «найслабшого» елемента. Цей підхід використовується під час оціню-

вання СІМС, в яких збої в роботі елементів можуть призвести до виходу з ладу 

окремих підсистем або всієї системи загалом. За другим підходом узагальнений 

висновок одержується за допомогою зваженої лінійної агрегації оцінок елемен-

тів з урахуванням їхньої пріоритетності. Пріоритетність визначається відповід-

ними ваговими коефіцієнтами, які можуть бути наперед заданими (відомими) 

для об’єктів досліджуваної СІМС, легко встановлюватися, виходячи з особли-

востей системи та мети оцінювання, а також можуть формуватися на підставі 

залучення (опитування) експертів із відповідної предметної області. Основним 

недоліком цього підходу є нівелювання як позитивних, так і негативних оцінок. 

Більш адекватний до дійсності результат одержується на підставі третього під-

ходу, який використовує нелінійну агрегацію. Головним недоліком, який сут-

тєво обмежує застосування цього підходу для оцінювання якості системи, є 
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складність урахування пріоритетності об’єктів, які її утворюють. На підставі 

цих основних підходів розроблено гібридний метод агрегації [156], який поєд-

нує переваги методів зваженої лінійної та нелінійної агрегації. Встановлено, що 

цей метод дозволяє одержувати більш адекватні та обгрунтовані висновки про 

стан і якість функціонування системи та окремих її підсистем. 

Інтерактивне оцінювання є ефективним засобом неперервного моніторин-

гу процесу функціонування системи та дозволяє на підставі взаємодії окремих її 

елементів або підсистем вчасно виявити такі з них, стан та якість функціону-

вання яких викликає серйозні застереження [72]. Методи такого оцінювання до-

зволяють вчасно (до наступного планового огляду) відстежувати об’єкти систе-

ми, стан яких наближається до «незадовільного», та оперативно реагувати на 

виявлені недоліки. Під час інтерактивного оцінювання будуються локальні та 

агреговані оцінки досліджуваних об’єктів. На підставі цих оцінок доцільно бу-

дувати прогностичні інтерактивні оцінки, що дозволяють вчасно виявити та 

усунути загрози, не передбачені прогнозом, здійсненим на основі регулярних 

планових досліджень, своєчасно корегувати такий прогноз і терміни перевірки 

та удосконалення окремих об’єктів СІМС.  

Оскільки складні системи постійно розвиваються і зростають вимоги до 

показників їх функціонування, то для дослідження окремих об’єктів систем по-

трібно розробляти нові ефективні методи і алгоритми, що грунтуються на вико-

ристанні сучасних програмних і апаратних засобів. 

Одним із підходів до оптимізації обчислювального процесу під час до-

слідження стану та якості функціонування складних систем є  розробка та ана-

ліз паралельних алгоритмів, які розглянуті в наступних розділах роботи.  

 

Висновки до розділу 1 

 

Розглянуто передумови виникнення паралельних обчислень. 

Низка складних задач науки і техніки, зокрема задач реального часу, при-

звели до необхідності розробки паралельних методів і алгоритмів їх розв’язан-
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ня. Потреба у високопродуктивних обчисленнях посилила вимоги до швидкодії 

існуючих і стала головною передумовою для розробки та дослідження нових 

перспективних обчислювальних систем паралельної архітектури. 

Зроблено огляд основних напрямків розвитку паралельних обчислюваль-

них систем. 

Для реалізації високопродуктивних обчислень найбільшого поширення 

набули кластерні архітектури. Зараз триває процес модернізації кластерів шля-

хом використання процесорів з більшою кількістю ядер та залучення в їх архі-

тектуру обчислювальних блоків на базі графічних процесорів. Основним шля-

хом підвищення швидкодії сучасних обчислювальних систем є тотальне вико-

ристання паралелізму на всіх рівнях оброблення інформації. 

Загалом, велика різноманітність архітектур обчислювальних систем спо-

нукала до необхідності їх класифікації. Зроблено огляд найбільш відомих кла-

сифікацій обчислювальних систем (за Фліном, за Хокні, V-класифікація, класи-

фікація суперкомп’ютерів), виділено позитивні та негативні сторони цих класи-

фікацій. 

Вдала класифікація дозволяє розібратися з тим, що являє собою кожна ар-

хітектура, як вони взаємопов’язані між собою, а також виявити можливі шляхи 

вдосконалення та визначення напрямків пошуку нових архітектур.  

Розглянуто відомі задачі масових обчислень, для розв’язання яких потріб-

но використовувати паралельні методи та алгоритми. 

Значна увага приділяється задачам оцінювання стану та якості функціону-

вання складних систем, а також комплексній методиці, що використовується 

для їх розв’язання. Показано, що ця методика для своєї реалізації потребує 

значних обчислювальних ресурсів. Тому для ефективної її реалізації на сучас-

них обчислювальних засобах необхідно розробляти паралельні методи та алго-

ритми.  
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РОЗДІЛ 2 

РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ЦИФРОВОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ 

З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОЦЕДУРИ АДАПТИВНОГО ЗГЛАДЖУВАННЯ 

 

Під час дослідження складних систем використовують величезні обсяги 

вхідних даних. Зазвичай первинні дані формуються унаслідок здійснення періо-

дичних оглядів, неперервного моніторингу та вимірювань на об’єктах систем. 

Ці дані можуть бути неточними, спотвореними або пошкодженими. Тому їх по-

трібно попередньо опрацювати, тобто відфільтрувати. З цією метою розв’язу-

ється один із варіантів ЗЦФ. У більшості випадків таку задачу необхідно роз-

в’язувати в режимі реального часу. 

У цьому розділі сформульовано одновимірну задачу цифрової фільтрації 

з використанням процедури адаптивного згладжування та розглянуто деякі па-

ралельні алгоритми її розв’язання (підрозділ 2.1). Побудовано та проаналізо-

вано паралельно-конвеєрний алгоритм (підрозділ 2.2) чисельного розв’язання 

сформульованої задачі фільтрації, доведено його оптимальність за швидкодією 

та використанням пам’яті у класі алгоритмів, які є еквівалентними за інформа-

ційним графом (підрозділ 2.3). Для ефективної реалізації побудованого ПКА 

фільтрації запропоновано архітектуру спеціалізованих обчислювальних засобів 

– квазісистолічних структур (КСС), а також систем зі структурно-процедурною 

організацією обчислень (ССПОО) (підрозділ 2.4). Наведено оцінки для часу ви-

конання цього алгоритму на згаданих обчислювальних засобах. 

 

2.1.  Формулювання задачі цифрової фільтрації   

 

Задачі цифрової фільтрації в різних формулюваннях розглядались багать-

ма авторами [3, 15, 16, 102, 110, 124]. Зауважимо, що цифрова фільтрація зай-

має чільне місце в дослідженнях, пов’язаних з використанням сучасних оптич-

них пристроїв для генерування й відтворення повідомлень, розпізнаванням об-

разів, поліпшенням якості зображень, обліком апаратних шумів, ефективним 
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кодуванням для передачі й запам’ятовування даних, обробкою експерименталь-

них даних [59, 102, 103] тощо. 

У роботі [164] сформульована ЗЦФ полягала у виконанні деякої кількості 

переобчислень згладжування масиву значень змінних через рухоме вікно зада-

ного розміру.  

 Ми ж розглядаємо задачу фільтрації, згідно з якою переобчислення зна-

чення кожної змінної здійснюється через вікно розміру, визначеного для цієї 

змінної, тобто насправді використовується процедура адаптивного згладжуван-

ня [114], яка полягає у виконанні C переобчислень згладжування масиву зна-

чень змінних ),1( nixi  , при цьому кожне ix  переобчислюється через рухоме 

вікно розміром iM . Переобчислення значень здійснюються за формулою 

 nifxx i
ssi

m

ms
i

i

i

,1;  


 . (2.1) 

 Тут 12 
ii

mM , а вагові коефіцієнти ),1;,( nimmsf
ii

i

s
  і «загра-

ничні» значення 0
00

,...,,;,...,, 2101 mnnmm xxxxxx   – відомі константи, до 

того ж   

}{min
1

0 i
ni

mim 


, }{max
1

0
i

ni
mim 


. 

 

 Послідовний алгоритм розв’язання цієї  задачі фільтрації має вигляд: 

 

 DOCtFOR ,1  

                         { DOniFOR ,1  

                            { 0p  

 DOmmsFOR ii ,  (2.2) 

                               { i
ssi fxpp   } 

 pxi   }}. 
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 Згідно з алгоритмом (2.2) для переобчислення значень змінної ix  на t -му  

кроці використовуються значення  

11 ,...,,  imimi xxx
ii

, 

які є вже переобчисленими на цьому кроці. Граф інформаційної залежності між 

ітераціями циклу, визначеного (2.2) для  

31,7,3 mmnC  ,176  mm ,252  mm  34 m , 

зображений на рис. 2.1. 

 

 

 

Рис. 2.1. Граф інформаційної залежності для 

3,2,1,7,3 4527631  mmmmmmmnC  

 

Для прикладу, розглянемо інший варіант схеми переобчислень для  

5C , 8n , 31 m , 232  mm , 14 m , 35 m , 16 m , 287  mm . 

Фрагмент графу інформаційної залежності в цьому випадку наведено на 

рис. 2.2. З метою більш чіткого зображення інформаційних зв’язків їх показано 

тільки для значень змінних 2x , 3x , 5x , 6x . 
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Рис. 2.2. Фрагмент графу інформаційної залежності для 

,5C  31 m , 232  mm , 14 m , 35 m , 16 m , 287  mm  

 

 Перехід до паралельного режиму обробки на підставі одночасного пере-

обчислення всіх змінних ix  може бути здійснений за допомогою паралельного 

циклу типу SIM (simultaneous) [13]: 

 

 DOCtFOR ,1  

                         { SIMDOniFOR ,1  

                            { 0ip  

 DOmmsFOR ii ,  (2.3) 

                                       { i
ssiii fxpp   } 

 ii px    }}. 

 

Тип паралелізму SIM в алгоритмі (2.3) задає синхронне переобчислення 

значень всіх змінних ),1( nixi  . У даному разі на кожному кроці для одночас-

ного переобчислення змінних використовуються значення змінних, переобчис-

лених на попередньому кроці, і тільки вони.  
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Графічно фрагмент інформаційної залежності змінних на кожному кроці 

згідно з алгоритмом (2.3) подано на рис. 2.3. 

 

 

 

Рис. 2.3. Фрагмент графу інформаційної залежності для 

,5C  31 m , 232  mm , 14 m , 35 m , 16 m , 287  mm  

 

Отже, порівняно з алгоритмом (2.2) швидкість збіжності обчислювально-

го процесу за (2.3) дещо зменшиться [3]. 

Певною мірою усунути цей недолік дозволяє асинхронний режим оброб-

ки даних. Асинхронна схема обчислень є особлива тим, що переобчислення 

значень ix  відбуваються незалежно одне від одного, використовуючи при цьо-

му в якості аргументів поточні значення  

iii miimimi xxxx  ,...,,...,, 1 . 

Такий режим обробки визначається циклом типу CONC (concurrent) [13].  

 

 DOCtFOR ,1  

                         { CONCDOniFOR ,1  

                            { 0ip  
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 DOmmsFOR ii ,  (2.4) 

                                    { i
ssiii fxpp   } 

 ii px    }}. 

 

На підставі чисельних експериментів з’ясовано [3], що покращення збіж-

ності при переході від (2.3) до (2.4) є незначним. Загалом, теоретично режим 

обробки за алгоритмом (2.3) можна розглядати як один із варіантів алгоритму 

(2.4). Зокрема, під час цифрової обробки сигналів на спецпроцесорах типу 

SIMD режим обробки типу CONC автоматично переходить в режим обробки ти-

пу SIM. 

Фрагмент одного із можливих варіантів обчислень, що відповідають цьо-

му циклу, схематично зображено на рис. 2.4. 

 

 

 

Рис. 2.4. Фрагмент графу інформаційної залежності для 

1,3,2,1,8,5 68547321  mmmmmmmmnC  

 

Далі зупинимось на розробці оптимального за швидкодією ПКА чисель-

ного розв’язання сформульованої ЗЦФ з орієнтацією його для ефективної реалі-

зації на обчислювальних системах спеціального призначення. 
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2.2.   Розроблення та аналіз паралельно-конвеєрного алгоритму 

розв’язання задачі цифрової фільтрації 

 

Для різних варіантів ЗЦФ було розроблено низку паралельних методів та 

алгоритмів [15, 16, 103, 110, 114]. 

У роботі [164] для розв’язання одновимірної ЗЦФ був запропонований 

оптимальний за швидкодією та використанням пам’яті паралельно-конвеєрний 

алгоритм, орієнтований на реалізацію на квазісистолічній обчислювальній стру-

ктурі. Пізніше був запропонований квазісистолічний метод [3] побудови опти-

мальних за швидкодією алгоритмів розв’язання задач фільтрації будь-якої ви-

мірності. Слід зазначити, що оптимальність була доведена в класі алгоритмів, 

які є еквівалентними за інформаційним графом з точністю до виконання спів-

відношень асоціативності і комутативності для операції додавання.  При цьому 

одержані результати є правильними і у випадку, коли замість операцій дода-

вання (+) і множення () розглянути будь-які інші дві операції, наприклад, 

логічні –   і  , теоретико-множинні –   і  , а також знаходження максималь-

ного ( max ) і мінімального (min ) значення. Необхідно  підкреслити, що в цьому 

разі квазісистолічна обробка відрізняється від чисто систолічної тим, що вона 

допускає передачу даних із однієї інстанції одразу в декілька точок прийому. 

Технічно це легко і ефективно реалізується на підставі використання в системах 

комутації та зв’язку оптоелектронних елементів [2]. 

Тут і надалі будемо вважати, що час виконання операцій додавання і мно-

ження є однаковим і дорівнює одному тактові. 

Використовуючи метод гіперплощин Лемпорта [143] для розпаралелю-

вання циклів, одержуємо паралельну версію алгоритму (2.2): 

 

 DOnCmFOR  )1)(1(,1 max  

 {   1)1/()(:),{(),( maxmittitiALLFOR  

                                                                               CONCDOCtni }11   
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  { 0ip  

                     DOmmsFOR ii ,  (2.5) 

        { i
ssiii fxpp   } 

                      ii px   }}. 

 

Застосування методу гіперплощин полягає у знаходженні сукупності ком-

планарних гіперплощин (в даному разі – прямих) простору ітерацій: всі ітерації, 

які лежать на одній із таких прямих, можуть бути виконані одночасно і неза-

лежно. У наведеній конструкції  

}{max
1

max i
ni

mm


 , 

а тип паралельності CONC [164] визначає якраз незалежне (паралельне) вико-

нання ітерацій, розташованих в одній гіперплощині. Тут загальна кількість 

гіперплощин складає  

 )1( maxm  nC  )1( . 

При цьому граф інформаційної залежності алгоритму (2.5) повністю співпадає з 

відповідним графом послідовного алгоритму розв’язання задачі. У цьому разі 

розпаралелювання здійснюється на рівні ітерацій подвійного циклу (змінні it, ) 

алгоритму (2.2). А кожна така ітерація – це одне переобчислення значення 

деякої змінної. 

Запропонований в [3] квазісистолічний метод організації обчислень доз-

воляє підвищувати ступінь паралелізму завдяки конвеєризації, забезпечуючи 

при цьому функціональну еквівалентність з вихідним (послідовним) алгорит-

мом. На підставі цього методу побудуємо паралельноконвеєрну версію алгорит-

му (2.2).  

Спочатку розглянемо випадок, коли вагові коефіцієнти, що використо-

вуються для переобчислення значень i -ої змінної, є рівними між собою, тобто  

 
ii

m
iii

m
i
m ffffff

iii
  ...... 101 . (2.6) 

 



 66 

Зазначимо, що (2.6) виконується для всіх ni ,1 . 

Для розв’язання сформульованої ЗЦФ з урахуванням (2.6) запропоновано 

ПКА, що задається такою конструкцією: 

 

 SYNCHDOniFOR ,1  

 ))(2(
0

0 iimmDELAY ii
  

 DOCjFOR ,1  

 BEGIN  

 DOmsFOR i2,1  (2.7) 

 { 12/])2/[)2/(( 
imsiii xTHENssIFxx          

                                                                                  2/)1(  sixELSE  

 i
ii fxx  } 

 ))1(2( max  immDELAY  

 END. 

 

Тут SYNCH – це тип паралельності [13, 164], що означає синхронізацію   

зсунутих між собою n паралельних гілок алгоритму після виконання в них кож-

ної операції; )( pDELAY  – оператор затримки на p  тактів; 0i – номер змінної, 

для якої справедливою є рівність  

}2212{max2212
1

0
0 inminm

i
nii




, 

а ][  тут і далі означає взяття цілої частини. 

Перший цикл (по i ) пропонованого нами алгоритму задає одночасне ви-

конання n  паралельних гілок з синхронізацією їх через кожну операцію. Пер-

ший оператор DELAY здійснює затримку на  

)(2 0
0 iimm ii
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такти, тобто це означає, що на таку кількість тактів буде зсунута i -а гілка 

порівняно з 0i -ою. У всіх паралельних гілках наступний цикл (по j ) задає 

виконання C  переобчислень згладжування згідно з формулюванням ЗЦФ. 

Внутрішній цикл задає сумування аргументів (в межах рухомого вікна) у 

певному порядку: на непарних позиціях додаються аргументи 1ix , 2ix , … , 

i
mix  , обчислені на )1( k -му кроці, а на парних позиціях додаються аргу-

менти 
i

mix  , 
1

i
mix ,…, 1ix , обчислені на k -му кроці. Саме тому для операції 

додавання необхідне виконання співвідношень асоціативності і комутативності. 

Далі результат сумування множиться на if  і пропускається      

)1(2 max  imm  

такти. На цьому дане переобчислення завершилось і здійснюється нове пере-

обчислення. 

Згідно з побудованим алгоритмом в i -й гілці на кожній ітерації по j  ви-

конується im2  операцій додавання і одна операція множення. Кожне пере-

обчислення значення змінної ix , крім останнього, відбувається за  

)12( im + )1(2 max  imm  

такти. Останнє переобчислення здійснюється за )12( im  такт, оскільки такти 

затримки виконувати не потрібно.  

Зазначимо, що алгоритм (2.7) та відповідний ПКА із [164] є подібними за 

своєю загальною структурою. Фрагмент потактової схеми запропонованого 

ПКА для наведених вище значень параметрів задачі фільтрації ),1(,, nimnC
i

  

подано на рис. 2.5. Щоб не перевантажувати рисунок, передача даних стрілками 

зображена лише для гілки, в якій переобчислюються значення змінної 4x . Зат-

римки між переобчисленнями значень змінних на кожному такті позначені ма-

леньким колом. 
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Рис. 2.5. Потактова схема ПКА фільтрації (2.7)  

 

У разі, коли вагові коефіцієнти є різними, ПКА (2.7) дещо видозміниться, 

оскільки в кожній із паралельних гілок одночасно із сумуванням на кожному 

такті здійснюється підготовка одного із наступних доданків, тобто множення на 

відповідний ваговий коефіцієнт. При цьому для збереження додаваних величин 

для кожної пари гілок потрібна хоча б одна додаткова змінна. Для багатократ-

ного застосування цієї процедури до масиву значень деякого вхідного сигналу 

запропоновано оптимальний за швидкодією ПКА. Відповідна конструкція, що 

задає ПКА розв’язання ЗЦФ у цьому випадку, має вигляд:  

 

 SYNCHDOniFOR ,1  

 ))(2( 0
0 iimmDELAY ii

  

 DOCjFOR ,1  

 BEGIN  

 DOMsFOR i,1  (2.8) 

 BEGIN  

 i
i

i xfTHENsIFx  0)1(  ,ii zxELSE   

 ),(),( ii mshi
i

mshi xfz   

     END  
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 ))1(2( max  immDELAY  

 END. 

 

Тут вважається, що оператори ...ix  та ...iz , розділені комою, вико-

нуються синхронно. Цілочисельна функція ),( imsh  – це такий умовний опера-

тор: 

2/)1(12/])2/[)2/((  sELSEmsTHENssIF i . 

 

Фрагмент потактової схеми ПКА (2.8) для вже раніше використовуваних 

значень параметрів ЗЦФ ),1(,, nimnC i   подано на рис. 2.6. 

 

 

Рис. 2.6. Потактова схема ПКА (2.8) 

На цьому рисунку стрілками зображена передача даних для пари гілок, в 

якій переобчислюються значення змінної 4x .  
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2.3. Доведення оптимальності розробленого алгоритму          

        за швидкодією 

 

Алгоритм (2.8) у порівнянні з (2.7) задає обчислення у вигляді n  пар па-

ралельних гілок, які синхронізуються після виконання кожної операції. Із по-

тактових схем (див. рис. 2.5, 2.6) випливає, що час роботи цих алгоритмів є од-

наковим.  

 Оцінимо час виконання алгоритмів (2.2), (2.5), (2.8) з однаковим інформа-

ційним графом. Послідовний алгоритм (2.2) для свого виконання потребує 

 )2(2

1





n

i
imnC  (2.9) 

тактів. При використанні паралельного алгоритму (2.5) кількість необхідних 

тактів дещо зменшиться, а саме до величини 

 

 )2)1)(1((2

)1)(1(

1
max

max








nCm

mCmn , (2.10) 

 

де )12( m – максимальний серед розмірів вікон для змінних, переобчислюва-

них на ітераціях, які розташовані в  - ій гіперплощині. Для своєї реалізації 

ПКА (2.8) (як і ПКА (2.7)) потребує 

 
0

max 22))1)(1((2 0 iCmCmn
i

  (2.11) 

тактів. 

 Легко встановити, що у разі niinmi ,1:   величина, що обчислю-

ється за формулою (2.11), є набагато меншою за величину, яка обчислюється за 

(2.10).  

 Для вже розглядуваних вище значень параметрів ЗЦФ ),1(,, nimnC i   

(див. рис. 2.1, 2.6) оцінки (2.9)–(2.11) набувають відповідно таких значень: 174, 
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138,  33. Отже, в даному випадку, одержуємо прискорення ПКА (2.8) в порів-

нянні з (2.2) приблизно в 5.27 рази. 

Для інших значень параметрів задачі фільтрації значення оцінок (2.9) та 

(2.11) подано в табл. 2.1.  

 

Табл. 2.1. Значення оцінок (2.9) та (2.11) 

№ 

п/п 
С n ),1( nimi   (2.9) (2.11) 

Приско-  

рення 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 3 100 ;270503010  mmmm  

;380604020  mmmm  

;490 m  для решти змінних  

розмір рухомого вікна дорівнює 3 

1980 223 8.87 

2. 3 1000 ;1770550390110  mmmm  

;3880660440290  mmmm  

;4990 m  для решти змінних  

розмір рухомого вікна дорівнює 5 

8424 2025 4.16 

3. 3 10000 ;15000300020001000  mmmm

 9000830072006500 mmmm  

;29900  m  для решти змінних 

розмір рухомого вікна дорівнює 7 

63540 20023 3.17 

4. 5 100 ;270503010  mmmm  

;380604020  mmmm  

;490 m  для решти змінних  

розмір рухомого вікна дорівнює 3 

3300 245 13.46 

5. 5 1000 ;1770550390110  mmmm  

;3880660440290  mmmm  

;4990 m  для решти змінних 

розмір рухомого вікна дорівнює 5 

14040 2047 6.85 

6. 5 10000 ;15000300020001000  mmmm

 9000830072006500 mmmm  

;29900  m  для решти змінних 

розмір рухомого вікна дорівнює 7 

105900 20041 5.28 

7. 7 100 ;270503010  mmmm  

;380604020  mmmm  

4620 267 17.30 
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1 2 3 4 5 6 7 

   ;490 m  для решти змінних 

розмір рухомого вікна дорівнює 3 

   

8. 7 1000 ;1770550390110  mmmm  

;3880660440290  mmmm  

;4990 m  для решти змінних 

розмір рухомого вікна дорівнює 5 

19656 2068 9.50 

9. 7 10000 ;15000300020001000  mmmm

 9000830072006500 mmmm  

;29900  m  для решти змінних 

розмір рухомого вікна дорівнює 7 

148260 20059 7.39 

 

Звідси випливає, що для заданих параметрів задачі цифрової фільтрації 

прискорення обчислень за алгоритмом (2.8) є суттєвим. Аналіз часових затрат 

дозволяє зробити висновок, що у даному разі розроблена конструкція (2.8) дає 

можливість скоротити час виконання обчислень щонайменше втричі порівняно 

з (2.2), що реалізує обчислення у послідовному режимі. Зауважимо, що цей 

показник зростає при збільшенні кількості переобчислень згладжування C  ма-

сиву значень змінних. 

Розглянемо   – клас алгоритмів, які є еквівалентними до алгоритму (2.2) 

з точністю до виконання законів асоціативності та комутативності і таких, що 

використовують змінні із набору  

,...,,,...,,,,...,, 21210100  nnnmm xxxxxxxx  ;0m
x  nzzz ,...,, 21 .  

Має місце наступне твердження [114]. 

Теорема. Якщо серед ),1( nixi   існує змінна з номером 
0

i , для якої 

max0 mm
i
   і   

0
0 inm

i
 , 

то алгоритм (2.8) належить до класу   і має мінімальний час виконання серед 

всіх алгоритмів цього класу. 

  Для доведення цієї теореми необхідно сформулювати і довести деякі до-

даткові твердження. 
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 Лема 1. Якщо на деякому такті роботи алгоритму (2.8) для деякого i  в i -

ій парі гілок здійснюються присвоювання  

...)( ii xx  та ... i
hi fz , 

то : 

 а) в правих частинах цих присвоювань, крім відповідно ix  та i
hf , присут-

ній лише один аргумент; 

 б) в будь-якій іншій 'i - ій парі гілок немає присвоювання ...'
'  i

hi fz , в 

якому ix  було б аргументом. 

 Доведення цієї леми здійснюється за схемою, аналогічною до доведення 

відповідних лем про відсутність конкуренції над пам’яттю для алгоритмів, які 

досліджуються в роботах [15, 164]. При цьому зазначимо, що виконання пункту 

а) зумовлене однозначністю вибору другого аргументу за допомогою функції 

ELSETHENIF ......  і синхронним виконанням операторів ...ix  та ...iz . 

Доведення пункту б) можна здійснити з допомогою прямого підрахунку 

тактів зчитування і запису. Оскільки результат r -го переобчислення значення 

змінної ix  генерирується на такті з номером  

imrmw
i
 0(2)1)(32( max 1)0  i , 

то легко встановити, що зчитування цього значення як аргумента здійснюється 

для всіх ,'j  таких, що imj j  '' , в парах гілок 'jmi   на наступному ж такті, а 

для всіх ,j  таких, що imj j   – в парах гілок jmi   на такті з номером  

12)(2)32(1)(2 0
maxmax 0  jij miimrmmmw . 

 Отже, лема 1 стверджує про відсутність конкуренції над пам’яттю під час 

виконання алгоритму (2.8). 

 Для подальшого викладу введемо деякі позначення. Нехай k
ix  та k

ix~ – 

значення ix , отримувані як результати k -го переобчислення при застосуванні 

відповідно алгоритмів (2.2) і (2.8); k
it  та k

i – терм-історії (дерева) обчислення 
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відповідно k
ix  і k

ix~ ; )(th  – висота дерева t . Вводячи ці позначення, ми перед-

бачаємо виконання умов сформульованої вище теореми про існування змінної з 

номером 
0

i . 

 Із потактової схеми алгоритму (2.8) випливає, що )( k
nh  – це насправді ви-

сота дерева виконання всіх обчислень, пов’язаних з k-м переобчисленням згла-

джування масиву значень змінних ),1( nixi  .  

 Лема 2. Для довільних i, k 

 а) k
i  є еквівалентним до k

it  з точністю до застосування законів асоціа-

тивності та комутативності; 

 б)  )1(22)32()( 0
maxmax 0  immikmh

i

k
i . 

Доведення цієї леми проводиться аналогічно до доведення відповідних 

пунктів лем із [15, 164]. На підставі леми 1 легко побудувати рекурентну схему 

формування дерева k
i . При цьому потрібно врахувати той факт, що результат 

дерев  

1
1



k
i , 1

2



k
i , … , 1


k

mi i
 

використовується в k
i  не на наступному такті, а на  

1)(2 max  imm  

такті після обчислення. Із цієї рекурентної схеми випливає, що k
it  і k

i  з 

точністю до порядку сумування обчислюють один і той же вираз. Це і доводить 

пункт а) леми 2. 

Пункт б) до водиться одночасною індукцією по i, k, як це було зроблено в 

[15, 164].   

Лема 3. Для довільного k висота )( k
nh   є мінімальною в класі всіх t, які є  

еквівалентними до 
k
n , і таких, що використовують лише змінні із набору:  

,...,,,...,,,,...,, 21210100  nnnmm xxxxxxxx  nm
zzzx ,...,,; 210 . 
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 Доведення цього твердження випливає із того, що, враховуючи умови 

сформульованої теореми, існує хоча б один критичний шлях, який визначає 

максимальну висоту дерева k
n , і по якому чергуються операції  та +, причому 

між двома сусідніми операціями  знаходиться не більше двох операцій +. От-

же, зменшити висоту дерева k
n  неможливо. Винятком є перше переобчислення 

згладжування, де сумування можна було б здійснити за схемою, близькою до 

двійкового дерева, але для цього потрібні додаткові змінні для запам’ятову-

вання проміжних результатів, що протирічить умові леми. Отже, лема 3 дове-

дена.  

Доведення теореми. Те що алгоритм (2.8) належить до класу  , випли-

ває із пункту а) леми 2 і із опису цього алгоритму. Покажемо, що час його ви-

конання є мінімальним серед алгоритмів розглядуваного класу. Для цього під-

рахуємо, на якому такті обчислюється результуюче значення 
k
ix . Згідно з алго-

ритмом (2.8) спочатку пропускається  

)(2
0

0 iimm ii
  

тактів затримки. Далі виконується k ітерацій, кожна з яких містить 12 im  такт 

додавання-множення та  

max(2 m  )1im  

такт затримки, при цьому на останній ітерації тактів затримки не потрібно. 

Отже, одержуємо 

 12)22212)(1()(2 max
0

0 iiiii
mmmmkiimm  

1)(2)1)(32(
0

max 0  iimkm
i

 

тактів, що при ni   точно співпадає з )( k
nh  . А згідно з лемою 3 висота )( k

nh   є 

мінімальною серед всіх еквівалентних дерев над тією ж множиною змінних. Те-

орема доведена, оскільки )( C
nh   є висотою дерева обчислення алгоритму (2.8). 
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2.4. Спеціалізовані засоби реалізації паралельно-конвеєрних 

алгоритмів цифрової фільтрації 

 

Цей підрозділ присвячений побудові та аналізу схем спеціалізованих об-

числювальних структур для реалізації паралельно-конвеєрних алгоритмів роз-

в’язання одновимірної задачі цифрової фільтрації з використанням процедури 

адаптивного згладжування. На підставі проведеного аналізу [94] запропоновано 

схеми квазісистолічних структур [114] для реалізації розробленого ПКА. Також 

розглянуто виконання деяких паралельних алгоритмів цифрової фільтрації на 

системах зі структурно-процедурною організацією обчислень [115].  

Вагомі успіхи в розвитку технології проектування та виготовлення над-

великих інтегральних схем сприяли появі нових ідей стосовно організації пара-

лельних обчислень, зокрема, призвели до розробки систолічних алгоритмів і 

відповідних обчислювальних структур для їх реалізації [38]. Для виконання об-

числень також почали використовувати обчислювальні засоби на базі однорід-

них обчислювальних середовищ [37, 89] та програмованих логічних інтеграль-

них схем [41, 122]. 

Систолічні структури порівняно з іншими обчислювальними засобами 

відзначалися високою швидкодією, компактністю, досконалістю технології 

проектування і виготовлення. Основний недолік цих структур стосовно реа-

лізації деяких алгоритмів розв’язання ЗЦФ пов’язаний із неповною завантаже-

ністю їх процесорних елементів, затримкою потоків даних, що призводило до 

збільшення затрат машинного часу та обсягів використовуваної пам’яті [38]. 

Частково ці недоліки були усунуті внаслідок реалізації функцій елементів сис-

толічних структур засобами потокових схем та однорідних обчислювальних се-

редовищ [109]. Подальшого прискорення обчислень у цьому напрямку було до-

сягнуто шляхом модифікації комунікаційної мережі обчислювальної структури, 

а саме, відмови від повної локальності зв’язків між її елементами [164]. Ці ідеї 

знайшли своє втілення і в подальших дослідженнях, пов’язаних з ефективним 

розв’язанням окремих варіантів одновимірної ЗЦФ [94, 114]. 
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Алгоритм (2.7) зорієнтований на реалізацію на квазісистолічній обчислю-

вальній структурі, яку утворюють функціональні елементи (ФЕ), кожен із яких 

реалізує одну із операцій: додавання, множення або транспортування даного. 

Зауважимо, що КСС у даному разі повністю відповідає потактовій схемі ПКА, 

зображеній на рис. 2.5. У цій обчислювальній структурі дозволяється передача 

даних з однієї інстанції одразу в декілька точок прийому. Отже, відмова від 

повної локальності зв’язків дозволяє розпаралелити окремі фрагменти обчис-

лень. 

Очевидно, що для реалізації обчислень у парі гілок на кожному такті зна-

добляться два ФЕ. На рис. 2.7 зображено потактову схему ПКА для таких пара-

метрів ЗЦФ:  

,6n  ,3421  mmm  ,13 m  ,265  mm  2C . 

Тут iM 6,1:12  iimi .  

 

 

Рис. 2.7. Потактова схема ПКА цифрової фільтрації з адаптивним 

згладжуванням 



 78 

У даному випадку передачу даних зображено стрілками лише для третьої 

пари гілок алгоритму. Крім арифметичних операцій множення (*) та додавання 

(+) на рисунку кружечками зображено такти затримки під час виконання 

обчислень.  

Очевидно, що порівняно з потактовою схемою ПКА фільтрації із [164], 

коли вагові коефіцієнти є різними, кількість таких тактів у потактових схемах 

оптимальних алгоритмів фільтрації з адаптивним згладжуванням дещо збільшу-

ється. 

Для реалізації потактової схеми ПКА, зображеної на рис. 2.7, розроблено 

КСС, яка наведена на рис. 2.8. В обчислювальну структуру дані )6,1( ixi  по-

ступають зліва, результат обчислень )6,1(' ix i  одержуємо справа, вагові кое-

фіцієнти та константи 012 ,, xxx   подаються знизу, а константи 87 , xx  надхо-

дять зверху. У даному разі вважається, що під час здійснення цифрової фільтра-

ції вагові коефіцієнти є різними для всіх змінних. Для побудови наведеної об-

числювальної структури використано функціональні елементи трьох типів, які 

реалізують одну із операцій: додавання та транспортування даного, множення 

та транспортування даного і транспортування даних. На рисунку такти затрим-

ки поступлення вхідного даного схематично позначені кружечком, всередині 

якого вказана їх кількість. 

Якщо ж у КСС, зображеній на рис. 2.8, фрагмент вхідних даних знизу із 

відповідними затримками замінити на фрагмент, поданий на рис. 2.9, то ця об-

числювальна структура за вказаних вище параметрів одновимірної задачі філь-

трації з використанням адаптивного згладжування зможе реалізувати оптималь-

ний ПКА за умови, що набори вагових коефіцієнтів співпадають для змінних з 

однаковим розміром рухомого вікна. Зауважимо, що у цьому разі набір вагових 

коефіцієнтів для змінних 21, xx  та 4x  задається масивом ),( 11
1 mmsfs  , для 

3x  – масивом ),( 33
3 mmsfs  , а для змінних 5x  та 6x  – масивом значень 

),( 55
5 mmsfs  . 



 79 

 

 
 



 80 

 

 

 

Рис. 2.9. Фрагмент вхідних даних для КСС 

 

Необхідно зауважити, що обсяг апаратури в наведених КСС залежить го-

ловно від кількості переобчислюваних значень змінних, кількості необхідних 

переобчислень згладжування, а також максимального розміру рухомого вікна. 

При цьому слід відзначити той факт, що енергоспоживання обчислювальних 

систем у даному випадку зменшується унаслідок зменшення кількості ФЕ, які 

реалізують арифметичні операції. Окрім цього, завантаження даної структури 

корисною (обчислювальною) роботою можна в даному разі значно збільшити 

шляхом розв’язання на ній цілих серій відповідних задач фільтрації. Зазначимо, 

що для розроблення архітектури таких спеціалізованих обчислювальних засобів 

були використані підходи, розглянуті у праці [112].  

Очевидно, що обсяг апаратури КСС прямо пов’язаний із можливістю їх 

використання в якості високопродуктивного обчислювального блоку для борто-

вих систем мобільних літальних, підводних або наземних апаратів, які зараз ма-

сово розробляються та експлуатуються в усьому світі. 

З метою зменшення обсягу використовуваної в обчислювальних системах 

апаратури для виконання оптимальних ПКА одновимірної фільтрації з адаптив-

ним згладжуванням пропонуються КСС, які відповідають потактовій схемі не 

всього алгоритму, а лише виділеного його фрагменту (кадру), наприклад, одно-

го переобчислення згладжування. Очевидно, що у цьому випадку необхідно пе-
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редбачити засоби синхронізації під час передачі результатів окремих переобчи-

слень згладжування. На рис. 2.5 наведено потактову схему ПКА фільтрації, по-

будованого у разі, коли вагові коефіцієнти, використовувані під час переобчис-

лення значень i-ої змінної, є однаковими для таких параметрів задачі:  

,7n  631 mmm  3,3,2,1 4527  Cmmmm . 

Тут стрілками показано передачу даних лише для обчислення значень змінної 

4x . Це зроблено для того, щоб не допустити надмірного перевантаження ри-

сунку інформацією. Приклад двовимірної КСС для реалізації цієї потактової 

схеми зображено на рис. 2.10.  

Така обчислювальна структура насправді складається із ФЕ чотирьох ти-

пів, які виконують операції додавання, множення та транспортування даних 

(два типи елементів). Аналогічно, як і на рис. 2.8, на рис. 2.10 вхідний масив 

переобчислюваних значень )7,1( ixi  подається на структуру зліва, константа 

0x  та вагові коефіцієнти подаються знизу, константа 8x  – зверху, а результати 

переобчислень згладжування )7,1(' ix i  одержуємо справа. 

Зазначимо, що в розглянутих вище квазісистолічних структурах дозво-

ляється певна кількість нелокальних зв’язків між функціональними елемента-

ми. Такі зв’язки можуть бути досить ефективно реалізовані на підставі викорис-

тання в системах комутації оптоелектронних елементів [2]. При цьому описа-

ний підхід до побудови КСС дозволяє значно скоротити обсяг апаратури. Зо-

крема, якщо враховувати лише функціональні елементи, що реалізують ариф-

метичні операції, то їх кількість у даному разі зменшиться з  

Cnm
n

i
i )2(

1




 

до  

nm
n

i
i 

1

2 , 

тобто в C разів. При цьому загальна кількість функціональних елементів обчис-

лювальної структури зменшиться з  
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Рис. 2.10. Приклад квазісистолічної структури для виконання варіанту  

паралельно-конвеєрного алгоритму з адаптивним згладжуванням 

 

Очевидно, що в побудованих квазісистолічних структурах збільшення 

кількості функціональних елементів, які реалізують лише операції транспорту-

вання даних, зумовлене тим, що розглядувана задача цифрової фільтрації пе-

редбачає виконання переобчислень згладжування значень відповідних змінних 

через вікна різних розмірів. Тобто, для реалізації гілок оптимальних ПКА 
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фільтрації необхідно залучати обчислювальні конвеєри різної довжини. У роз-

глянутих КСС такі конвеєри об’єднуються між собою шляхом залучення функ-

ціональних елементів, які якраз і виконують лише операції транспортування 

даних. 

Ще одним потенційним засобом реалізації ПКА фільтрації з адаптивним 

згладжуванням можуть бути паралельні обчислювальні системи зі структурно-

процедурною організацією обчислень [115]. Такі системи складаються із мно-

жини елементарних процесорів (ЕП), множини секторів пам’яті (СП) та високо-

швидкісного універсального комутатора. Комутатор із ЕП може збирати кон-

веєр будь-якої конфігурації або множину конвеєрів. При цьому, через комута-

тор кожен із процесорів з’єднується із необхідним СП. Важливою проблемою 

для систем зі структурно-процедурною організацією обчислень є проблема без-

конфліктного розташування даних в секторах пам’яті [107]. Вона полягає в то-

му, щоб дані, які виявляться в одному секторі, не потрібно було обробляти од-

ночасно. У таких системах час доступу до будь-якого сектора пам’яті є однако-

вим для всіх процесорних елементів. 

Розглянутий приклад потактової схеми виконання ПКА (див. рис. 2.5) 

можна реалізувати на ССПОО, конфігурація якої наведена на рис. 2.11 [115]. 

Цю обчислювальну систему утворюють 29 елементарних процесори, 4 сектори 

пам’яті та універсальний комутатор KS. Комутатор під час реалізації ПКА 

фільтрації із процесорів збирає сім обчислювальних конвеєрів ))7,1(( iKi  різ-

ної довжини. При цьому один конвеєр використовується для переобчислення 

значень однієї змінної, а його довжина дорівнює заданому розміру рухомого 

вікна, через яке здійснюються переобчислення. Зауважимо, що тут у кожному 

конвеєрі останній елементарний процесор реалізує операцію множення, а всі 

решта процесорів – операцію додавання. Якщо обчислене ЕП значення вико-

ристовується на наступному такті, то його не потрібно передавати до відпо-

відного сектора пам’яті. Тому, наприклад, з допомогою комутатора результат 

виконання операції в деякому i-му елементарному процесорі конвеєра jK  пе-

редається на наступному такті безпосередньо в (i+1)-й процесор цього ж об-
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числювального конвеєра ( jmii 2,1:  ), а результат обчислень в конвеєрі jK  

надходить на наступному такті, як у відповідний СП, так і в передостанній ЕП 

конвеєра 1jK  ( :j  6,1j ). 

Для зберігання значень змінних у цій обчислювальній системі використо-

вуються сектори пам’яті:  

MFMEMEME ,,, 321 . 

Зокрема, в трьох секторах зберігаються значення )8,0( ixi : 

864203732511 ,,,,:;,:;,: xxxxxMExxMExxME , 

а в одному – значення вагових коефіцієнтів: 

7321 ,...,,,: ffffMF . 

З допомогою універсального комутатора KS встановлюються необхідні 

зв’язки між секторами пам’яті та процесорними елементами. Зазначимо, що 

між стартами обчислювальних конвеєрів виконуються затримки, визначені у 

реалізовуваному ПКА фільтрації для кожної паралельної гілки. 

 

 

Рис. 2.11. Конфігурація паралельної ССПОО для реалізації ПКА фільтрації 

Далі коротко зупинимось на оцінці реалізації оптимальних ПКА фільтра-

ції з використанням процедури адаптивного згладжування на ССПОО [115]. 

Для простоти викладу припустимо, що виконання арифметичних операцій до-

давання, множення та операцій з пам’яттю (запис і зчитування даного) відбува-

ється за однаковий час, який дорівнює одному тактові. У такому разі для реалі-

зації згаданих ПКА потрібно 
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max 0  

такти. Тут, нагадаємо, 0i – номер змінної, для якої виконується рівність 

}1)(2{max1)(2
1

0
0 


inminm i

nii
. 

Наведена оцінка майже не відрізняється від відповідної оцінки [114] оп-

тимальних ПКА у випадку їх виконання на КСС. Це пов’язано з тим, що у цьо-

му разі майже всі операції з пам’яттю суміщаються із виконанням арифметич-

них операцій додавання та множення. 

Вхідними даними для застосування методики комплексного оцінювання 

стосовно ЗТС та АТС України є результати планових оглядів, вимірювань та 

неперервного моніторингу їх об’єктів.  

Приклад. Вагон-дефектоскоп, який виявляє наявність тріщин у рейках, 

відбирає дані з кроком 1 мм. Для елементарної ділянки колії, довжина якої 

складає 1 км, відповідний масив даних матиме розмірність 
6

102


N . Для ді-

лянки колійного господарства, середня довжина якої складає 110 км, відповід-

ний масив даних матиме розмірність 
8

102,2 


N  [62, 68]. 

Далі зупинимось на програмному моделюванні роботи побудованого 

ПКА фільтрації. Експериментальне моделювання паралельно-конвеєрного алго-

ритму (2.8) здійснено на мові програмування С#. Для реалізації паралелізму 

обчислень тут використано клас Thread з простору імен System Threading. 

Один із потоків, створених для програмного моделювання паралелізму 

алгоритму (2.8), виділено для реалізації потактової схеми. У цьому потоці за 

даними з інших потоків визначається номер такту. В інших потоках обчис-

люються значення змінних і визначаються наступний номер такту та операції, 

які виконуватимуться. 

При запуску програми відкривається  вікно, зображене на рис. 2.12. 
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Рис. 2.12. Запуск програми 

 

При натисканні кнопки LoadFromFile викликається метод LoadDataFromFile. 

Цей метод завантажує дані із файлу та відображає їх на екран у текстові поля 

(див. рис. 2.13). 

 

Рис. 2.13. Візуалізація вхідних даних 
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При натиску кнопки Filtrate на екрані візуалізуються результати обчис-

лень алгоритмів (2.2) та (2.8) відповідно (рис. 2.14). 

 

Рис. 2.14. Візуалізація результатів обчислень алгоритмів (2.2) та (2.8) 

 

Програмне моделювання роботи розробленого ПКА фільтрації здійснено 

на багатоядерному комп’ютері. Чисельний експеримент проведено з метою ана-

лізу результатів обчислень унаслідок реалізації послідовного та паралельно-

конвеєрного алгоритмів фільтрації даних. На рис. 2.14 візуалізуються резуль-

тати обчислень під час розв’язання ЗЦФ з параметрами: 5C , ,7n  2m  

33 m ; ;26571  mmmm  14 m . Результати чисельного експерименту 

підтвердили правильність функціонування розробленого ПКА. 

 

Висновки до розділу 2 

 

У цьому розділі сформульована одновимірна задача цифрової фільтрації з 

використанням процедури адаптивного згладжування. Для чисельного розв’я-

зання цієї задачі розроблений оптимальний за швидкодією паралельно-конвеєр-
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ний алгоритм. Оптимальність побудованого алгоритму доведена у класі алго-

ритмів, які є еквіваленними за інформаційни графом з точністю до виконання 

законів асоціативності і комутативності.  

Вивчена можливість реалізації розробленого алгоритму фільтрації на ква-

зісистолічних обчислювальних системах та системах зі структурно-процедур-

ною організацією обчислень. Унаслідок цього було побудовано та проаналізо-

вано конфігурації КСС для виконання оптимальних за швидкодією ПКА цифро-

вої фільтрації з використанням адаптивного згладжування; здійснено оптиміза-

цію однієї з таких обчислювальних структур за кількістю функціональних еле-

ментів. Розроблено конфігурацію ССПОО для реалізації оптимального ПКА 

фільтрації. Одержано оцінку складності виконуваних обчислень, яка підтверд-

жує ефективність такої реалізації. 

Загалом одержані у цьому розділі наукові результати можуть бути уза-

гальнені та застосовані для попереднього опрацювання великих масивів даних 

у режимі реального часу під час дослідження стану та якості функціонування 

складних систем, а також для розробки та дослідження перспективних пара-

лельних обчислювальних засобів з використанням сучасної елементної бази. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 89 

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРАЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЕНЬ 

ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ТА ЯКОСТІ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СКЛАДНИХ СИСТЕМ 

 

У третьому розділі здійснено аналіз процедури локального оцінювання 

стану та якості функціонування елементів складних систем з метою її розпара-

лелювання.  

Основні кроки процедури локального оцінювання вивчено за заданим 

критерієм та параметром деякої характеристики елемента досліджуваної сис-

теми. На підставі детального аналізу цієї процедури запропоновано підхід до її 

оптимізації шляхом паралельного подання виконання окремих фрагментів. З 

цією метою розроблено відповідні алгоритмічні конструкції для організації 

паралельних обчислень. Зокрема, для задання галуження використано варіант 

примітивів fork та join, а для безпосереднього обчислення значення параметра 

локальної оцінки застосовано режим, близький до повного двійкового дерева. 

Наведено деякі наявні резерви можливої оптимізації, які для досягнення 

високої швидкості обчислень можуть бути враховані алгоритмічно. 

Розроблений паралельно-послідовний підхід до подання обчислювально-

го процесу зорієнтовано на реалізацію на сучасних паралельних обчислюваль-

них засобах зі спільною пам’яттю. При цьому, побудовані алгоритмічні конст-

рукції для розпаралелювання обчислень враховують реальні можливості (кіль-

кість процесорних елементів, обчислювальних ядер та обсяг оперативної пам’я-

ті) наявних обчислювальних засобів.  

У розділі подано оцінки для кількості операцій та прискорення обчислень 

унаслідок використання запропонованих конструкцій. Отримані теоретичні ре-

зультати підтверджують високу ефективність розроблених паралельних алго-

ритмів локального оцінювання. 
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3.1. Особливості локального оцінювання елементів складних систем 

 

Дослідження стану та якості функціонування СС природньо розпочинати 

із оцінки її елементів: важливо, які елементи повинні бути задіяні в процедуру 

оцінювання та необхідно сформувати набори характеристик, на підставі яких 

будуватимемо оцінки. Набір характеристик повинен охоплювати всі особливос-

ті елемента і одночасно бути мінімально достатнім. В іншому разі, збільшення 

обсягів інформації призведе до погіршення її змістовності [134, 151–153]. 

Важливою особливістю процедури оцінювання елемента системи є потре-

ба у мінімально достатній кількості критеріїв та параметрів задля можливості 

найбільш повно дослідити поведінку його характеристики та отримати необхід-

ну кількість результуючих оцінок.  

Характеристика елемента може задаватися скалярною величиною, бути 

вектором, вектор-функцією [148] тощо. Спосіб зображення характеристики за-

галом визначає вибір способу її оцінювання. 

Набори характеристик описують стан елемента, процес його функціону-

вання та взаємодію з іншими елементами системи. Для кожної характеристики 

необхідно визначити еталонні області та значення допустимих відхилень. При 

цьому локальні оцінки стану та якості функціонування елементів СС одержу-

ються на підставі аналізу міри відхилень реальних значень характеристик від їх 

еталонних значень [67]. Кількість критеріїв та параметрів оцінки визначається 

особливостями досліджуваного елемента та метою оцінювання [74].  

Як приклад складної системи (підсистеми) розглянемо опорно-руховий 

апарат людського організму. Для формування висновку, який визначатиме стан 

здоров’я суглобів людини необхідно здійснити оцінювання стану тазо-стегно-

вих, колінних, гомілкових та ступневих суглобів. У цьому разі характеристики 

повинні охоплювати ходу людини у різних режимах (повільний, швидкий) і 

враховувати ці темпи під час руху по різних поверхнях (прямо, вгору, вниз, по 

горбистій місцевості), з навантаженням тощо. 
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Локальне оцінювання дозволить виявити як найкраще функціонуючі еле-

менти (зокрема, «еталонні»), так і елементи, стан та якість функціонування 

яких є потенційно загрозливими для оточуючих елементів та функціонування 

системи загалом [70]. 

Під час оцінювання характеристик елемента використовують наступні 

шкали оцінок: неперервну [101], цілочисельну [159] або понятійну [134]. Засто-

сування різних шкал оцінювання має як свої переваги, так і певні недоліки. Не-

перервна шкала оцінок не завжди є зрозумілою для широкого кола користува-

чів. Оцінки у цій шкалі формуються за значенням функціонала, який у метриці 

відповідного функціонального простору визначає відхилення досліджуваної 

характеристики від еталонного значення або міру її виходу за межі допустимих 

значень. Достатньо точною виявилася цілочисельна (відсоткова) шкала оцінок. 

Такі шкали охоплюють інтервал від мінімально до максимально допустимого 

значення функціоналу. В межах цього інтервалу значенню функціоналу 

ставиться у відповідність ціле число. Інше масштабування цілочисельної 

шкали, коли кількість градацій є невеликою, кожному функціоналу ставить у 

відповідність значення за понятійною шкалою: «відмінно», «добре», «за-

довільно», «незадовільно».  Однак, вона не є найкращою під час аналізу оцінок 

з метою виявлення причин негативних наслідків. Значення у понятійній шкалі 

мають доволі широкий діапазон допустимих значень, при цьому широка 

розмитість значень розмежування доволі затруднює формування висновку. То-

му у [73] пропонується покращити точність оцінювання та забезпечити мож-

ливість прийняття оперативних рішень завдяки застосуванню уточненої бальної 

шкали оцінок. Це дозволяє використати переваги неперервної та понятійної 

шкал оцінок та частково вирішити проблему відстеження першопричин прояви 

негативних наслідків. Згадані підходи адаптовані для оцінювання та прогно-

зування поведінки характеристик елементів СС технологічного типу [68–70].  

Більшість із технологічних систем має ієрархічно-мережеву ст.руктуру 

[151–153]. Така структура відображає склад окремих об’єктів системи та взає-

мозв’язки між ними. При цьому кожна підсистема певного рівня ієрархії поді-
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ляється на сукупність підсистем, які утворюють підмережу мережі нижчого рів-

ня, тобто вона є сукупністю вузлів, поєднаних ребрами, по яких здійснюється 

рух потоків (рис. 3.1). При цьому ребра повинні забезпечувати безперешкодне 

проходження потоку, а вузли – його обробку.  

Ієрархія вводиться на основі принципів побудови системи управління 

(СУ), просторового розміщення об’єктів СС тощо. Під об’єктом системи розу-

міємо її структурну одиницю довільного рівня ієрархії від елемента до підсис-

теми найвищого рівня розбиття.  

 

 

 

 

Рис. 3.1. Схема ієрархічно-мережевої структури складних систем. 

 

Підсистеми найнижчого рівня розбиття, які складаються з елементів (рис. 

3.2), надалі називатимемо базовими підсистемами (БПС) [154].  

Елементи БПС можуть бути як однотипними, так і різних типів. Кожно-

му елементу відповідає чітко визначений набір характеристик, який описує йо-

го стан та процес функціонування. Кожна характеристика співставляється з об-

ластю її допустимих значень, а також має визначене часове та просторове обме-

ження. Усі характеристики оцінюються за певними критеріями та параметрами 

при різних режимах функціонування. Сумарна кількість оцінок характеристик 
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елементів такої системи може сягати кількох десятків мільйонів одиниць [68]. 

Загалом оцінка об’єкта визначається оцінкою стану та якості функціонування 

окремих його елементів. 

Серед елементів реальних складних систем чимало прикладів таких, 

функціонування яких можна описати характеристиками, що задаються набора-

ми числових значень. У даному разі набори значень відображають параметри 

стану або реалізації певних функцій. Таке зображення характеристик, зазвичай, 

використовують для формування висновків на підставі аналізу роботи вузла 

СС, через який проходять потоки різних типів протягом певного проміжку часу 

[69]. Ці висновки формуються на підставі неперервного відбору та опрацюван-

ня в режимі реального часу величезних обсягів числових даних, які надходять 

одночасно від багатьох елементів (вузлів) мережі в локальні центри обробки ін-

формації та управління (рис. 3.2). 

 

 

 

Рис. 3.2. Структурна схема базових підсистем 

 

Керуючі підрозділи  

Центр опрацювання даних і 

підтримки прийняття рішень 

– елемент; – міжелементні зв’язки; 

– дані; – реакція СУ 
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На рівні БПС системи здійснюється аналіз інформації та оперативне реа-

гування на виявлені локальні проблеми, які виникають в елементах мережі (вуз-

лах, ребрах та потоках). Основним методом оцінювання інформації на даному 

рівні вважаємо пошук «найслабших» елементів базових підсистем. Поява таких 

елементів спричиняє з часом їх вихід з ладу і часто є причиною масштабних 

катастроф. Тому важливим є швидке реагування на появу згаданих елементів 

для оперативної локалізації проблеми та найшвидшого подолання її наслідків. 

На цьому рівні повинен здійснюватися аналіз та впорядкування об’єктивної ін-

формації, яка використовується для підтримки прийняття рішень підрозділами 

СУ вищих рівнів ієрархії з метою вирішення існуючих та упередження потен-

ційних проблем. 

Як приклад реально функціонуючої СС розглянемо залізничну транспорт-

ну систему України [62]. Така система поєднує 1684 станції з розгорнутою про-

тяжністю колій у понад 30 тисяч кілометрів, кількість рушійних засобів пере-

вищує 4500 одниць, вагонний парк складає понад 175 тисяч вантажних та 8400 

пасажирських вагонів. Колійне господарство обслуговується понад 300 під-

приємствами, де залучені приблизно 400 тисяч працівників.  

Подальший послідовний поділ залізничної транспортної системи України 

передбачає територіальне виокремлення 6-ти регіональних залізниць, 110 дис-

танцій колії та понад 1200 міжстанційних перегонів, протяжністю 20–30 кіло-

метрів кожний. Ще більш поглиблена структуризація здійснюється за функціо-

нальною ознакою. З огляду на ієрархічно-мережеву структуру системи виділя-

ються такі окремі об’єкти, як станції (вузли) та міжстанційні перегони (ребра), 

що утворюють базові підсистеми. Потоками тут є поїзди. Кожна БПС реалізує 

певний набір функцій, основна серед яких визначається метою досліджень. Для 

розглядуваного прикладу елементи, які задіяні до реалізації таких функцій, 

покликані забезпечувати організацію безпечного та ефективного функціону-

вання ЗТС.  
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Зауважимо, що для колійного господарства ЗТС України елементом є ді-

лянка колії довжиною 1 км, а основною складовою інфраструктури станції є її 

колійний розвиток. Елементами поїздів є локомотиви та вагони [68]. 

Зазначимо, що доцільним є подальше розбиття БПС на окремі ділянки. 

При цьому набір характеристик дозволить найбільш точно врахувати просторо-

ві, конструктивні і т.д. особливості окремих ділянок і таким чином уникнути 

хибних оцінок за окремими параметрами та критеріями. 

Окрім найважливішого об’єкта – колійного розвитку, схема інфраструк-

тури окремої станції зазвичай включає зали очікувань для пасажирів, плат-

форми їх посадки-висадки, пристрої завантаження-розвантаження та ін. Колій-

ний розвиток поєднує ділянки колій різного призначення. Для кожної із ділянок 

колії характерним є їх просторове розміщення та ціла низка конструктивних 

особливостей (переходи, переїзди, допоміжні путівники і т.д.). Кожна елемен-

тарна ділянка має конкретне призначення та встановлені допустимі відхилення 

від межі еталонних значень. Відповідно складовими компонентами елементар-

них ділянок є шпали, рельси, баласт, земельне полотно тощо. Стан кожної ком-

поненти описується набором характеристик. Для їх оцінювання використо-

вується область допустимих значень, яка визначена стандартами будови колії. 

Зазначимо, що під час дослідження було виокремлено понад 40 характеристик 

та систематизовано їх за чотирма типами [68], що характеризують їхню по-

ведінку. 

Автотранспортну систему України також можна розглядати як СС (про-

тяжність автомобільних доріг загального користування складає 158,5 тис. км). 

АТС України має мережеву структуру, в якій вузлами є населені пункти, ребра-

ми – відрізки дороги, а потоками автотранспортні засоби. Ця система, окрім 

власне доріг, включає мережу дорожніх комунікацій і пунктів їх обслугову-

вання. 

Основною функцією, яку реалізує ЗТС та АТС України, є організація на-

дійного та безпечного руху відповідних транспортних засобів із встановленими 

швидкостями згідно з чітко або умовно визначеним графіком. 
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3.2. Локальне оцінювання характеристик елементів 

 

Під час локального оцінювання досліджуються характеристики, що опи-

сують стан та якість функціонування елементів системи. Таке дослідження про-

водиться за певною сукупністю параметрів та критеріїв, а саме: оцінюються  ха-

рактеристики за сукупністю чотирьох параметрів та певних критеріїв, що опи-

сують стан та якість функціонування окремого елемента системи [67]. Зазна-

чимо, що на локальному рівні вже можуть прогнозуватися [70] як самі оцінки 

поведінки характеристик елементів так і поведінка окремих елементів.  

На підставі сказаного, для формування висновків про стан та якість функ-

ціонування елементів системи залучається велика кількість оцінок, що загалом 

призводить до неприйнятних затрат часу на виконання значних обсягів обчис-

лень. Проаналізувати велику кількість локальних оцінок у режимі реального ча-

су можливо лише з використанням паралельних обчислень [78, 97].  

Нехай досліджувана СС є новим ( 1S ) -м представником класу SG , який 

утворюють S  еквівалентних систем. Необхідно оцінити N  елементів цієї си-

стеми. Вважаємо, що n -й її елемент реалізує nL  функцій і його поведінка під 

час реалізації nl -ї функції описується характеристиками )(
,, tA
lnn ml , де  

ln
m

,
 

lnM ,,1 , ],0[ Tt . Кожна з цих характеристик є результатом проведених екс-

периментів або математичного моделювання, а T – це час тестових досліджень. 

Для аналізу )(
,, tA
lnn ml , ],0[ Tt , використовуємо 

m
lnK ,  критеріїв (рис. 3.4). По-
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m
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Тут допоміжна функція )(
,
, t
km
ln  визначає величину відхилення значення 

характеристики )(
,, tA
lnn ml  від її області допустимих значень за критерієм 

m
lnk ,  у 

момент часу t , де ],0[ Tt .  Значення параметрів у рівномірній метриці доз-

воляють відслідкувати окремі піки чи збурення у поведінці заданої характерис-

тики елемента або її похідної відповідно, а у середньоквадратичній – визначити 

усереднене значення їх виходу за межі допустимої області або відхилення від 

вибраного еталону.  

Розглянемо локальне оцінювання поведінки деякої характеристики за за-

даним параметром. Нехай )(
,,
min,,

,,
min,,

pkm
ln

pkm
ln wc  і )(

,,
max,,

,,
max,,

pkm
ln

pkm
ln wc  – відповідно мі-

німальне та максимальне значення параметра )(
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,
,,

,
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ln
pkm
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wc . Якщо прийнята 

неперервна шкала оцінок, то значення локальної оцінки визначають унаслідок 

співвідношення значення функціоналу )(
,,

,
,,

,
pkm

ln
pkm

ln
wc  до відомих його гранич-

них значень. Граничні значення одержують на підставі аналізу поведінки відпо-

відних параметрів для раніше досліджених S  систем класу SG . У разі 

прийняття дискретної шкали оцінок кожному дійсному значенню функціоналу 

)(
,,

,
,,

,
pkm

ln
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wc  ставиться у відповідність ціле число (в межах 
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min,, ,  відповідно). На підставі результатів досліджень [67] мож-

на стверджувати, що мають місце такі співставлення: 
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Зазначимо, що дане співставлення має місце для  

]1,0[, 21  , 121  . 

Надалі, для спрощення викладу індекси nmlk ,,,  у позначеннях величин  
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Рис. 3.3. Схема аналізу поведінки характеристики )(
,, tA
lnn ml  

за l  критеріями з використанням параметрів 
p

c , 
p

w , 1,0p  

 

У разі використання понятійної шкали оцінок кожному значенню диск-

ретної шкали виставляється оцінка «добре», «задовільно», «незадовільно». Од-

нак, слід зазначити, що при переході від неперервної до дискретної  чи понятій-

ної шкали інформативність, чіткість та точність оцінок дещо погіршується. По-

нятійна та дискретна шкали стають фактично неприйнятними під час дослід-

ження СС у разі, коли стан та якість функціонування об’єктів системи пов’язані 

з незначними, але регулярними змінами у поведінці її елементів.  

В окремих випадках алгоритм оцінювання неперервних характеристик пе-

редбачає врахування уточненої бальної шкали оцінок [70]. Формування уточ-

нених бальних оцінок для характеристики )(xf  грунтується на використанні її 
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області допустимих значень ],0[ XF ,  підобластей 
5

3'' ],0[ ii XF , які визначають 

основну позитивну цілочисельну бальну оцінку )( fe  характеристики )(xf , 

],0[ Xx :  

')( ife  , якщо ],0[' XFf i , 5,4,3'i ; 

2)( fe , якщо ],0[ XFf  . 

 

Уточнена бальна оцінка будується так: 

)/)(1()()( '' i
V

F vfPfefE
i

 , 

де )(
'

fP
iF  – проекція на підобласть ],0[' XFi  значень характеристики )(xf , ос-

новна бальна оцінка якої дорівнює 'i ; 'iv  – нормуючий коефіцієнт, а 
V

.  – нор-

ма функціонального простору V .  

На підставі аналізу величини максимальних збурень сформована уточне-

на бальна оцінка за параметром у рівномірній метриці. За параметром у серед-

ньоквадратичній метриці формується уточнена бальна оцінка на підставі ана-

лізу масовості збурень. Зауважимо, що використання однопараметричних оці-

нок у даному разі не дає адекватного уявлення про поведінку характеристики 

елемента. Доволі широкий діапазон оцінок, що відповідають критерію, наприк-

лад, «задовільно» (2.90 – 3.85)  поєднує оцінки, які є наближені до межі «добре» 

(3.79) за одним параметром і одночасно, є майже «незадовільними» (2.92) за 

другим параметром. Тому більш конкретну, достовірну картину про поведінку 

характеристики даного елемента можна отримати тільки на підставі поєднання 

оцінок за двома параметрами [70, 73]. Для реально функціонуючих СС такий 

підхід дозволить виявити характеристики, котрі не є принаймні задовільними за 

всіма ознаками і потребують ремонту (заміни) з метою усунення конкретної 

проблеми. 

Для довільного n -го елемента загальна кількість числових параметрів ло-

кальної оцінки задається виразом: 
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при цьому загальна кількість обраних для оцінювання елементів системи визна-

чається числом  






N

n
nSS

1

. 

Безпосередній аналіз всієї сукупності числових параметрів локальної оцінки є 

складною проблемою. 

Із викладеного вище випливає, що отримання оцінок стану та якості 

функціонування елемента СС на підставі аналізу великої кількості даних потре-

бує виконання значних обсягів обчислень. На підставі результатів роботи [68], 

щоб здійснити оцінювання стану колійного господарства Укрзалізниці по всій 

протяжності, необхідно опрацювати порядку 1 320 000 локальних оцінок за за-

даним параметром на кожній окремій ділянці протяжністю 1 км. Тому одним із 

важливих кроків для дослідження стану та якості функціонування СС є оптимі-

зація обчислень під час локального оцінювання за заданим критерієм поведінки 

характеристики елемента складної системи на підставі деякого параметра.  

Отже, подальшим дослідженням є аналіз та розпаралелювання процедури 

локального оцінювання стану та якості функціонування СС [78]. 

 

3.3. Основні підходи до розпаралелювання процедури локального 

оцінювання 

 

Під час локального оцінювання поведінки характеристики враховуються 

чотири параметри оцінки (
0

c ,
0

w , 
1

c ,
1

w ) [77].  
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Вважатимемо, що відрізок  ],0[ T  розбито на 1M  однакових частин дов-

жини )1/( MT , до того ж число M  має бути обов’язково непарним. 

Загалом процедура локального оцінювання за заданим параметром ( pc  

або pw ) деякої характеристики елемента досліджуваної системи складається з 

таких основних кроків: 

1) обчислюється M  значень допоміжної функції  )(t  на відрізку ],0[ T ; 

2) обчислюється значення параметра локальної оцінки; 

3) робиться висновок стосовно числового значення локальної оцінки 

характеристики. 

Значення параметрів 0c , 0w  обчислюємо відповідно за формулами  [78] 

 

,...,))1/(2(,))1/((,)0(max{0  MTMTc  

 };)(,))1/()2(( TMTM   (3.1) 

та 





...)))1/(4(()))1/(2(((2))))1/()2(((

...)))1/(3(()))1/((((4))0((((

222

222
0

MTMTMTM

MTMTw
 

 + .)))1(3/())(())))1/()3(((
2/122

 MTTMTM  (3.2) 

 

У деяких випадках поряд із параметрами 0c  та 0w , що грунтуються від-

повідно на рівномірній та середньоквадратичній метриках, для локального оці-

нювання необхідно використовувати і інші параметри, наприклад 1c  та 1w . 

Значення цих параметрів обчислюємо відповідно за формулами 

 

 ,...,)))'1/(2((,)))'1/(((,))'0((max{1  MTMTc  

 |}))'((||,)))'1/()2(((| TMTM   (3.3) 

та 

 



 102 

 ...)))1/(3(()))1/((((4))0(((( 222
1 MTMTw  

 ...)))1/(4(()))1/(2(((2))))1/()2((( 222 MTMTMTM  

 + .)))1(3/()))(())))1/()3(((
2/122

 MTTMTM  (3.4) 

 

Легко бачити, що вирази, за якими обчислюється основа степеня в (3.2) та 

в (3.4), є чисельним поданням відповідно інтегралів  

 

dtt
T

2

0
))((    та    dttt

T
22

0
)))'((())(((   

 

згідно з формулою Сімпсона. Зауважимо, що в (3.3) ))'(( 0P – це значення по-

хідної від функції )(t  в точці ],0[0 TP  , а у формулі (3.4)   

 

))'(()()( 000 PPP  . 

 

На підставі детального аналізу наведеної процедури оцінювання характе-

ристики елемента системи ми запропонували підхід [78] до її оптимізації шля-

хом паралельного подання виконання окремих фрагментів, серед яких можна 

виділити: 

 обчислення M значень допоміжної функції )(t , де  ],0[ Tt ; 

 обчислення M значень однієї із функцій (залежно від параметра локаль-

ної оцінки 
2))(( t , ))'(( t ,  

2)))'((( t ,  де ],0[ Tt ; слід зазначити, що у 

разі оцінювання за параметром  0c  цей фрагмент обчислень є відсутнім; 

 безпосереднє обчислення значення параметра локальної оцінки. 

Крім наведених фрагментів, певні резерви оптимізаці містять процедура 

обчислення значення допоміжної функції )(t  у заданій точці та процедура 

здійснення висновку стосовно числового значення локальної оцінки за парамет-

рами 0c ( 1c ) та 0w ( 1w ). Ці резерви виявляються в тому, що в обох випадках ре-



 103 

зультат залежить від заданих трьох умовних операторів [67], виконання яких 

можна подати паралельно. 

Зауважимо, що під час обчислення значення параметра локальної оцінки 

за формулами (3.1)–(3.4) можна використати режим, близький до повного двій-

кового дерева. 

 

3.4.  Розробка та аналіз алгоритмічних конструкцій для паралельного  

 обчислення локальних оцінок 

 

Розглянемо алгоритмічні конструкції для виконання паралельних обчис-

лень під час локальної оцінки деякої характеристики елемента СС за парамет-

ром 0c . У разі відсутності будь-яких обмежень на обчислювальні ресурси (об-

сяг пам’яті, кількість працююючих ПЕ) для знаходження M значень модуля 

функції )(t  можна використати конструкцію 

 joinhhhfork M )...;;;( 21 .  (3.5) 

У кожній з паралельних автономних гілок 
'ih  цієї конструкції обчислю-

ється 'i -е значення модуля допоміжної функції. Службові слова fork , join  – 

розгалузити, з’єднати визначають варіант примітивів для задання галуження 

[13]. У випадку обмеження кількості ПЕ обчислювальної системи конструкція 

(3.5) трансформується в  

 joinhhhfork
MM

)
~

...;;
~

;
~

( 1/21
. (3.6) 

Тут 1M  – це кількість значень модуля функції )(t , які послідовно обчис-

люються в 'j -й гілці '~ jh . Зауважимо, що у цьому випадку вимагається вико-

нання умови  

]/[/ 11 MMMM  , 
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де    означає взяття цілої частини. 

Для паралельного обчислення значення 0c -параметра локальної оцінки 

використовуємо схему, близьку до повного двійкового дерева. У разі відсутнос-

ті обмежень на обчислювальні ресурси відповідна алгоритмічна конструкція 

матиме вигляд: 

   DOMiFOR 21 log,1  

                               PARDOMjFOR
iii 111 2,2/32/21,11 




   (3.7) 

 )}2(),(max{)(
1

111
1
i

jajaja ,  

                                                  ).1(0 ac   

У наведеній конструкції )( 1j  – це 1j -е значення модуля допоміжної 

функції )(t ;   b  тут і надалі означає ціле число, що задовольняє нерівність 

  1 bbb ; 

PAR  означає одночасне присвоєння всім )( 1j , де 1j  змінюється з кроком 12
i

 

від 1 до  ,2/32/21 11






 
ii

M  а кома після третього оператора вказує на кі-

нець тіла циклу за змінною 1i . 

У разі обмеження кількості ПЕ (3.7) можна трансформувати, наприклад, в  

 

DOMMMMMjFOR
2222

/,/)1(,0   

   DOMMiFOR )/(log,1
221

        

  PARDOMMjFOR
iii 111 2,2/3)2/(21,1

21
   

 )}2(),(max{)(
1

212121
1
i

jjajjajja ,   (3.8) 

   DOMiFOR
222

log,1  

   PARDOMMMMMjFOR
iii 222 2)/(,2/32/2)/(1,1

2223
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 )}2)/((),(max{)(
1

2333
2

i
MMjajaja ,  

 )1(
0

ac  . 

 

У цій конструкції 2M  – кількість фрагментів, у кожному з яких паралель-

но здійснюється пошук максимального серед 
2

/ MM значень модуля допоміж-

ної функції. Коми у (3.8) після четвертого та сьомого операторів вказують на кі-

нець тіл циклів за змінними 2j  та 2i  відповідно. Зауважимо, що величини  M  

та 2M  пов’язані виконанням умов  

22
/]/[ MMMM   та   )]2/([]2/[ 22 MMM  . 

Якщо припустити, що 0t  – це час обчислення значення модуля допоміж-

ної функції )(t  у заданній точці, то використання (3.5) призведе до прискорен-

ня обчислень у M  разів порівняно з послідовним виконанням. Використання 

конструкції (3.6) дещо зменшить цю оцінку до 1/ MM . 

Нехай 0
~
t   – час виконання функції взяття max від двох дійсних чисел. По-

рівняно з послідовною реалізацією використання (3.7) призведе до прискорення 

( S ) обчислень у  MM 2log/)1(  рази (див. рис. 3.4).  

 

        

Рис. 3.4. Прискорення обчислень S  унаслідок використання (3.7) 
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Застосування конструкції (3.8) зменшить цю оцінку до  

)loglog)1/(()1( 22222 MMMMM  . 

На рис. 3.5 наведено графіки для прискорення 
0

S  обчислень, виконаних за (3.8) 

для різних значень 2M .  

 

       

а) 4
2
M  ( 16M )     б) 8

2
M  ( 64M ) 

 

 

    

в) 16
2
M  ( 256M )     г) 32

2
M  ( 1024M ) 

Рис. 3.5. Прискорення обчислень 
0

S  унаслідок використання конструкції (3.8) 

 

Легко бачити, що у разі відсутності будь-яких обмежень на обсяг обчис-

лювальних ресурсів процедура локального оцінювання за 0c -параметром може 

бути реалізована у разі використання конструкцій (3.5), (3.7) за час  
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  0020

~~~
log ttMt  . 

Тут 0

~~
t  – час, за який локальна оцінка характеристики елемента досліджуваної 

СС набуває числового значення.  Зауважимо, що величини 0t , 0
~
t , 0

~~
t  є спів-

вимірними. Послідовне ж виконання розглядуваної процедури локального оці-

нювання здійснюватиметься за час 

00
~

)1( tMMt   0

~~
t . 

Якщо припустити, що величини 0t , 0
~
t , 0

~~
t  є набагато меншими, ніж M , то при-

скорення обчислень у цьому випадку можна приблизно подати формулою  

MMtt 200 log/)1)1
~

/((  . 

 Графічне подання цього прискорення (
1

S ) наведено на рис. 3.6 для різних 

значень j , де j = 0t / 0
~
t . 

 

 

 

Рис. 3.6. Прискорення обчислень  (
1

S ) унаслідок використання (3.5), (3.7) 

 

 Далі розглянемо алгоритмічні конструкції для організації паралельних 

обчислень під час визначення локальної оцінки за параметром 0w . У цьому разі 

для обчислення M  значень функції 
2))(( t , де ],0[ Tt  можна використати  
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одну із конструкцій (3.5), (3.6). Тоді у відповідних гілках замість значення мо-

дуля допоміжні функції обчислюватимуться їхні квадрати.  

Значення 0w - параметра локальної оцінки за даним критерієм можна об-

числювати, використовуючи для паралельного сумування у дужках при коефі-

цієнтах 4 та 2 (див. формулу (3.2)) режим, близький до повного двійкового де-

рева. Зауважимо, що ці дві процедури сумування можна виконувати одночасно. 

Відповідна алгоритмічна конструкція має такий вигляд: 

   DOAiFOR 21 log,1  

 PARDOAjFOR
iii 111 2,232/21,11 




   

 ;)2()()((
1

111
1
i

jbjbjbfork  (3.9) 

 joinjdjdjd
i

)2()()(
1

111
1 , 

   )22()1()1(
1log 2 


A

bbb  

 21
1

0
0 )))1(2)1(4(( Aadbaw T  . 

 

Тут )( 1jb , 1,11  Aj  та )( 1jd , Aj ,11   – масиви, елементи яких є набо-

ром значень функції 2))(( t , обчисленої відповідно в точках  

 

),1/( MT  ),1/(3 MT )1/()2(,...  MTM  

та  

,...),1/(4),1/(2  MTMT )1/()3(  MTM , 

до того ж  

]2/)2[(  MA ; 

0a , Ta – це значення 
2))0(( ,  

2))(( T  відповідно. При цьому 

))1(3/(1  MTA . 
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Зауважимо, шо в конструкції (3.9) кома після службового слова join  вказує на 

кінець тіла циклу за змінною .1i   

Припустимо, що t , t , t – це відповідно часи реалізації операцій 

додавання, множення та взяття квадратного кореня. Тоді використання (3.9) 

порівняно з послідовним виконанням призведе до прискорення обчислень у v  

разів, де  

  4(3/())1(23( tttAtv 
))log2


ttA 


. 

Графік залежності   від A  подано на рис. 3.7 для випадків 1: 


ttt 


 

та 2: 


 tttt 10;


. 

 

 

Рис. 3.7. Прискорення обчислень унаслідок використання конструкції (3.9) 

 

Організація паралельних обчислень під час визначення локальної оцінки 

за параметрами 1c  та 1w  здійснюється аналогічно, як і у разі відповідно пара-

метрів 0c та 0w . Зауважимо, що у випадку використання 1c -параметра, (3.5), 

(3.6) застосовуємо для обчислення M  значень функції |))'((| t , а у випадку ви-

користання 1w -параметра ці конструкції застосовуємо для обчислення такої ж 

кількості значень функції  

22
)))'((())(( tt  . 
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Значення похідної від допоміжної функції у заданих точках обчислюємо на під-

ставі формул чисельного диференціювання. Зазначимо, що певні резерви розпа-

ралелювання містить і процедура обчислення значення функції  

22
)))'((())(( tt   

у деякій точці ],0[0 TP  . Зокрема, одночасно можуть обчислюватися 2
0 ))(( P  

та ))'(( 0P або ж 2
0 ))(( P   та 

2
0 )))'((( P . 

Розроблені алгоритмічні конструкції зорієнтовані на реалізацію на па-

ралельних обчислювальних системах зі спільною пам’яттю. Прикладами таких 

систем є RM 600E, HP 9000, робочі станції на базі процесорів Intel (IBM, HP, 

Compaq, Dell, ALR, Fujitsu тощо) [36]. Архітектура цих SMP-систем поєднує де-

кілька однорідних процесорів, які під’єднані до пам’яті за допомогою високо-

швидкісних засобів комутації, а їх кеш-когерентність підтримується апаратно.  

Іншим прикладом SMP-систем є SCI Altix 3000. Сучасні засоби комутації 

дозволяють поєднювати в ній до 512 двоядерних процесорів, а застосування 

архітектури NUMA Altix до 2048 процесорів. 

 

3.5. Паралельна організація прогностичного оцінювання 

 

Локальне оцінювання є визначальним стосовно формування висновків на 

вищих рівнях ієрархії. Зазвичай локальні оцінки отримують під час неперервно-

го моніторингу та планових оглядів. Останні нерідко рознесені в часі. Тому ана-

ліз локальних оцінок для реально функціонуючих СС не може в повній мірі 

сформувати висновки про стан та якість функціонування елементів системи до 

наступного планового огляду. Елементи системи, перебуваючи в режимі екс-

плуатації, зазнають постійного впливу внутрішніх та зовнішніх чинників, у то-

му числі непередбачуваних та несприятливих умов функціонування і, як наслі-

док, пришвидшуються процеси старіння та «зношуваності» елементів системи. 

Своєчасне виявлення ризиків збоїв у функціонуванні елементів системи дозво-

ляють здійснити методи прогностичного оцінювання [27, 57, 70]. З цією метою 
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у цьому підрозділі описано підходи до оптимізації за часом ще однієї складової 

методики комплексного оцінювання – методів прогностичного оцінювання.  

Спрогнозувати локальні оцінки дозволить детальний аналіз цілком повно-

го та мінімально достатнього набору характеристик елемента, вибору сукупнос-

ті критеріїв та режимів їх функціонування [27, 74, 147], шкал оцінювання [101] 

тощо.  

У даному разі, методи прогностичного аналізу дозволять виявити ризики 

появи незадовільних оцінок стану та якості функціонування елемента і, таким 

чином, запобігти аварійним ситуаціям окремих елементів, складових системи 

чи системи загалом на підставі передісторій локальних оцінок характеристик 

елемента. Зазначимо, що залежно від задачі та мети дослідження, згадані мето-

ди оцінювання дозволяють спрогнозувати (на коротко- або довготривалий тер-

мін) як саму оцінку, так і поведінку характеристик елементів.  

Процедура короткострокового прогнозування значень оцінки характерис-

тики елементів будується на передісторії 
J
jjte 1)}({  , 2J , оцінок цієї характе-

ристики, одержаних під час здійснення послідовності планових досліджень у 

моменти часу ],0[ Tt j  , Jj ,1  за період T . Зменшити час прогностичного 

оцінювання можна унаслідок виконання такої процедури для оцінок певної су-

купності характеристик елементів одночасно. У даному разі результати прогно-

стичного оцінювання можуть розглядатися як складові локального. 

У [144] виявлено недолік цілочисельної бальної шкали оцінок, який поля-

гає у тому, що результати оцінювання за цією шкалою не дозволяють здійснити 

прогноз оцінок навіть на короткий термін. У цей же час прогностичний аналіз 

уточнених бальних оцінок дозволяє визначити момент часу, коли понятійна 

оцінка зменшиться на одиницю [70].  

На підставі екстраполяційного підходу процедура прогностичного оціню-

вання поведінки характеристики елемента дозволить спрогнозувати її поточкові 

значення. З метою своєчасного виявлення можливостей та усунення потенцій-

них ризиків збоїв у функціонуванні елементів системи особливо важливо цю 
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процедуру здійснювати для тих характеристик, для яких одержано негативний 

прогноз оцінки. Оптимізувати час прогностичного оцінювання можна шляхом 

прогнозування поведінки певної кількості характеристик елементів одночасно, 

тобто у паралельному режимі. 

Довгострокове прогнозування на підставі використання апарату часових 

рядів передбачає опрацювання даних кількох періодів планових досліджень [73, 

125]. 

Оптимізація за часом процедури довгострокового прогнозування передба-

чає одночасне співставлення оцінкам )( jte , одержаних в момент часу jt , відпо-

відних часових рядів jY , Jj
~

,1 . При цьому процедура прогнозування кожного 

часового ряду jY  на інтервалі [ JJ ,
~

], де JJ 
~

, JJj ,
~

 , jTJ /  передбачає 

попередню обробку, що зводиться до фільтрації ряду з метою зменшення збу-

рень методом експоненційного згладжування. Оптимізувати час такої процеду-

ри можна унаслідок фільтрації часових рядів у паралельному режимі для оцінок 

відповідних характеристик елементів. Проміжною і водночас необхідною лан-

кою процедури оцінювання є паралельна апроксимація відфільтрованих рядів із 

залученням кореляційного та регресійного аналізу. Отримати достовірну оцінку 

та обгрунтувати її можна, використовуючи статистичні показники, коефіцієнти 

їх зростання, коефіцієнти та індекси кореляції тощо. 

Для будь-якої реально функціонуючої СС мінімальні погіршення стану 

елементів в процесі експлуатації пришвидшують процес їх руйнування. Згідно з 

експериментальними дослідженнями процеси «старіння» відбуваються за екс-

поненціальним законом [132, 134, 161]. Тому важливо виявити та попередити 

можливий вихід за «поріг безпеки» окремого елемента системи до моменту на-

ступного його планового огляду. З метою оптимізації часу прогнозування оці-

нок для характеристик стану елементів здійснюємо для декількох елементів од-

ночасно. Серед сукупності характеристик, які одержали незадовільний прогноз 

оцінки, вивчаємо їхню поведінку для відповідних елементів з метою своєчас-

ного виявлення недоліків. При цьому характеристики елемента можуть опи-
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суватись не тільки функціональними залежностями, а й постійними величи-

нами, наборами числових значень, що відображють параметри стану чи реа-

лізації певних функцій. Як приклад такої характеристики – часові інтервали ви-

конання операцій над потоком у вузлі CС з ієрархічно-мережевою структурою. 

Зазвичай, у процесі експлуатації стан ребра, по якому рухається потік даних, з 

часом погіршується. У даному разі прогностичне оцінювання дозволить від-

слідкувати поведінку оцінок характеристик стану елементів. 

Прогнозування послідовності поведінки оцінок характеристик стану еле-

ментів дозволить найбільш своєчасно визначити ділянки, де є необхідність про-

ведення невідкладних ремонтних робіт. У даному разі оптимізація часу прог-

ностичного оцінювання дозволить оптимально скорегувати (врахувати першо-

черговість) витрати ресурсів. 

Стосовно прогностичного оцінювання ЗТС та АТС України можна сказа-

ти, що прогнозувати можна як самі оцінки, так і поведінку характеристик її 

об’єктів між плановими оглядами, а також готовність структурних елементів 

систем до обслуговування сезонних змін у пасажиро- та вантажопотоках. 

 

Висновки до розділу 3 

 

У цьому розділі розглянуто процедуру локального оцінювання стану та 

якості функціонування СС. На локальному рівні здійснюється відбір та впоряд-

кування об’єктивної інформації, яка використовується для підтримки прийнят-

тя рішень на вищих рівнях ієрархії, зокрема, здійснюється накопичення даних 

про негатив з метою вирішення існуючих та упередження потенційних збоїв у 

роботі системи. 

На підставі детального аналізу процедури локального оцінювання запро-

поновано підхід до її оптимізації шляхом паралельного подання виконання ок-

ремих фрагментів. Для безпосереднього обчислення значення параметра ло-

кальної оцінки застосовано режим, близький до повного двійкового дерева. На-
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ведено деякі наявні резерви можливої оптимізації обчислень, які для досягнен-

ня високої швидкості обчислень можуть бути враховані алгоритмічно. 

Для окремих фрагментів обчислень запропоновано та проаналізовано ал-

горитмічні конструкції, орієнтовані на реалізацію на універсальних паралель-

них обчислювальних засобах зі спільною пам’яттю. Ці конструкції наведено 

для випадку можливого обмеження кількості процесорних елементів обчислю-

вальної структури та у разі, коли таких обмежень немає. 

З огляду на важливість процедури прогностичного оцінювання вивчені 

шляхи її оптимізації за часом. 

Запропонований паралельно-послідовний підхід до організації обчислень 

під час локального оцінювання стану та якості функціонування СС можна вико-

ристовувати для організації та виконання масових обчислень у різних пред-

метних областях на сучасній та перспективній високопродуктивній обчислю-

вальній техніці універсального призначення. 
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РОЗДІЛ 4. АГРЕГОВАНЕ ОЦІНЮВАННЯ  

ЯКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ  

НА ПІДСТАВІ ПАРАЛЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЧИСЛЕНЬ 

 

Багатокритеріальний та багатопараметричний аналіз стану та якості фун-

кціонування елементів складних систем зумовили появу великої кількості ло-

кальних та прогностичних оцінок. Безпосередньо проаналізувати ці оцінки та 

прийняти оптимальні рішення в режимі реального часу практично неможливо. 

Тому окреме місце в дослідженнях під час оцінювання стану та якості функціо-

нування СС займають методи побудови узагальнених (агрегованих) висновків. 

У четвертому розділі вивчено та проаналізовано основні підходи до ефек-

тивної реалізації агрегованого оцінювання під час дослідження складних сис-

тем.  

З огляду на основні характерні особливості методики комплексного оці-

нювання СС обгрунтовано необхідність розробки підходів до оптимізації про-

цесу агрегованого оцінювання за часом на підставі ефективної організації пара-

лельних обчислень. Побудовано відповідні дерева аналізу поведінки окремої 

характеристики системи загалом. На основі побудованих дерев розроблено та 

досліджено алгоритмічні конструкції для розпаралелювання обчислень з метою 

одержання узагальнених оцінок для різних об’єктів системи. Зауважимо, що ре-

зультатом агрегованого оцінювання є узагальнений висновок, який отримується 

на підставі оцінок нижчого ступеня узагальнення та вагових коефіцієнтів, що 

відображають важливість окремих об’єктів у структурі системи та пріоритет-

ність виконуваних ними функцій. 

Розроблено загальний підхід до розпаралелювання методики комплексно-

го оцінювання складних систем, в основі якого лежить крупнозернисте (круп-

ноблочне) розпаралелювання. На підставі цього підходу побудовано алгорит-

мічні конструкції для організації паралельних обчислень, подані у вигляді дея-

кої кількості повністю автономних або слабозв’язаних гілок, кожна з яких має 

значний обсяг. У межах окремих блоків обчислень є можливість використання 
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запропонованих нами паралельних алгоритмів локального оцінювання характе-

ристики елемента системи за заданим параметром та паралельних алгоритмів 

агрегованого оцінювання поведінки характеристики або деякої підсистеми зага-

лом. Залежно від структури СС її комплексне оцінювання можна проводити з 

допомогою побудованих алгоритмічних конструкцій на різних обчислювальних 

засобах, починаючи від багатоядерних комп’ютерів і закінчуючи високопро-

дуктивними обчислювальними середовищами. 

 

4.1. Агреговане оцінювання якості функціонування складних систем  

 

Аналіз стану та якості функціонування СС пов’язаний із обробкою ве-

ликих обсягів даних, що характеризують роботу системи на різних рівнях ієрар-

хії. Тому уся різноманітність фізичної природи взаємодіючих процесів, велика 

кількість параметрів, нелінійність динамічних характеристик та просторова за-

лежність координат об’єкту та його процесів від часу [169] зумовили певні 

труднощі на різних етапах дослідження [69, 71].  

Для формування узагальнених висновків важливою є розробка підходів 

на підставі поєднання оцінок об’єктів на різних рівнях ієрарїії та використання 

паралельних обчислень [76]. 

Зазначимо, що агреговане оцінювання [156] дозволяє узагальнювати вис-

новки про стан та якість функціонування окремих підсистем різного рівня іє-

рархії, не проводячи при цьому обробку величезних обсягів інформації, що ха-

рактеризують стан окремих їх складових в деталях.  

Зупинимось на деяких підходах, що використовують під час побудови та-

ких висновків. Розглянемо систему S , яка складається з N елементів ns , n  

N,1 . Позначимо через )( nse  – оцінку якості елемента ns  у межах ,[
min

e  

]
max

e , де 
maxmin

, ee   – відповідно мінімальне та максимальне значення його 

можливих оцінок. За одним із підходів, поява в системі елемента, що є най-

більш незадовільним («найслабшим») за певною сукупністю характеристик, ре-
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жимів, критеріїв функціонування може призвести до збоїв у роботі як самого 

елемента, так  і системи загалом [154, 155]. Порівняно на стільки ж важливо ви-

значити елемент-«взірець», якості якого використовують для співставлення та 

пошуку альтернативи існуючим елементам [168]. 

Іншим важливим підходом, що використовується під час агрегованого 

оцінювання СС, є зважена лінійна агрегація оцінок елементів [67, 169] з ураху-

ванням їх пріоритетності. Попри велику кількість оцінок, із-за такого підходу, 

поняття пріоритетності означає відбір елементів (складових) системи та їхніх 

функцій, які відіграють найвагомішу роль у функціонуванні системи [161]. За-

значимо, що у кожній системі найвищий пріоритет елемента визначається його 

важливістю та забезпечує можливість безперебійного функціонування підсисте-

ми чи системи загалом. Зазвичай, складові системи, вихід з ладу яких означає 

аварійне становище всієї системи, мають високий пріоритет. Основним недолі-

ком методу лінійної агрегації є нівелювання низки як позитивних так і негатив-

них оцінок. 

Більш точний результат дає узагальнення на підставі методу нелінійної 

агрегації [71, 73]. При цьому оцінку якості системи S  з використанням проце-

дури нелінійної агрегації [141] одержуємо за співвідношенням: 





N

n

N
n eseSe

1

1* )/()()( ,  

де Nsee
N

n
n /)(*

1




 . У даному разі вдається уникнути нівелювання одержаних 

оцінок об’єктів системи. Однак, складніше стало враховувати пріоритетність 

складових системи.   

Для отримання достовірних результатів оцінок для формування узагаль-

нених висновків в багатьох випадках доцільно згадані підходи поєднувати 

[156]. Таке поєднання дозволить використати переваги та усунути певною мі-

рою недоліки одного методу порівняно з іншим. Точність таких оцінок покра-
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щується, зокрема, при поєднанні першого і другого або першого і третього 

підходів.  

Ще один підхід до побудови агрегованих оцінок визначає гібридний ме-

тод, який передбачає поєднання методів лінійної та нелінійної агрегації [68]. 

Аналіз якості функціонування складних систем при кожному із згаданих 

підходів на всіх рівнях ієрархії обтяжений великою кількістю обчислень. Такий 

аналіз практично неможливо проводити, враховуючи оцінки за всіма елемен-

тами (вузлами, ребрами, потоками), навіть беручи до уваги пріоритетність еле-

мента та його важливість [73].   

Висновки про стан та якість функціонування складних систем із ієрархіч-

но-мережевою структурою формуються на підставі оцінок підсистем – складо-

вих системи нижчого рівня ієрархії.  

Для довільної СС із строго ієрархічною структурою агрегація оцінок здій-

снюється для групи компонент – підсистем, що є складовими системи вищого 

рівня ієрархії [71]. Агрегація оцінок складових дозволяє формувати узагаль-

нений висновок, що є оцінкою якості функціонування системи вищого рівня 

складності. Загалом агрегацію можна здійснювати, починаючи з групи елемен-

тів і закінчуючи агрегацією цілих підсистем або системи загалом. У даному разі 

формується пріоритетність підсистем вищого рівня ієрархії і не визначається 

пріоритетність складових підсистем. Для побудови такої агрегації використову-

ється один або поєднання декількох із згаданих вище підходів. 

Кожна підсистема СС поділяється на сукупність підсистем нижчого рівня 

ієрархії. На кожному ієрархічному рівні функціонує мережа, що є сукупністю 

великої кількості вузлів. Вузли між собою поєднані ребрами, по яких руха-

ються потоки. На найнижчому рівні підсистема є сукупністю окремих елемен-

тів. Кожний такий елемент, як об’єкт, має чітко визначене просторове розмі-

щення та функціональне призначення. Оцінювання елемента здійснюється у 

різних режимах функціонування. Окрім цього стан та якість функціонування 

елемента описується набором характеристик, при цьому характеристики оціню-

ються за певним набором критеріїв та параметрів. Для кожного із критеріїв ви-
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значаються області еталонних та допустимих значень поведінки характеристик, 

що оцінюються [156]. 

З огляду на структуру та призначення системи, застосувуються різні під-

ходи до агрегації [71]. Кожний із згаданих методів може враховувати специфіку 

системи тільки певною мірою, тому має обмежену область застосування. Зазви-

чай, для побудови узагальнених висновків застосовують гібридні методи агре-

гації. 

Далі більш детально зупинимося на реалізації основних підходів до побу-

дови узагальнених оцінок стану та якості функціонування складних систем та 

шляхів їх оптимізації за часом. 

Розглянемо складну систему [67], функціонування якої можна описати 

набором характеристик 
m
jj tAtA 1)}({)(  ,  ],0[ Tt , де T – час, протягом якого 

проводились тестові випробування. Вважаємо, що кожна характеристика 

)(tA j
n
i

i
j tA 1)}({  , mj ,1  є скалярним вектором або вектор-функцією, який 

описує окремі сторони функціонування системи. Припустимо, що складна сис-

тема може працювати в 'l  режимах ',1, lkRk  , а для оцінювання якості її 

роботи використовуємо s  критеріїв spK p ,1,  . 

Компоненти характеристик на локальному рівні за кожним із критеріїв 

оцінюються у рівномірній та середньоквадратичній метриках.  

У роботі [67] визначено два напрямки (умовно, горизонтальний та верти-

кальний), за якими проводиться узагальнене оцінювання.  

Оцінка у вертикальному напрямку дає змогу проаналізувати поведінку 

окремих характеристик чи системи загалом за відповідним параметром, крите-

рієм чи режимом, а саме: 

1) для окремого типу параметра оцінки за сукупністю компонент кожної харак-

теристики для кожного критерію оцінки: 
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де n
iAi

j
1}{   – вагові коефіцієнти, які визначають значимість компонент характе-

ристики системи; 

2) для окремого критерію оцінки за сукупністю оціночних параметрів: 

)/()(
,

,
,

,
,

WC
pk

WjW
pk

CjC
pk

j VVV  , 

де WC  ,  – вагові коефіцієнти, які визначають значимість параметрів оцінки; 

3) для окремого режиму функціонування за сукупністю критеріїв оцінки: 
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де s
pK p 1}{   – вагові коефіцієнти, які визначають значимість критеріїв оцінки. 

Тут 
kp
jiC та 

kp
jiW  – цілочисельні масиви локальних оцінок за параметрами у рів-

номірній та середньоквадратичній метриках відповідно.  

Оцінка в горизонтальному напрямку дає змогу проаналізувати поведінку 

окремих компонент конкретної характеристики чи характеристик системи зага-

лом за відповідним параметром, критерієм чи режимом і передбачає такі степе-

ні узагальнення: 

1) для окремого типу параметра оцінки за сукупністю критеріїв для кожної ком-

поненти характеристики: 
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2) для введених параметрів оцінки за сукупністю критеріїв для кожної компо-

ненти характеристики: 
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3) для окремого режиму функціонування за сукупністю компонент характери-

стики: 
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Чітка картина по результатах отриманих оцінок дозволяє оперативно від-

слідковувати незадовільно функціонуючі елементи системи, що дозволить ви-

явити та своєчасно усунути причини збоїв у їх роботі. 

Наступний етап  узагальнення зважених оцінок передбачає: 

1) у вертикальному напрямку проаналізувати кожний режим функціонування за 

сукупністю характеристик: 
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де m
jA j

1}{  – вагові коефіцієнти, які визначають значимість характеристики си-

стеми. 

2) у горизонтальному напрямку здійснити оцінку кожної характеристики до-

сліджуваної системи за сукупністю її режимів функціонування: 
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де l
kRk

1}{   – вагові коефіцієнти, які визначають значимість режимів функціо-

нування системи. Зазначимо, що 
k
j

k
j

k
j VHVH  , де 

k
jVH , mj ,1  – оцінки, 

одержані на попередньому етапі узагальнення для окремого режиму функціону-

вання системи за сукупністю критеріїв оцінки [67]. 

Зазначимо, що оцінки 3-го ступеня узагальнення в обох напрямках харак-

теризують поведінку окремих характеристик системи за сукупністю критеріїв у 
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заданих режимах і дають змогу обирати оптимальні режими функціонування 

системи, а оцінка 4-го ступеня дає можливість зробити остаточний висновок 

про якість функціонування досліджуваної системи загалом. 

У праці [76] для наглядності та розуміння процесу агрегованого оціню-

вання поведінки окремої характеристики та СС загалом запропоновано відпо-

відні дерева аналізу. А саме, на підставі аналізу описаної вище методики для 

розпаралелювання обчислень під час розв’язання задачі оцінювання поведінки 

деякої характеристики 0j
A  системи, що функціонує у заданому режимі 'kR , ви-

користовуємо дерево, зображене на рис. 4.1. Тут у вершинах 1-го рівня обчис-

люються локальні оцінки для компонент досліджуваної характеристики систе-

ми за всіма критеріями для двох оціночних параметрів (c  та w ). У вершинах 2-

го та 3-го рівнів обчислюються зважені оцінки 1-го та 2-го ступенів узагальнен-

ня відповідно. У вершині 4-го рівня обчислюється оцінка (3-го ступеня узагаль-

нення) поведінки вищезазначеної характеристики 0j
A  системи, яка функціонує 

у режимі 'kR . 

 

1 2 … 't

1 2 

1 2 … 't 1 2 … 't 1 2 … 't 1 2 … 't 1 2 … 't… 

1 2 1 2 … 

… 1 2 'u

1 

 

Рис. 4.1. Дерево аналізу поведінки характеристики системи 

 

Ребра на рис.4.1 вказують на інформаційні зв’язки між вершинами різних 

рівнів. Зауважимо, що обсяги обчислень, виконуваних у кожній з вершин одно-

го рівня, є приблизно однаковими. 
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Зауважимо, що у разі nust  ','  зважені оцінки 1-го та 2-го ступенів 

узагальнення визначають у вертикальному напрямку. Вони дають змогу про-

аналізувати поведінку характеристики для двох оціночних параметрів за суку-

пністю її компонент для кожного критерію оцінки та за сукупністю оціночних 

параметрів відповідно. Якщо ж sunt  ',' , то вищенаведені узагальнені 

зважені оцінки визначаються у горизонтальному напрямку. Вони дають змогу 

проаналізувати поведінку кожної компоненти характеристики для двох оціноч-

них параметрів за сукупністю критеріїв оцінки та за сукупністю оціночних па-

раметрів відповідно. 

Для розпаралелювання обчислень під час оцінювання якості функціону-

вання СС загалом використаємо дерево, зображене на рис. 4.2. Тут обчислення 

у кожній з вершин 1-го рівня можна зобразити деревом із рис. 4.1. У вершинах 

2-го рівня обчислюють зважені оцінки 4-го ступеня узагальнення, а у вершині 

3-го рівня – оцінку якості функціонування системи. 

 

 

1  2 … 'v

1  2 

1  2 … 'v

 1 

1  2 … 'v… 

 … 'w

 

Рис. 4.2. Дерево обчислення оцінки якості функціонування системи 

 

У разі, коли  lwmv  ',' , оцінювання здійснюють у вертикальному на-

прямку за сукупністю характеристик системи для кожного режиму функціону-

вання. Якщо ж mwlv  ',' , то оцінювання виконують у горизонтальному на-

прямку для кожної характеристики системи за сукупністю режимів. 

На основі сукупності локальних оцінок будують послідовність зважених 

усереднених оцінок різного ступеня узагальнення аж до остаточного висновку 

про якість функціонування досліджуваної системи [76].  
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Стосовно ЗТС та АТС України агреговане оцінювання дозволяє на підста-

ві оцінок елементів одержати узагальнені висновки про стан та якість функціо-

нування окремих їх підсистем, наприклад, колійного або станційного госпо-

дарства і дорожного господарства відповідно. Зазначимо, що класи станцій, ка-

тегорії колій та поїздів, а також категорії автомобільних доріг є основою для 

визначення вагових коефіцієнтів при аргументах агрегуючих функцій. 

 

4.2. Побудова та аналіз алгоритмічних конструкцій для реалізації  

       методики агрегованого оцінювання  

 

Залежно від можливостей обчислювальної машини та типу розв’язуваної 

задачі оцінювання для організації паралельних обчислень у кожному конкрет-

ному випадку може бути використана відповідна алгоритмічна конструкція 

[76]. Зокрема, на початковому етапі розпаралелювання під час оцінювання по-

ведінки окремої характеристики системи, що функціонує у заданому режимі, 

або під час оцінювання якості функціонування системи загалом може бути ви-

користана конструкція 

 

 hjoinhhhfork t

~
,)

~
;...;

~
;

~
(

021 , (4.1) 

 

що задає обчислення в основному фрагменті задачі оцінювання у вигляді 0t  па-

ралельних автономних гілок 0,1,
~

tjh j  , результати яких використовують в ін-

шому фрагменті h
~

, а під час обчислення локальних оцінок або оцінок однако-

вого ступеня узагальнення – конструкція 

 

 joinhhhfork t );...;;( 21 , (4.2) 

яка задає обчислення у вигляді t  паралельних автономних гілок tihi ,1,  , у 

кожній з яких, як і в гілках конструкції (4.1), розв’язується окрема задача      
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оцінювання (для отримання оцінок на одиницю меншого ступеня узагаль-

нення). 

Нехай t
~

, t
~~

– відповідно кількість виконуваних арифметичних операцій у 

кожній з гілок конструкції (1) та у фрагменті h
~

. Тоді за умов  

1,
~~~

 rtrt  

прискорення обчислень унаслідок використання (4.1) набуває значення  

/)1( 0 +rt )1( r . 

Якщо ж 0
~
t – кількість виконуваних арифметичних операцій у кожній з гі-

лок конструкції (4.2), то прискорення обчислень у цьому разі дорівнює t . 

На наступному етапі розпаралелювання замість (4.1), (4.2) використовує-

мо відповідно (4.3), (4.4), які є ефективнішими алгоритмічними конструкціями. 
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Конструкція (4.3) задає обчислення в основному фрагменті гілки rh
~

 у ви-

гляді v  паралельних автономних гілок vjh
j

r ,1',
~ '

 . Легко бачити, що у разі 

','0 vvwt   її можна бути застосовувати для виконання обчислень згідно з де-

ревом, зображеним на рис. 4.2. 

 

;...;,);...;;(;,);...;;((
0
22

2
2

1
2

0
11

2
1

1
1 hjoinhhhforkhjoinhhhforkfork

ww
 

 joinhjoinhhhfork t
w
ttt ),);...;;(

021
.  (4.4) 

Алгоритмічна конструкція (4.4) задає обчислення в основному фрагменті 

гілки sh   у вигляді w  паралельних автономних гілок wih
i
s ,1',
'

 . 
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У разі, коли 0T , 0

~
T  – відповідно кількість виконуваних арифметичних 

операцій у кожній з гілок 0
'

,1;,1',
~

tjvjh
j
j   та у кожному з фрагментів 

0~
jh  

j 0,1 t , тоді прискорення обчислень унаслідок використання (4.3) набуває зна-

чення  

)
~

)1()/(()1)(
~

( 00000 TrTvrrtTvT  . 

Тут взято до уваги рівність   

00

~~
TvTt  . 

Припустимо, що  

1,
~

1010  rTrT . 

Тоді наведений вираз для прискорення трансформується в  

 01 )(1( rtvr r/(()1 )1) 1 +++ rrv . 

Твердження. У разі   1,1,1\ 1  rrv  справджується нерівність  

)1/(1)1)/(()1( 11  rrrvrvr . 

Доведення випливає із виразу  

 )1)/(()1( 11 rrvrvr ))1/()1(1/(1 11  vrrr , 

оскільки за умовою 011 vr . 

На підставі сформульованого твердження одержимо, що прискорення об-

числень, заданих конструкцією (4.3) є більшим за прискорення обчислень, орга-

нізованих згідно з (4.1). 

Якщо припустити, що rr 1 , а 
0

tv  , то одержимо, що прискорення об-

числень згідно з (4.3) буде значним і дорівнюватиме 

1)1(

12
2

22





rvr

vrrv . 

Якщо ж T , T
~

 – відповідно кількість виконуваних арифметичних опера-

цій  у кожній з гілок tiwih
i
i ,1;,1',
'

  та у кожному з фрагментів tihi ,1,
0

 , 

то, використовуючи (4.4), одержимо прискорення, яке дорівнює  
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/)
~

( tTwT  )
~

( TT   

і є більшим за прискорення обчислень, заданих (4.2).  

 

4.3. Паралельні обчислювальні системи для виконання  

        алгоритмічних конструкцій  

 

Алгоритмічні конструкції для агрегованого оцінювання поведінки еле-

мента системи, окремих підсистем та системи загалом розроблено та дослідже-

но у праці [76]. Ці конструкції зорієнтовані на виконання на паралельних об-

числювальних системах зі спільною та розподіленою пам’яттю. Розроблені під-

ходи до організації паралельних обчислень дозволяють враховувати реальні 

апаратні можливості (кількість обчислювальних вузлів та ядер вузла, обсяг па-

м’яті вузла, продуктивність комунікаційної мережі тощо) наявної обчислюваль-

ної системи. 

Алгоритмічна конструкція (4.2), що задає обчислення у вигляді деякої 

кількості автономних паралельних гілок, може бути реалізована на паралельних 

обчислювальних машинах як зі спільною (ПОМСП), так і з розподіленою па-

м’яттю (ПОМРП). У разі орієнтації виконання на ПОМСП слід мати на увазі, 

що в класичних машинах такого типу (SMP-машини) кількість процесорів, а от-

же і паралельно виконуваних гілок, не повинна перевищувати 32 [36]. Стосовно 

NUMA-машин ця кількість збільшується до 256. Якщо ж кількість гілок є наба-

гато більшою, то для забезпечення високої швидкодії виконуваних обчислень у 

цьому разі доцільніше використовувати ПОМРП, у яких кількість процесорів 

може сягати декількох тисяч. Такі машини ще називають машинами з масовим 

паралелізмом (MPP-машини), дешевим варіантом яких є кластери [1, 18, 63]. 

Конструкція (4.1) характерна тим, що у фрагменті h
~

 використовують ре-

зультати обчислень, виконаних у кожній з гілок 0,1,
~

tjh j  . Тому найбільш 

природно виглядає її реалізація на SMP-машинах. Аналогічне можна стверджу-

вати і про реалізацію алгоритмічної конструкції (4.3). 
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Конструкція (4.4) може бути виконана на ПОМРП, що складається з V  

обчислювальних вузлів (ОВ), з’єднаних комунікаційною мережею (КМ). Усі W 

процесорних елементів (ПЕ) кожного з таких вузлів працюють над спільною 

пам’яттю (пам’ять вузла (ПВ)), тобто утворюють SMP-машину (див. рис. 4.3). 

 

  

Рис. 4.3. Схема ПОМРП для реалізації конструкції (4.4)  

 

4.4. Крупноблочне розпаралелювання методики комплексного                  

       оцінювання складних систем  

 

Далі зупинимось на розробці загального підходу до оптимізації методики 

комплексного оцінювання СС, який грунтується на крупноблочному розпарале-

люванні обчислень [13].  

Таке розпаралелювання включає одночасне (паралельне) виконання бло-

ків із таких сукупностей [116]: 
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1) локальне оцінювання поведінки n характеристик, що описують стан еле-

ментів системи (блоки ,...,, 21
ss XX  s

nX ); 

2) локальне оцінювання поведінки m характеристик, що описують функціо-

нування елементів системи (блоки ,...,, 21
ff

XX  f
mX ); 

3) оцінювання стану r елементів системи (блоки e
r

ee SSS ,...,, 21 ); 

4) оцінювання стану s підсистем СС (блоки 
p
s

pp
SSS ,...,, 21 ); 

5) оцінювання якості функціонування q елементів системи (блоки ,..., 21
ee

FF  

e
qF,... ); 

6) оцінювання якості функціонування u підсистем СС (блоки ...,,, 21
pp

FF   

p
uF,... ); 

7) прогнозування поведінки 0n  поточкових значень характеристик елемен-

тів (блоки ,1X  
0

,...,2 nXX ), 1n  локальних (блоки 
1

,...,, 21 nLLL ) і 2n  

агрегованих (блоки ,...,, 21 AA  
2nA ) оцінок різного ступеня загальності; 

8) інтерактивне оцінювання процесу функціонування v елементів системи 

(блоки ,, 21
ee II  e

vI,... ); 

9) інтерактивне оцінювання процесу функціонування w підсистем СС (бло-

ки ,, 21
pp

II  p
wI,... ); 

10) прогнозування 0m  інтерактивних оцінок (блоки 
0

,...,, 21 mIII ); 

11) оцінювання стану (блок S), якості функціонування (блок F) та інтерактивне  

оцінювання (блок I) складної системи. 

Залежно від типу складної системи та кінцевої мети оцінювання можуть 

розглядатися всі або лише деякі із наведених вище сукупностей блоків обчис-

лень. При цьому в наборах 7 та 11 можуть розглядатися як усі блоки, так і лише 

деякі із них. Зауважимо, що для кожного із наведених вище наборів блоків об-

числень здійснюється крупнозернисте (крупноблочне) розпаралелювання [116]. 
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У цьому разі алгоритм обчислень є сукупністю загалом повністю автономних 

або слабозв’язаних паралельних гілок, кожна з яких має значний обсяг. Так, для 

набору блоків 1 такий алгоритм можна формально описати, використовуючи 

примітиви fork, join (галуження, злиття), за допомогою конструкції 

 

 joinXXXfork
s
n

ss
),...,,( 21 . (4.5) 

  

Для наборів 7 та 11 відповідні паралельні алгоритми обчислень можна 

описати за допомогою конструкцій 

 

 joinAAALLLXXXfork nnn ),...,,,,...,,,,...,,(
210 212121   (4.6) 

та 

 joinIFSfork ),,( . (4.7) 

  

Аналогічно можна записати алгоритмічні конструкції для паралельного 

виконання блоків решти наборів обчислень. 

 Зазначимо, що залежно від мети оцінювання окремі набори блоків можуть 

виконуватися одночасно, як, наприклад, 1 та 2; 3, 5 та 8 або 4, 6 та 9. Алго-

ритмічна конструкція паралельного виконання наборів 4, 6 та 9 блоків обчис-

лень матиме вигляд: 

 

 joinIIIFFFSSSfork p
w

ppp
u

ppp
s

pp
),...,,,,...,,,,...,,( 212121 . (4.8) 

 

У разі, коли досліджувані підсистеми СС формуються виключно на базі 

оцінюваних елементів, описаних відповідними характеристиками, то набори 1, 

3 та 4; 2, 5 та 6 або 8 та 9 блоків повинні виконуватись у послідовному режимі, 

а відповідна алгоритмічна конструкція для згаданої другої трійки наборів мати-

ме вигляд: 
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joinXXXfork
f

m
ff

),...,,( 21 , 

 joinFFFfork e
q

ee ),...,,( 21 , (4.9) 

joinFFFfork p
u

pp
),...,,( 21 . 

 

Використання будь-якої із конструкцій (4.5)–(4.9) є найбільш ефективним 

у разі, коли обчислювальна складність блоків, які вона об’єднує, є приблизно 

однаковою. На практиці, під час дослідження реальних СС, ця умова ефектив-

ності може не завжди виконуватись. Тому на базі таких алгоритмічних кон-

струкцій потрібно створювати нові шляхом об’єднання блоків з меншою обчис-

лювальною складністю в один (декілька) нових блоків або ж формування абсо-

лютно нових блоків обчислень. 

Припустимо, що час виконання обчислень у кожному із блоків ,1
s

X  ,2
s

X  

s
nX,...  дорівнює відповідно nttt ,...,, 21 . Тоді для реалізації конструкції (4.5)  

потрібен час 

},...,,max{ 21
)1(

npar tttt  . 

 

При цьому виконання згаданих блоків обчислень у послідовному режимі 

потребує часу 

nseq tttt  ...21
)1( . 

 

Отже, прискорення паралельних обчислень за (4.5) можна обчислити за 

формулою 

},...,,max{/)...( 2121
)1(

nn ttttttS  . 

 

У разі, коли виконуються рівності 

 

021 ... tttt n  , 
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отримуємо, що  

ntntS  00
)1( / . 

 

Отже, у цьому випадку прискорення )1(S  набуває свого оптимального значення. 

Тут вважаємо, що між блоками обмінів немає або їх кількість є незначною і во-

ни не впливають на швидкість виконуваних обчислень. Аналогічні міркування 

можливі стосовно конструкцій (4.6)–(4.8). 

Що ж стосується алгоритмічної конструкції (4.9), то слід зазначити, що 

оцінювання елементів та підсистем СС може здійснюватись на різних рівнях 

ієрархії і при цьому необхідно враховувати час, що витрачається на передачу 

результатів оцінювання елементів.  

Вважаємо, що час виконання кожного із блоків  
f

m
ff

XXX ,...,, 21   дорів-

нює відповідно ,
~

,
~

21 tt mt
~

,... , блоків ,...,, 21
ee FF e

qF – відповідно qttt ,...,, 21 , а 

блоків ,...,, 21
pp

FF p
uF  – відповідно uttt ,...,, 21 . Тоді час виконання конструк-

ції (4.9) складе  

 

p
comuqmpar Ttttttttttt  },...,,max{},...,,max{}

~
,...,

~
,

~
max{ 212121

)5( , 

 

де },...,,max{ 21 q
comcomcom

p
com TTTT  , i

comT – час передачі результату оцінювання 

i-го елемента.  

Виконання згаданих блоків обчислень у послідовному режимі потребує 

часу 

 

s
comuqmseq Ttttttttttt  )...()...()

~
...

~~
( 212121

)5( . 

 

Тут 
s

comT – час передачі результату оцінювання елемента, що досліджується ос-

таннім. Вважаємо, що передача результатів оцінювання решти елементів є сумі-
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щена із власне оцінюванням кожного наступного елемента. Отже, прискорення 

паралельних обчислень за (4.9) можна обчислити за формулою 

 

 }
~

,...,
~

,
~

/(max{))...()...()
~

...
~~

((
21212121

)5(

m

s

comuqm
tttTtttttttttS

 

)},...,,max{},...,,max{ 2121
p

comuq Ttttttt  . 

 

Якщо ж виконуються рівності 

 

021
~~

...
~~

tttt m  , 021 ... tttt q   та 021 ... tttt u  , 

 

отримаємо, що  

 

)
~

/()
~

( 000000
)5( p

com
s

com TtttTtutqtmS  . 

 

У разі  

 tttt 000
~

 та R  ,,, tTtT s
com

p
com  

 

маємо таку формулу для прискорення: 

 

)3/()())3/(()()5(   uqmttuqmS . 

 

Тобто, за умов 0  прискорення )5(S  набуває свого оптимального зна-

чення. 

Зазначимо, що під час розроблення алгоритмічних конструкцій для до-

слідження об’єктів реальних СС потрібно зважати і на обсяг доступних обчис-

лювальних ресурсів. В ідеальному випадку кількість паралельно виконуваних 

блоків обчислень (паралельних гілок) повинна дорівнювати кількості доступ-
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них процесорних елементів (ядер) або обчислювальних вузлів наявної пара-

лельної системи. Лише за таких вимог до результуючих конструкцій можна очі-

кувати, що їх реалізація на сучасних доступних обчислювальних засобах [41, 

96, 121–123], буде доволі ефективною. 

Поряд із одержанням адекватних кількісних оцінок для об’єктів СС не 

менш важливою є проблема візуалізації результатів оцінювання. Для її вирі-

шення розроблено оригінальні підходи [70–72], які дозволяють побачити не ли-

ше кількісну, але й якісну картину. При цьому сама візуалізація може здійсню-

ватись у режимі реального часу одночасно на деякій кількості моніторів, під-

ключених до обчислювальної мережі або окремого її вузла. Отже, одночасно 

можна одержувати та аналізувати значну кількість якісної інформації про стан 

та процес функціонування елементів, підсистем та систем загалом. 

Для подальшого зменшення часу обчислень є можливість їх розпаралелю-

вання у межах кожного із виділених вище блоків  

 

),1( niX s
i  , ),1( mjX

f
j  ,  ),1( rkS e

k  , ),1( slS
p
l

 , 

),1'(' qmF e
m  , ),1'(' unF

p
n  , ),1'( 0' niX i  , '(' jL j ),1 1n , 

),1'( 2' nkAk  , ),1'(' vlI e
l  , ),1( 1

1
wjI

p
j

 , ),1( 022
mjI j  , 

 

використовуючи підходи, детально описані у розділі 3 та у підрозділах 4.1, 4.2, 

а також у працях [76–78]. 

Зауважимо, що інтерактивне оцінювання містить локальне, прогностичне 

та агреговане і мінімізує вплив суб’єктивного фактору. Стосовно ЗТС та АТС 

України воно базується на неперервному моніторингу дотримання графіку руху 

транспортних засобів [73]. 

Залежно від структури СС її дослідження можна проводити з допомогою 

розглянутих вище алгоритмічних конструкцій на різних обчислювальних засо-

бах, починаючи від багатоядерних комп’ютерів і закінчуючи високопродуктив-

ними обчислювальними середовищами. Для оцінювання низки систем (авто-, 
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електротранспортна системи та системи газо-, водо- і енергопостачання міста, 

великі промислові підприємства тощо), елементи (підсистеми) яких розташова-

ні територіально на незначній відстані один від одного, достатньо використати 

сучасні багатоядерні комп’ютери (декілька ядер працюють над спільною па-

м’яттю), підключені до локальної мережі, або ж кластери (декілька обчислю-

вальних вузлів, з’єднаних високошвидкісною комунікаційною мережею, а па-

м’ять розподілена між ними). При цьому для кожної досліджуваної системи за-

лежно від необхідного обсягу та структури виконуваних обчислень можна залу-

чати засоби відповідної продуктивності та архітектури. Отже, такий підхід доз-

воляє проводити оптимізацію обчислювальних засобів під конкретну задачу 

(клас задач), тобто фактично зменшувати вартість оцінювання системи. 

У разі, коли елементи (підсистеми) СС є територіально розташовані один 

від одного на значній (десятки, сотні та тисячі кілометрів) відстані (наприклад, 

транспортні системи та системи енерго- і газопостачання країни), тоді для ефек-

тивної реалізації методики комплексного оцінювання на базі запропонованих 

алгоритмічних конструкцій необхідно залучати (організовувати) високопродук-

тивне обчислювальне середовище. Загалом, таке середовище складається із те-

риторіально розподілених обчислювальних вузлів, з’єднаних комунікаційною 

мережею, і повністю відображає структуру (зазвичай ієрархічну) досліджуваної 

системи. Згадане середовище повинно володіти низкою таких властивостей: 

розподіленість, неоднорідність, динамічність, надійність, масштабність [155]. 

Зауважимо, що під час використання високопродуктивного обчислювального 

середовища особлива увага приділяється забезпеченню належної пропускної 

здатності комунікаційної мережі. При цьому час, що витрачається на обміни, не 

повинен впливати на швидкість виконуваних обчислень. Найпростіше цього 

можна досягти, сумістивши виконання обчислювальних та обмінних операцій. 

У порівнянні з традиційним grid [10] обмін даними в такому середовищі та до-

ступ до його ресурсів є доволі обмеженим і регламентується досить строгими 

правилами [57]. Зазначимо, що в даному разі є можливість вибору оптимальних 

конфігурацій для вузлів обчислювального середовища та комунікаційної мере-
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жі, що суттєво зменшує вартість використовуваного обладнання, а, отже, і вар-

тість процесу оцінювання СС. 

 Оскільки об’єкти ЗТС та АТС України є територіально розташованими 

один від одного на значній відстані, то для реалізації методики комплексного 

оцінювання стосовно цих систем на підставі використання запропонованих па-

ралельних алгоритмічних конструкцій найкраще підходить високопродуктивне 

обчислювальне середовище [116]. 

Далі зупинимось на програмній реалізації окремих алгоритмічних кон-

струкцій для паралельної організації локального та агрегованого оцінювання. 

Запуск програми для обчислення параметрів оцінки за (3.8) та (3.9) здійснюва-

тимемо з exe-файлу. При цьому відкривається вікно, зображене на рис. 4.4. 

 

 

Рис. 4.4. Початок роботи програми  

 

За допомогою кнопки LoadFromFile викликається метод LoadData-

FromFile. Цей метод завантажить дані з файлу (кількість (М) та масив значень 

модуля допоміжної функції) і виведе їх на екран.  



 137 

При натисканні на кнопку Calculate 0c (Calculate 0w ) викликається метод  

OnCalculate 0c (OnCalculate 0w ).  

 

а) візуалізація значення параметра 0c  у рівномірній метриці 

 

б) візуалізація значення параметра 0w  у середньоквадратичній метриці 

Рис. 4.5. Візуалізація значень параметрів локальної оцінки 
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Ці методи обчислюють та візуалізують на екрані значення параметрів 

оцінки згідно з алгоритмами (3.8)  та (3.9)  (рис. 4.5). 

 

Рис. 4.6. Одночасне обчислення значень параметрів локальної оцінки 

За допомогою кнопки Calculate викликається метод OnCalculate, який обчис-

лює обидва значення 0c  та 0w  одночасно та виводить їх на екран (рис. 4.6). 

Програмну реалізацію алгоритмічних конструкцій для паралельної орга-

нізації локального оцінювання здійснено на багатоядерному комп’ютері. Ре-

зультати чисельних експериментів підтвердили ефективність такої реалізації. 

Програмна реалізація окремих конструкцій ((4.1) та (4.2)) для агрегова-

ного оцінювання на багатоядерному комп’ютері показала їх високу ефектив-

ність. Одержані унаслідок чисельних експериментів реальні оцінки прискорен-

ня (щонайменше в два рази) виявилися доволі близькими до теоретичних. 

 

Висновки до розділу 4 

 

Поява великої кількості локальних та прогностичних оцінок унаслідок 

безпосереднього багатокритеріального та багатопараметричного аналізу стану 
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та якості функціонування елементів СС зумовили необхідність розробки мето-

дів побудови в режимі реального часу узагальнених (агрегованих) висновків 

про стан та процес функціонування окремих підсистем і системи загалом.   

У розділі виділено основні характерні особливості складових методики 

комплексного оцінювання СС та розглянуто підходи до її оптимізації за часом 

на підставі ефективної організації паралельних обчислень. Запропоновано та 

досліджено алгоритмічні конструкції для виконання цієї методики або окремих 

її частин. Обговорено можливості реалізації згаданих конструкцій на сучасних і 

перспективних паралельних обчислювальних засобах. Наведено деякі оцінки 

прискорення паралельних обчислень.  

Розроблений загальний підхід до оптимізації методики комплексного оці-

нювання СС, який грунтується на крупноблочному розпаралелюванні обчис-

лень, дозволяє проводити таке оцінювання в режимі реального часу. 

Запропоновано окремі способи здешевлення процесу оцінювання систем 

та їх об’єктів. Розроблені в роботі підходи до розпаралелювання методики ком-

плексного оцінювання систем дозволяють використовувати для її реалізації не 

лише обчислювальні засоби зі спільною (багатоядерні комп’ютери) та розпо-

діленою (кластери, обчислювальні середовища) пам’яттю, але і гібридні ар-

хітектури (кластери, що об’єднують багатоядерні системи, із залученням гра-

фічних, систолічних, квазісистолічних та інших процесорів для швидкого вико-

нання спеціальних обчислень). 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі розв’язано важливу науково-прикладну задачу, 

яка полягає в розробці та дослідженні високоефективних алгоритмів комплекс-

ного оцінювання стану та якості функціонування складних систем.  

Основним результатом дисертації є побудова паралельних алгоритмів для 

контролю якості функціонування СС. Ці алгоритми мають істотне значення для 

теорії оцінювання складних систем та є вагомим внеском у теорію паралельних 

обчислень. Запропоновані у роботі підходи до прискорення обчислень можуть 

бути використані для оцінювання СС різних типів та призначення. 

Зокрема, в дисертації одержано наступні конкретні результати. 

1. Вперше запропоновано загальний підхід до оптимізації за часом мето-

дики комплексного оцінювання СС, який грунтується на крупноблочному роз-

паралелюванні обчислень. Цей підхід дозволяє проводити таке оцінювання в 

режимі реального часу. 

2. Для попередньої обробки результатів планових оглядів та неперервно-

го моніторингу об’єктів СС побудовано ПКА цифрової фільтрації з викорис-

танням адаптивного згладжування та доведено його оптимальність за швид-

кодією. 

3. На основі аналізу потактових схем запропонованого ПКА фільтрації 

розроблено та оптимізовано архітектуру спеціалізованих обчислювальних засо-

бів (квазісистолічних структур) для його ефективної реалізації. Унаслідок здій-

сненої оптимізації кількість функціональних елементів, які виконують обчис-

лювальну роботу, в таких структурах зменшилась принаймні на 50 %. 

4.  Побудовано паралельні алгоритмічні конструкції для ефективного 

виконання процедури локального оцінювання СС на обчислювальних засобах зі 

спільною пам’яттю. 

5. Розроблено та проаналізовано алгоритмічні конструкції для паралель-

ного обчислення агрегованих оцінок об’єктів СС. Стосовно окремих об’єктів 

ЗТС України одержано прискорення обчислень щонайменше в два рази. 
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6. Розроблене алгоритмічне та програмне забезпечення використане для 

удосконалення функціонування окремих підсистем автоматизованої системи 

керування вантажними перевезеннями на ПАТ «Укрзалізниця». Здійснено ек-

спериментальне програмне моделювання ПКА фільтрації та програмно реалі-

зовано окремі алгоритмічні конструкції для паралельного виконання локаль-

ного та агрегованого оцінювання об’єктів ЗТС.  

Проведені дослідження показали безумовні переваги використання побу-

дованих паралельних алгоритмів для оцінювання процесу функціонування 

складних систем у різних галузях народного господарства. 
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Програмне моделювання роботи ПКА фільтрації 
 

using Microsoft.Win32; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.IO; 

using System.Text; 

using System.Threading; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 

 

namespace DigitalFilteringWPF 

{ 

    public class DoubleValue 

    { 

        public double Value { get; set; } 

        public DoubleValue(double value) 

        { 

            Value = value; 

        } 

    } 

 

    public class XWithName 

    { 

        public string Name { get; set; } 

        public double X { get; set; } 

        public XWithName(string name, double x) 

        { 

            Name = name; 

            X = x; 

        } 

    } 

 

    public class FWithName 

    { 

        public string Name { get; set; } 

        public int M { get; set; } 

        public DoubleValue[] F { get; set; } 

        public FWithName(string name,int m, DoubleValue[] f) 

        { 

            Name = name; 

            M = m; 

            F = f; 

        } 

    } 

 

    /// <summary> 

    /// Interaction logic for MainWindow.xaml 

    /// </summary> 

    public partial class MainWindow : Window 

    { 

        public MainWindow() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            DataContext = this; 

            FWithName = new FWithName[0]; 

            XWithName = new XWithName[0]; 

        } 

 

        #region Filtration 

 

        private int h(int s, int m) 

        { 
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            if (s % 2 == 0) 

            { 

                return (s / 2) - m - 1; 

            } 

            else 

 

            { 

                return (s + 1) / 2; 

            } 

        } 

 

        private double[] SequentialFiltration(double[][] f, double[] xArray) 

        { 

            for (int t = 0; t < C; t++) 

            { 

                for (int i = 1 - min; i <= N - min; i++) 

                { 

                    double p = 0; 

                    for (int s = 0; s < (int)f[i - (1 - min)].GetLength(0); s++) 

                    { 

                        p += xArray[i + s - (int)(f[i - (1 - min)].GetLength(0) / 2)] * f[i - (1 - min)][s]; 

                    } 

                    xArray[i] = p; 

                } 

            } 

            return xArray; 

        } 

 

        private double[] ParallelFiltration(double[][] f, double[] xArray) 

        { 

            int[] threadsDelays = new int[N]; 

            int minDelay = 0; 

 

            int i0 = I0(N, f); 

            int m0 = f[i0].GetLength(0) / 2; 

            int mMax = MMax(N, f); 

 

            bool[] threadsFinished = new bool[N]; 

 

            List<Thread> threads = new List<Thread>(); 

 

            for (int i = 1 - min; i <= N - min; i++) 

            { 

                int iCopy = i; 

                Thread thread = new Thread(() => 

                { 

                    threadsDelays[iCopy - (1 - min)] = 2 * (m0 - f[iCopy - (1 - min)].GetLength(0) / 2 + iCopy - (1 - min) - i0); 

 

                    for (int j = 0; j < C; j++) 

                    { 

                        double z = 0; 

                        for (int s = 1; s < (int)f[iCopy - (1 - min)].GetLength(0) + 1; s++) 

                        { 

                            while (true) 

                            { 

                                if (threadsDelays[iCopy - (1 - min)] == minDelay) 

                                { 

                                    break; 

                                } 

                            } 

                            if (s == 1) 

                            { 

                                double f0 = f[iCopy - (1 - min)][f[iCopy - (1 - min)].GetLength(0) / 2]; 
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                                tempX[iCopy] *= f[iCopy - (1 - min)][f[iCopy - (1 - min)].GetLength(0) / 2]; 

                            } 

                            else 

                            { 

                                tempX[iCopy] += z; 

                            } 

                            if (s != (int)f[iCopy - (1 - min)].GetLength(0)) 

                            { 

                                z = f[iCopy - (1 - min)][h(s, (f[iCopy - (1 - min)].GetLength(0) / 2)) + (f[iCopy - (1 - 

min)].GetLength(0) / 2)] * xArray[iCopy + h(s, (f[iCopy - (1 - min)].GetLength(0) / 2))]; 

                            } 

                            threadsDelays[iCopy - (1 - min)]++; 

                        } 

                        threadsDelays[iCopy - (1 - min)] += 2 * (mMax - f[iCopy - (1 - min)].GetLength(0) / 2 + 1); 

                    } 

                    threadsFinished[iCopy - (1 - min)] = true; 

                    threadsDelays[iCopy - (1 - min)] = int.MaxValue; 

                }); 

 

                threads.Add(thread); 

            } 

 

            Thread mainThread = new Thread(() => 

            { 

                while (true) 

                { 

                    int newMinArrayValue = MinArrayValue(threadsDelays); 

                    if (minDelay != newMinArrayValue) 

                    { 

                        for (int i = 0; i < xArray.Length; i++) 

                        { 

                            xArray[i] = tempX[i]; 

                        } 

                        minDelay = newMinArrayValue; 

                    } 

                    bool isThreadsFinished = true; 

                    for (int i = 0; i < threadsFinished.Length; i++) 

                    { 

                        isThreadsFinished &= threadsFinished[i]; 

                    } 

                    if (isThreadsFinished) 

                    { 

                        for (int i = 0; i < xArray.Length; i++) 

                        { 

                            xArray[i] = tempX[i]; 

                        } 

                        break; 

                    } 

                } 

            }); 

 

            for (int i = 0; i < threads.Count; i++) 

            { 

                threads[i].Start(); 

            } 

            mainThread.Start(); 

 

            for (int i = 0; i < threads.Count; i++) 

            { 

                threads[i].Join(); 

            } 

            mainThread.Join(); 
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            return xArray; 

        } 

 

        private int I0(int n, double[][] f) 

        { 

            int i0 = 0; 

            int max = 2 * (f[0].GetLength(0) / 2) + 1 + 2 * n - 2 * (0 + 1); 

            for (int i = 1; i < n; i++) 

            { 

                int temp = 2 * (f[i].GetLength(0) / 2) + 1 + 2 * n - 2 * (i + 1); 

                if (temp > max) 

                { 

                    max = temp; 

                    i0 = i; 

                } 

            } 

            return i0; 

        } 

 

        private int MMax(int n, double[][] f) 

        { 

            int mMax = f[0].GetLength(0) / 2; 

            for (int i = 1; i < n; i++) 

            { 

                int temp = f[i].GetLength(0) / 2; 

                if (temp > mMax) 

                { 

                    mMax = temp; 

                } 

            } 

            return mMax; 

        } 

 

        private static int MinArrayValue(int[] array) 

        { 

            int min = array[0]; 

            for (int i = 1; i < array.Length; i++) 

            { 

                if (array[i] < min) 

                { 

                    min = array[i]; 

                } 

            } 

            return min; 

        } 

 

        private void Filtrate(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            double[][] f = new double[FWithName.Length][]; 

            for (int i = 0; i < f.GetLength(0); i++) 

            { 

                f[i] = new double[FWithName[i].F.Length]; 

                for (int j = 0; j < f[i].Length; j++) 

                { 

                    f[i][j] = FWithName[i].F[j].Value; 

                } 

            } 

 

            double[] xForSequentialFiltration = new double[XWithName.Length]; 

            for (int i = 0; i < xForSequentialFiltration.Length; i++) 

            { 

                xForSequentialFiltration[i] = XWithName[i].X; 

            } 



 171 

            double[] xForParallelFiltration = new double[XWithName.Length]; 

            for (int i = 0; i < xForParallelFiltration.Length; i++) 

            { 

                xForParallelFiltration[i] = XWithName[i].X; 

            } 

            tempX = new double[XWithName.Length]; 

            for (int i = 0; i < tempX.Length; i++) 

            { 

                tempX[i] = XWithName[i].X; 

            } 

 

            double[] sequentiallyFilteredX = SequentialFiltration(f, xForSequentialFiltration); 

            SequentiallyFilteredX = new XWithName[sequentiallyFilteredX.Length]; 

            for (int i = 0; i < SequentiallyFilteredX.Length; i++) 

            { 

                SequentiallyFilteredX[i] = new XWithName(string.Format("x[{0}]", i), sequentiallyFilteredX[i]); 

            } 

 

            SequentiallyFilteredXListBox.ItemsSource = SequentiallyFilteredX; 

            double[] parallellyFilteredX = ParallelFiltration(f, xForParallelFiltration); 

            ParallellyFilteredX = new XWithName[parallellyFilteredX.Length]; 

            for (int i = 0; i < ParallellyFilteredX.Length; i++) 

            { 

                ParallellyFilteredX[i] = new XWithName(string.Format("x[{0}]", i), parallellyFilteredX[i]); 

            } 

            ParallellyFilteredXListBox.ItemsSource = ParallellyFilteredX; 

        } 

 

        #endregion 

 

        #region Variables 

 

        public int C { get; set; } 

        public int N { get; set; } 

 

        public FWithName[] FWithName { get; set; } 

 

        public XWithName[] XWithName { get; set; } 

        public XWithName[] SequentiallyFilteredX { get; set; } 

        public XWithName[] ParallellyFilteredX { get; set; } 

        private double[] tempX; 

        private int min; 

        private int max; 

 

        #endregion 

 

        #region UI 

 

        private void LoadDataFromFile(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            OpenFileDialog openFileDialog = new OpenFileDialog(); 

            openFileDialog.Filter = "txt files (*.txt)|*.txt|All files (*.*)|*.*"; 

            if (openFileDialog.ShowDialog() == true) 

            { 

                FilePathTextBlock.Text = openFileDialog.FileName; 

 

                Stream fs = openFileDialog.OpenFile(); 

                StreamReader sr = new StreamReader(fs, Encoding.UTF8); 

 

                string line = String.Empty; 

                string[] parts = null; 

 

                line = sr.ReadLine(); 
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                C = int.Parse(line); 

                CTextBox.Text = C.ToString(); 

 

                line = sr.ReadLine(); 

                N = int.Parse(line); 

                NTextBox.Text = N.ToString(); 

 

                FWithName = new FWithName[N]; 

                for (int i = 0; i < N; i++) 

                { 

                    line = sr.ReadLine(); 

                    parts = line.Split(' '); 

 

                    int m = int.Parse(parts[0]); 

                    DoubleValue[] f = new DoubleValue[2 * m + 1]; 

                    for (int j = 0; j < f.Length; j++) 

                    { 

                        f[j] = new DoubleValue(double.Parse(parts[j + 1])); 

                    } 

                    FWithName[i] = new FWithName(string.Format("f[{0}]", i), m, f); 

                } 

                FListBox.ItemsSource = FWithName; 

 

                min = 1; 

                for (int i = 1; i <= N; i++) 

                { 

                    if (i - (int)(FWithName[i - 1].M) < min) 

                    { 

                        min = i - (int)(FWithName[i - 1].M); 

                    } 

                } 

                max = N; 

                for (int i = 1; i <= N; i++) 

                { 

                    if (i + (int)(FWithName[i - 1].M) > max) 

                    { 

                        max = i + (int)(FWithName[i - 1].M); 

                    } 

                } 

 

                line = sr.ReadLine(); 

                parts = line.Split(' '); 

 

                XWithName = new XWithName[max - min + 1]; 

                for (int i = 0; i < max - min + 1; i++) 

                { 

                    XWithName[i] = new XWithName(string.Format("x[{0}]", i), double.Parse(parts[i])); 

                } 

 

                XListBox.ItemsSource = XWithName; 

 

                sr.Close(); 

                fs.Close(); 

            } 

        } 

 

        private void OnNChanged(object sender, RoutedEventArgs args) 

        { 

            int newN = int.Parse(((TextBox)sender).Text); 

            FWithName[] NewFWithName = new FWithName[newN]; 

            for (int i = 0; i < Math.Min(FWithName.Length, NewFWithName.Length); i++) 

            { 

                NewFWithName[i] = FWithName[i]; 



 173 

            } 

            for (int i = Math.Min(FWithName.Length, NewFWithName.Length); i < NewFWithName.Length; i++) 

            { 

                NewFWithName[i] = new FWithName(string.Format("f[{0}]", i), 0, new DoubleValue[] { new 

DoubleValue(1) }); 

            } 

            FWithName = NewFWithName; 

            FListBox.ItemsSource = FWithName; 

 

            min = 1; 

            for (int i = 1; i <= newN; i++) 

            { 

                if (i - (int)(FWithName[i - 1].M) < min) 

                { 

                    min = i - (int)(FWithName[i - 1].M); 

                } 

            } 

            max = newN; 

            for (int i = 1; i <= newN; i++) 

            { 

                if (i + (int)(FWithName[i - 1].M) > max) 

                { 

                    max = i + (int)(FWithName[i - 1].M); 

                } 

            } 

 

            XWithName[] NewXWithName = new XWithName[max - min + 1]; 

            for (int i = 0; i < Math.Min(XWithName.Length, NewXWithName.Length); i++) 

            { 

                NewXWithName[i] = XWithName[i]; 

            } 

            for (int i = Math.Min(XWithName.Length, NewXWithName.Length); i < NewXWithName.Length; i++) 

            { 

                NewXWithName[i] = new XWithName(string.Format("x[{0}]", i), 0); 

            } 

            XWithName = NewXWithName; 

            XListBox.ItemsSource = XWithName; 

        } 

 

        private void OnMChanged(object sender, RoutedEventArgs args) 

        { 

            FWithName fWithName = (FWithName)(((TextBox)sender).DataContext); 

            DoubleValue[] NewF = new DoubleValue[fWithName.M * 2 + 1]; 

            for (int i = 0; i < Math.Min(fWithName.F.Length, NewF.Length); i++) 

            { 

                NewF[i] = fWithName.F[i]; 

            } 

            for (int i = Math.Min(fWithName.F.Length, NewF.Length); i < NewF.Length; i++) 

            { 

                NewF[i] = new DoubleValue(0); 

            } 

            fWithName.F = NewF; 

 

            FListBox.ItemsSource = this.FWithName; 

            FListBox.Items.Refresh(); 

 

            min = 1; 

            for (int i = 1; i <= N; i++) 

            { 

                if (i - (int)(this.FWithName[i - 1].M) < min) 

                { 

                    min = i - (int)(FWithName[i - 1].M); 

                } 
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            } 

            max = N; 

            for (int i = 1; i <= N; i++) 

            { 

                if (i + (int)(FWithName[i - 1].M) > max) 

                { 

                    max = i + (int)(FWithName[i - 1].M); 

                } 

            } 

 

            XWithName[] NewXWithName = new XWithName[max - min + 1]; 

            for (int i = 0; i < Math.Min(XWithName.Length, NewXWithName.Length); i++) 

            { 

                NewXWithName[i] = XWithName[i]; 

            } 

            for (int i = Math.Min(XWithName.Length, NewXWithName.Length); i < NewXWithName.Length; i++) 

            { 

                NewXWithName[i] = new XWithName(string.Format("x[{0}]", i), 0); 

            } 

            XWithName = NewXWithName; 

            XListBox.ItemsSource = XWithName; 

        } 

 

        #endregion 

    } 

} 

 

 

Програмна реалізація окремих паралельних алгоритмічних конструкцій 

для оцінювання складних систем 

 
using Microsoft.Win32; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.IO; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 

using System.Windows.Data; 

using System.Windows.Documents; 

using System.Windows.Input; 

using System.Windows.Media; 

using System.Windows.Media.Imaging; 

using System.Windows.Navigation; 

using System.Windows.Shapes; 

 

namespace LocalEvaluationWPF 

{ 

    public class AWithName 

    { 

        public string Name { get; set; } 

        public double A { get; set; } 

        public AWithName(string name, double a) 

        { 

            Name = name; 

            A = a; 

        } 

    } 



 175 

 

    /// <summary> 

    /// Interaction logic for MainWindow.xaml 

    /// </summary> 

    public partial class MainWindow : Window 

    { 

        public MainWindow() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            DataContext = this; 

            AWithName = new AWithName[0]; 

        } 

 

        public int M { get; set; } 

        public AWithName[] AWithName { get; set; } 

        public int M2 { get; set; } 

        public double C0 { get; set; } 

        public int T { get; set; } 

        public double W0 { get; set; } 

 

        private void LoadDataFromFile(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            OpenFileDialog openFileDialog = new OpenFileDialog(); 

            openFileDialog.Filter = "txt files (*.txt)|*.txt|All files (*.*)|*.*"; 

            if (openFileDialog.ShowDialog() == true) 

            { 

                FilePathTextBlock.Text = openFileDialog.FileName; 

 

                Stream fs = openFileDialog.OpenFile(); 

                StreamReader sr = new StreamReader(fs, Encoding.UTF8); 

 

                string line = String.Empty; 

                string[] parts = null; 

                line = sr.ReadLine(); 

                M = int.Parse(line); 

                MTextBox.Text = M.ToString(); 

 

                line = sr.ReadLine(); 

                parts = line.Split(' '); 

                AWithName = new AWithName[M]; 

                for (int i = 0; i < AWithName.Length; i++) 

                { 

                    AWithName[i] = new AWithName(string.Format("a[{0}]", i), double.Parse(parts[i])); 

                } 

                AItemsControl.ItemsSource = AWithName; 

 

                line = sr.ReadLine(); 

                M2 = int.Parse(line); 

                M2TextBox.Text = M2.ToString(); 

 

                line = sr.ReadLine(); 

                T = int.Parse(line); 

                TTextBox.Text = T.ToString(); 

 

                sr.Close(); 

                fs.Close(); 

            } 

        } 

 

        private void OnMChanged(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            int newM = int.Parse(((TextBox)sender).Text); 
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            AWithName[] NewAWithName = new AWithName[newM]; 

            for (int i = 0; i < Math.Min(AWithName.Length, NewAWithName.Length); i++) 

            { 

                NewAWithName[i] = AWithName[i]; 

            } 

            for (int i = Math.Min(AWithName.Length, NewAWithName.Length); i < NewAWithName.Length; i++) 

            { 

                NewAWithName[i] = new AWithName(string.Format("a[{0}]", i), 0); 

            } 

            AWithName = NewAWithName; 

            AItemsControl.ItemsSource = AWithName; 

        } 

 

        public void OnCalculateC0(object sender, RoutedEventArgs args) 

        { 

            CalculateC0(); 

            C0TextBlock.Text = C0.ToString(); 

        } 

 

        public void OnCalculateW0(object sender, RoutedEventArgs args) 

        { 

            CalculateW0(); 

            W0TextBlock.Text = W0.ToString(); 

        } 

 

        public void OnCalculate(object sender, RoutedEventArgs args) 

        { 

            Thread threadForC0 = new Thread(() => CalculateC0()); 

            Thread threadForW0 = new Thread(() => CalculateW0()); 

 

            threadForC0.Start(); 

            threadForW0.Start(); 

 

            threadForC0.Join(); 

            threadForW0.Join(); 

 

            C0TextBlock.Text = C0.ToString(); 

            W0TextBlock.Text = W0.ToString(); 

        } 

 

        private void CalculateC0() 

        { 

            double[] aForC0 = new double[AWithName.Length]; 

            for (int i = 0; i < aForC0.Length; i++) 

            { 

                aForC0[i] = AWithName[i].A; 

            } 

            C0 = CalculateC0(aForC0); 

        } 

 

        private void CalculateW0() 

        { 

            double[] aForW0 = new double[AWithName.Length]; 

            for (int i = 0; i < aForW0.Length; i++) 

            { 

                aForW0[i] = AWithName[i].A; 

            } 

            W0 = CalculateW0(aForW0); 

        } 

 

        private double CalculateC0(double[] a) 

        { 

            List<Thread> threads = new List<Thread>(); 
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            int j2RightLimit = M * (M2 - 1) / M2; 

            for (int j2 = 0; j2 <= j2RightLimit; j2 = j2 + M / M2) 

            { 

                int i1RightLimit = (int)Math.Ceiling(Math.Log(M / M2) / Math.Log(2)); 

                for (int i1 = 1; i1 <= i1RightLimit; i1++) 

                { 

                    int j1RightLimit = (int)(1 + Math.Pow(2, i1) * Math.Ceiling(M / (M2 * Math.Pow(2, i1)) - 1.5)); 

                    for (int j1 = 1; j1 <= j1RightLimit; j1 = j1 + (int)Math.Pow(2, i1)) 

                    { 

                        int i = i1; 

                        int j1andj2Sum = j1 + j2; 

                        Thread thread = new Thread(() => 

                        { 

                            a[j1andj2Sum - 1] = Math.Max(a[j1andj2Sum - 1], a[j1andj2Sum + (int)Math.Pow(2, i - 1) - 1]); 

                        }); 

                        threads.Add(thread); 

                    } 

                    for (int i = 0; i < threads.Count; i++) 

                    { 

                        threads[i].Start(); 

                    } 

                    for (int i = 0; i < threads.Count; i++) 

                    { 

                        threads[i].Join(); 

                    } 

                    threads.Clear(); 

                } 

            } 

            int i2RightLimit = (int)Math.Ceiling(Math.Log(M2) / Math.Log(2)); 

            for (int i2 = 1; i2 <= i2RightLimit; i2++) 

            { 

                int j3RightLimit = (int)(1 + (M / M2) * Math.Pow(2, i2) * Math.Ceiling(M2 / Math.Pow(2, i2) - 1.5)); 

                for (int j3 = 1; j3 <= j3RightLimit; j3 = j3 + (M / M2) * (int)Math.Pow(2, i2)) 

                { 

                    int j = j3; 

                    int i = i2; 

                    Thread thread = new Thread(() => 

                    { 

                        a[j - 1] = Math.Max(a[j - 1], a[j + (M / M2) * (int)Math.Pow(2, i - 1) - 1]); 

                    }); 

                    threads.Add(thread); 

                } 

                for (int i = 0; i < threads.Count; i++) 

                { 

                    threads[i].Start(); 

                } 

                for (int i = 0; i < threads.Count; i++) 

                { 

                    threads[i].Join(); 

                } 

                threads.Clear(); 

            } 

            return a[0]; 

        } 

 

        private double CalculateW0(double[] a) 

        { 

            int A = (M - 2) / 2; 

            double A1 = (double)T / (3 * (M - 1)); 

            double[] b = new double[A + 1]; 

            double[] d = new double[A]; 

            double a0 = Math.Pow(a[0], 2); 

            double aT = Math.Pow(a[a.Length - 1], 2); 
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            int jb = 0; 

            int jd = 0; 

            for (int i = 0; i <= 2 * A; i++) 

            { 

                if (i % 2 == 0) 

                { 

                    b[jb] = Math.Pow(a[i + 1], 2); 

                    jb++; 

                } 

                else 

                { 

                    d[jd] = Math.Pow(a[i + 1], 2); 

                    jd++; 

                } 

            } 

 

            List<Thread> threads = new List<Thread>(); 

            int i1RightLimit = (int)Math.Ceiling(Math.Log(M) / Math.Log(2)); 

            for (int i1 = 0; i1 <= i1RightLimit; i1++) 

            { 

                int j1RightLimit = (int)(1 + Math.Pow(2, i1) * Math.Ceiling(A / Math.Pow(2, i1) - 1.5)); 

                for (int j1 = 1; j1 <= j1RightLimit; j1 = j1 + (int)Math.Pow(2, i1)) 

                { 

                    int i1Copy = i1; 

                    int j1Copy = j1; 

                    Thread threadForB = new Thread(() => 

                    { 

                        b[j1Copy - 1] = b[j1Copy - 1] + b[j1Copy + (int)Math.Pow(2, i1Copy - 1) - 1]; 

                    }); 

                    Thread threadForD = new Thread(() => 

                    { 

                        d[j1Copy - 1] = d[j1Copy - 1] + d[j1Copy + (int)Math.Pow(2, i1Copy - 1) - 1]; 

                    }); 

                    threads.Add(threadForB); 

                    threads.Add(threadForD); 

                } 

                for (int i = 0; i < threads.Count; i++) 

                { 

                    threads[i].Start(); 

                } 

                for (int i = 0; i < threads.Count; i++) 

                { 

                    threads[i].Join(); 

                } 

                threads.Clear(); 

            } 

            b[0] = b[0] + b[1 + (int)Math.Pow(2, (int)Math.Ceiling(Math.Log(A) / Math.Log(2)) - 1)]; 

            double w0 = Math.Pow((a0 + 4 * b[0] + 2 * d[0] + aT) * A1, 0.5); 

            return w0; 

        } 

    } 

} 
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ДОДАТОК А3. АКТИ ВИКОРИСТАННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 
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