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ВСТРОЕННОЕ АППАРАТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ SoC  

 
Предлагаются методы аппаратного моделирования неисправностей и исправного поведения, основанные 
на методологии HES и PRUS фирмы Aldec, USA. Предлагается структурно-функциональная многознач-
ная аппаратная модель цифрового устройства с шинной организацией линий для многократного повы-
шения быстродействия анализа переходных процессов; представлена аппаратурная реализация троично-
го метода моделирования исправного поведения HES-MV – Hardware Embedded Simulation based on 
Multi-Valued alphabet для цифровых проектов вентильного и регистрового уровней описания.   
 
моделирование, верификация, цифровые системы на кристаллах, анализ переходных процессов 
 

Введение 
 

Современный уровень развития микроэлектро-
ники предъявляет новые требования к средствам ав-
томатизированного проектирования цифровых из-
делий. Основной параметр разработки – time-to-
market – предполагает активизацию усилий ведущих 
фирм мира в целях поиска новых методов и средств 
ввода, моделирования, верификации и тестирования 
проектируемых изделий. Одним из основных на-
правлений практически ориентированных научных 
исследований является разработка и использование 
аппаратных акселераторов для моделирования и 
тестирования сложных проектов. Здесь имеются 
существенные достижения, внедренные в мировой 
рынок технологий со стороны фирмы Aldec, USA, 
которая является одним из лидеров инноваций в об-
ласти EDA. Разработка упомянутой компании – 
HESTM (Hardware Embedded Simulator) является уни-
версальным специализированным процессором, ко-
торый способен в тысячи раз повысить быстродей-
ствие моделирования и верификации цифровых 
проектов. Основная идея – проект, как правило, со-
стоит из уже отлаженных моделей компонентов, ко-
торые помещаются в HES, а модели примитивов, 
нуждающиеся в доработке, представлены в про-
граммном коде на языках описания аппаратуры. По 
мере отладки все компоненты помещаются в кри-
сталл HES, в результате чего появляется аппаратная 

модель цифровой системы с большими преимуще-
ствами по времени ее обработки перед программ-
ным аналогом. HES-модель проекта имеет один не-
достаток – ее функциональность не предполагает вы-
полнение режима многозначного моделирования, а 
состояния линий определяются только значениями 
{0,1}. Ограниченность алфавита моделирования не 
позволяет решать практически ориентированные за-
дачи, связанные с установкой схемы в наперед задан-
ное двоичное состояние, а также выполнять анализ 
проектов на предмет выявления состязаний, гонок 
сигналов и рисков сбоев. Реализация таких функций в 
програмном исполнении является времязатратной.  

Таким образом, актуальной представляется про-

блема совмещения упомянутых функциональностей 

с их аппаратурной реализацией, что дает возмож-

ность найти на рынке своего потребителя, который 

готов платить больше за высокое быстродействие 

аппаратного троичного моделирования для анализа 

переходных процессов и решения задачи установки 

схемы в наперед заданное состояние.  

Цель работы: повышение (×10, ×100, ×1000) 

быстродействия синхронного моделирования и вре-

менной верификации вычислительных систем на 

кристаллах путем использования многозначных ап-

паратных моделей компонентов. Объект исследова-

ния – цифровая система, содержащая миллионы 

вентилей, реализуемая в кристаллах программируе-
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мой логики, представленная на HDL-ЯОА. Для дос-

тижения поставленной цели необходимо разрабо-

тать: 1. Многозначную аппаратную модель компо-

нентов цифровой системы на кристалле вентильного 

и регистрового уровней. 2. Структурно-функцио-

нальную многозначную аппаратную модель цифро-

вого устройства с шинной организацией линий для 

многократного повышения быстродействия анализа 

переходных процессов. 3. Двухсхемную структурно-

функциональнуюаппаратную модель цифрового 

устройства для совместного моделирования много-

значных входных наборов. 4. Автоматную модель 

процесса трансляции HDL-кода в структуры данных 

для анализа и верификации цифровой системы на 

кристалле с использованием аппаратуры Aldec 

HESTM [1], интегрированную в маршрут проекти-

рования и верификации. 5. Программно-аппа- 

ратный комплекс MV-HES, позволяющий верифи-

цировать сложные цифровые SoC на ранних стадиях 

проектирования, осуществлять его тестирование пу-

тем сравнения с существующими мировыми анало-

гами, используя тестовые библиотеки ведущих 

фирм, и его интеграцию в Active HDL. 

 
Классификация моделей цифровых схем 

 
Необходимость существенного повышения бы-

стродействия средств моделирования для тестиро-
вания и верификации определяется возрастающей 
сложностью проектируемых цифровых систем на 
кристаллах, насчитывающих миллионы вентилей. 
Существующие средства моделирования неисправ-
ностей ведущих фирм мира, таких как: Cadence, 
Mentor Graphics, Synopsys, Aldec затрачивают на 
анализ цифровой системы размерностью порядка 
миллионов вентилей несколько часов. Для пользо-
вателя такие затраты являются весьма значительны-
ми. Одно из возможных решений данной проблемы 
предложила фирма Aldec (www.aldec.com), заклю-
чающееся в разделении модели проекта на стадии 
системной верификации на две части (аппаратную H 
и программную S): M={H,S}, H>>S, причем про-
граммная модель – это новый, еще не проверенный 

на функциональность код. Аппаратная есть уже от-
лаженные модули в виде IP-cores, имлементируемые 
в HES. Однако аппаратная реализация моделирова-
ния исключила возможность многозначного режима 
моделирования состояний линий, а значит и анализ 
переходных процессов, рисков сбоев, гонок и состя-
заний. Предлагаемый подход, наряду с сохранением 
преимуществ аппаратного моделирования по скоро-
сти, позволяет моделировать состязания и решать 
установочную задачу путем расширения аппаратной 
модели введением вместо булевых переменных 
двухразрядных шин, идентифицирующих четыре 
состояния логической переменной. Предложенные 
шинные аппаратурные модели цифровых примити-
вов и логических элементов могут быть востребова-
ны на рынке средств проектирования и тестирова-
ния цифровых устройств большой размерности. На 
рис. 1 представлена классификация моделей для мо-
делирования исправного поведения и анализа состя-
заний [2].  
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Рис. 1. Модели цифровых систем 

 
Введенные признаки используются на стадии 

создания спецификации проекта и представляют со-

бой фактический набор подходов к построению оп-

тимальных конструкций, удобных для разработчика 

и/или системы проектирования: 
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Каждый признак включает несколько компонен-

тов. Основным из них является структуризация, за-

дающая степень детализации модели, которая далее 

уточняется путем доопределения остальных шести 

типов классификаторов. Выбор концепции для соз-

дания модели цифровой системы зависит от решае-

мых задач. В случае, когда речь идет об аппаратном 

моделировании исправного поведения цифрового 

изделия на вентильном уровне, необходимо рас-

сматривать минимальной сложности и достаточной 

адекватности модель, которая определяется как: 

аналитическая, структурная, синхронная, итератив-

ная, многозначная, аппаратная, вентильная. 
 

Аппаратное исправное моделирование 
 
В табл. 1 представлены основные логические 

операции И (and), ИЛИ (or), по модулю два (xor) и 

отрицания (not) в четырехзначном алфавите для 

создания многозначных моделей функциональных 

примитивов и двоичные коды для каждого символа, 

при этом первый бит определяет маску, а  нулевой – 

значение элемента.  

Таблица 1 
AND U X 0 1  OR U X 0 1 

U U U 0 U  U U U U 1 
X U X 0 X  X U X X 1 
0 0 0 0 0  0 U X 0 1 
1 U X 0 1  1 1 1 1 1 
           

XOR U X 0 1  NOT U X 0 1 
U U U U U   U U 1 0 
X U X X X       
0 U X 0 1  символ U X 0 1 
1 U X 1 1  код 00 01 10 11 

 
Таблица 2 

   AND 00 01 10 11    
   00 00 00 10 00    
   01 00 01 10 01    
   10 10 10 10 10    
   11 00 01 10 11    

 
AND1  AND0 

a\b 00 01 11 10  a\b 00 01 11 10 
00 0 0 0 1  00 0 0 0 0 
01 0 0 0 1  01 0 1 1 0 
11 0 0 0 1  11 0 1 1 0 
10 1 1 1 1  10 0 0 0 0 
 
В табл. 2 представлена реализация логической 

операции И в четырехзначном алфавите при исполь-
зовании двухбитового кодирования символов, а 

также карты Карно для вычисления первого и нуле-
вого бита выходного значения функции. 

На основе карт Карно формируются функции для 
реализации в аппаратуре функции И в четырехзнач-
ном алфавите: 

1 1 0 1 0 1 1AND a a b b a b= ∨ ∨ ;   0 0 0AND a b= . 

Функции для элементов OR, XOR, и других мо-

гут быть получены аналогичным образом.  

Для преобразования исходных VHDL-моделей и 

выполнения процесса верификации в четырехзнач-

ном алфавите разработан транслятор в среде Matlab. 

Граф автомата представлен на рис. 2. Автомат со-

держит 14 состояний и реализует классическую мо-

дель автомата Мура. Количество входных сигналов 

равно трем, число выходных сигналов для иниции-

рования операций равно шести, общее числоперехо-

дов или дуг графа равно 28. Автомат в течение од-

ного цикла обрабатывает одно VHDL-выражение, 

представленное одной строкой исходного текста. 
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Рис. 2. Граф автомата, выполняющего 

 преобразование модели для аппаратного  
моделирования в четырехзначном алфавите 

 
Таким образом, основная идея аппаратной моде-

ли для многозначного анализа переходных процес-

сов заключается в разработке базовых элементов 

или примитивов, где входные и выходные линии 

представлены двумя разрядами, с помощью которых 

можно закодировать четыре логических состояния, 
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необходимых для идентификации переходных про-

цессов, отличных от стационарных сигналов 0 и 1. 

Здесь символ Х способен идентифицировать состя-

зания сигналов, риски сбоев [3], которые приводят 

цифровую схему в непредсказуемое или неспеци-

фицированное состояние. Кроме того, символ Х 

включает все переходные процессы более сложных 

алфавитов [4 – 7], ориентированных для моделиро-

вания комбинационных схем. 

 
Аппаратное моделирование 

неисправностей 
 

Аппаратная реализация ДФ для двухвходовых 

элементов И, ИЛИ на исчерпывающем тесте пред-

ставлена на рис. 3 схемой дедуктивно-параллель- 

ного анализа неисправностей. В симуляторе пред-

ставлены булевы (x1,x2) и регистровые (X1,X2) пе-

ременные, сигнал V выбора типа исправной функции: 

V=0 (AND), V=1 (OR), выходная регистровая пере-

менная Y. Состояния двоичных входов x1,x2 и V вы-

бирают одну из четырех дедуктивных функций для 

получения вектора Y проверяемых неисправностей 
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x2      
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Рис. 3. Симулятор неисправностей 

 
Применение такого симулятора дает возмож-

ность трансформировать вентильную модель F ис-

правного поведения схемы в дедуктивную L, кото-

рая инвариантна в смысле универсальности тесто-

вым наборам и не предполагает в процессе модели-

рования использовать модель F. Поэтому симуля-

тор, как аппаратная модель дедуктивной функции, 

ориентирован на создание встроенных средств де-

дуктивно-параллельного моделирования, повы-

шающих быстродействие анализа в 10 – 1000 раз по 

сравнению с программной реализацией. Но при 

этом соотношение объемов вентильных (после син-

теза) моделей исправного моделирования и анализа 

неисправностей составляет 1:16. Вычислительная 

сложность обработки цифрового устройства, со-

стоящего из n вентилей, равна 2(2 ) /Q n W= τ , где  

τ  – время выполнения регистровой операции (AND, 

OR, NOT); W – разрядность регистра. Для аппарат-

ной реализации дедуктивно-параллельного модели-

рования на основе предложенного симулятора ис-

пользуется структура, представленная на рис. 4. 

Особенность схемной реализации заключается в со-

вместном выполнении двух операций: однобитовой 

– для эмуляции элементов И, ИЛИ и параллельной – 

для обработки многоразрядных векторов неисправ-

ностей. 
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Рис. 4. Структура секвенсера для моделирования 

неисправностей 
 

Выводы 
 

Был предложен аппаратный подход к анализу ис-

правного поведения и моделирования неисправнос-

тей, позволяющий существенно повысить быстро-

действие синхронного моделирования и временной 

верификации вычислительных систем на кристаллах 

путем использования многозначных аппаратных мо-

делей компонентов, позволяющих расширить функ-

циональные возможности средств логического 

hardware-анализа в целях идентификации переходных 
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процессов и определения состязаний на ранних ста-

диях проектирования цифровых изделий. Предло-

жен программно-аппаратный дедуктивно-топологи-

ческий метод моделирования неисправностей, ори-

ентированный на обработку цифровых систем на 

кристаллах, содержащих миллионы вентилей. 

Научные результаты.  

1. Многозначная аппаратная модель компонен-

тов цифровой системы на кристалле вентильного и 

регистрового уровней, которая позволяет выполнять 

анализ переходных процессов с высоким быстро-

действием, превышающим программные аналоги в 

(×10, ×100, ×1000) раз.  

2. Двухсхемная структурно-функциональная ап-

паратная модель цифрового устройства для совме-

стного моделирования многозначных входных на-

боров и многократного повышения быстродействия 

анализа переходных процессов в комбинационных и  

последовательностных устройствах.  

3. Встроенная модель процесса анализа и вери-

фикации цифровой системы на кристалле с исполь-

зованием аппаратуры Aldec HESTM, интегрирован-

ная в маршрут проектирования и верификации; Мо-

делирование неисправностей на основе аппаратных 

секвенсоров, позволяющих распараллелить процес-

сы анализа списков дефектов на не входных линиях 

цифровых проектов. При этом использовались идеи, 

взятые от Hardware Embedded Simulator, PRUS  

фирмы ALDEC, USA.   

Практическое значение полученных результатов 

определяется:  

1. Реализацией программно-аппаратного ком-

плекса MV-HES (Multi-Valued Hardware Embedded 

Simulator), позволяющего верифицировать сложные 

цифровые SoC на ранних стадиях проектирования.  

2. Интеграцией комплекса MV-HES с программ-

ным продуктом Active HDL, что позволило в 2 – 5 

раз сократить общее время проектирования цифро-

вых систем большой размерности, реализуемых на 

ПЛИС. 
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АНОТАЦІЇ  
 

УДК 004.052:681.3  UDC 004.052:681.3 
Харченко В.С. Гарантоспособность компьютер-
ных систем: граница универсальности в контек-
сте информационно технических состояний // 
Радиоэлектронные и компьютерные системы. – 
2007. – № 8 (27). – С. 7-14. 

Kharchenko V. Computer systems dependability: the 
scope of universality in the context of technical-
information conditions // Radioelectronic and com-
puter systems. – 2007. – № 8 (27). – Р. 7-14. 

Проведен анализ структуры и таксономических осо-
бенностей гарантоспособности как комплексного 
свойства КС различного применения. Уточнена модель 
состояний гарантоспособных КС как совокупности 
технических и информационных состояний. Опреде-
лено множество возможных ошибок при идентифика-
ции информационно-технических состояний системы 
при контроле и управлении. Сформулированы элемен-
ты стратегии управления гарантоспособностью по фак-
тическому информационно-техническому состоянию.   
Табл. 2. Ил. 3. Библиогр.: 21 наим. 

The analysis of the structure and taxonomic features 
as a comprehensive property of computer systems 
(CS) for various applications is conducted. The de-
pendable states model as an aggregate of technical-
information conditions of CS is specified. The vari-
ety of potential errors at identification of system’s 
technical-information conditions during the man-
agement and control are defined. The dependability 
strategy management elements by the actual techni-
cal-information condition are formulated. 
Tab. 2. Fig. 3. Ref.: 21 items. 

  
УДК 004.056:004.77 УДК 004.056:004.77 
Фурманов О.А. Аналіз баз даних уразливостей з 
урахуванням архітектури Web-сервісів // Радіо-
електронні і комп’ютерні системи. – 2007. – № 8 (27). 
– С. 15-19. 

Фурманов А.А. Анализ баз данных уязвимостей с 
учётом архитектуры Web-сервисов // Радиоэлек-
тронные и компьютерные системы. – 2007. – 
№ 8 (27). – С. 15-19. 

Проведений порівняльний аналіз існуючих баз да-
них уразливостей (БДУ). Розглянута традиційна 
архітектура побудови Web-сервісів. Проаналізова-
на одна з найбільш популярних БДУ з урахуванням 
архітектури побудови Web-сервісів. 
Табл. 3. Іл. 11. Бібліогр.: 9 назв. 

Проведен сравнительный анализ существующих баз 
данных уязвимостей (БДУ). Рассмотрена традицион-
ная архитектура построения Web-сервисов. Проана-
лизирована одна из наиболее популярных БДУ с учё-
том архитектуры построения Web-сервисов. 
Табл. 3. Ил. 11. Библиогр.: 9 наим. 

  
УДК 004.412 УДК 004.412 
Сиротюк А.І. Архітектура та реалізація сервіс-орі-
єнтованої фармакологної системи "Медицина" // 
Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2007. – 
№ 8 (27). – С. 20-24. 

Сиротюк А.И. Архитектура и реализация сервис-
ориентированной фармакологической системі 
"Медицина" // Радиоэлектронные и компьютерные 
системы. – 2007. – № 8 (27). – С. 20-24. 

Розглядуються медичні веб-сервіси. Сформульова-
ні класифікації інформаційних технологій у меди-
цині та актуальність використання веб-сервісів у 
медицині. Проведена класифікація медичних веб-
сервісів. Пропонується розробка унікальної сервіс-
орієнтованої фармакологічної системи «Медици-
на». Проведений аналіз засобів забезпечення гаран-
тоздатності веб-сервісів. Розроблена гарантоздатна 
сервіс-орієнтована архитектура та диверсні моделі 
системи, що забезпечують її гарантоздатність. 
Табл. 1. Іл. 10. Бібліогр.: 10 назв. 

Рассматриваются медицинские веб-сервисы. Сфор-
мулированы классификации информационных тех-
нологий в медицине и актуальность использования 
веб-сервисов в области медицины. Предлагается раз-
работка уникальной сервис-ориентированной фарма-
кологической системы «Медицина». Проведен анализ 
средств обеспечения гарантоспособности web-
сервисов. Разработана гарантоспособная сервис-
ориентированная архитектура и диверсные модели 
системы, обеспечивающие ее гарантоспособность. 
Табл. 1. Ил. 10. Библиогр.: 10 наим. 

  
УДК 681.3  UDC 681.3 
Ладиженський Ю.В., Попов Ю.В., Тесленко Г.О. 
Програмна система для розподіленого логічного 
моделювання з динамічним протоколом син-
хронізації // Радіоелектронні і комп’ютерні систе-
ми. – 2007. – № 8 (27). – С. 25-29. 

 Ladyzhensky Y., Popoff Y., Teslenko G. A software 
system for a distributed logic simulation with the 
dynamic synchronization protocol // Radioelectronic 
and computer systems. – 2007. – № 8 (27). – Р. 25-29. 

Розглядається програмна реалізація системи розподі-
леного логічного моделювання. Приведена структура 
системи, її склад, опис окремих підсистем. Розглянуті 
розроблений динамічний протокол синхронізації, 
алгоритми роботи протоколу у різних режимах. 
Іл. 6. Бібліогр.: 5 назв. 

 This paper considers a software implementation of the dis-
tributed logic simulation system. A structure of the system, 
its composition, a description of separated subsystems are 
outlined. The dynamic protocol differs from known one 
and has possibility to switch a type synchronization. 
Fig. 6. Ref. 5 items. 
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УДК 629.39  UDC 629.39 
Божко В.І., Одарущенко О.М. Ітераційна проце-
дура декомпозиції проекту програмної підсисте-
ми розподіленої інформаційної системи критич-
ного призначення // Радіоелектронні і комп’ю-
терні системи. – 2007. – № 8 (27). – С. 30-34. 

 Bozhko V., Odaruscenko O. The iterative procedure 
of decomposition of the project of a program sub-
system of the distributed information system in 
critical application // Radioelectronic and computer 
systems. – 2007. – № 8 (27). – Р. 30-34. 

Пропонується ітераційна процедура декомпозиції 
проекту програмної підсистеми розподіленої інфор-
маційної системи критичного призначення на архі-
тектурні елементи с урахуванням ризиків реалізації 
механізмів міжпроцесної взаємодії. 
Іл. 1. Бібліогр.: 4 назви. 

 The iterative procedure of decomposition of the project 
of a program subsystem of the distributed information 
system in critical application on architectural units is 
offered in view of risks of implementation of mecha-
nisms of interaction between processes. 
Fig. 1. Ref. 4 items. 

  
УДК 621.391  UDC 621.391 
Дядик Д.Ф. Метод оцінки імовірності уходу алго-
ритму РРМ при стиску зображень // Радіоелект-
ронні і комп’ютерні системи. – 2007. – № 8 (27). – 
С. 35-39. 

 Dyadik D.  The method of estimation probability 
cares the PPM algorithm at the compression of im-
ages // Radioelectronic and computer systems. – 2007. 
– № 8 (27). – Р. 35-39. 

Розглянуті основні принципи алгоритму контекстно-
залежного моделювання РРМ. Відокремлена про-
блема оцінки імовірності уходу і практичної реалі-
зації механізму уходу. Запропонований метод апріо-
рної оцінки імовірності уходу з постійним значен-
ням символу уходу. 
Іл. 1. Бібліогр.: 11 назв. 

 Basic principles of algorithm of the contests design 
PPM are considered. The problem of estimation prob-
ability cares and practical realization of mechanism of 
care is selected. The method of a priori estimation of 
probability of care with the permanent value of charac-
ter care is offered. 
Fig. 1. Ref. 11 items. 

  
УДК 681.324:007:681.3.068  UDC 681.324:007:681.3.068 
Хошаба А.М., Ференец В.Д. Оценка эффективности 
работы компьютерных сетей на основе функцио-
нирования мультиагентной системы // Радиоэлек-
тронные и компьютерные системы. – 2007. – 
№ 8 (27). – С. 40-48. 

Khoshaba O., Ferenets V. Estimation of overall per-
formance for computer networks on the basis of 
functioning multiagent system // Radioelectronic and 
computer systems. – 2007. – № 8 (27). – Р. 40-48. 

Проведено исследование оценки эффективности 
работы компьютерных сетей на основе функциони-
рования мультиагентной системы. Решена постав-
ленная задача исследования в нахождении необхо-
димого критерия эффективности работы компью-
терных сетей при работе мультиагентной системы. 
Приведены примеры оценок эффективности работы.  
Ил. 7. Библиогр.: 8 наим. 

In the article carried out research of an estimation of an 
overall performance of computer networks on the basis 
of functioning multiagent system. The task in view of 
research in a finding of necessary criterion of an over-
all performance of computer networks is solved at 
work of multiagent system. Examples of estimations of 
an overall performance are resulted. 
Fig. 7. Ref.: 8 items. 

  
УДК 629.78.018  UDC 629.78.018 
Куланов С.О. Адаптація існуючих програм для 
використання в GRID з урахуванням типів да-
них // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 
2007. – № 8 (27). – С. 49-52. 

 Kulanov S.  Method of a narrow-band jamming re-
jection in direct spread spectrum systems // Radio-
electronic and computer systems. – 2007. – № 8 (27). – 
Р. 49-52. 

Розглянуто проблеми розробки GRID програм, а та-
кож параметри, що впливають на механізм переносу 
існуючих програм у GRID оточення. Визначено типи 
даних у рамках механізму адаптації програм під 
GRID. Розглянуто засоби передачі вхідних даних, 
перенесених GRID програм, запропоновано механізм 
їхнього розщеплення на основі технології SIMD. 
Іл. 7. Бібліогр.: 8 назв. 

 The problems of the GRID application development and 
enablement are considered, and also parameters influencing 
on the mechanisms of the GRID application enablement are 
examined. The data types from the viewpoint of the GRID 
application enablement mechanism are defined. Some input-
data passing methods are considered, the mechanism of their 
breaking up on the basis of the SIMD technology is offered. 
Fig. 7. Ref. 8 items. 

  
УДК 004.052:71.001.332:336.71 УДК 004.052:71.001.332:336.71 
Лахижа Р.М.  Особливості таксономії гарантозда-
тності банківських інформаційних систем // Ра-
діоелектронні і комп’ютерні системи. – 2007. – 
№ 8 (27). – С. 53-57. 

Лахижа Р.Н.  Особенности  таксономии гаранто-
способности банковских информационных сис-
тем // Радиоэлектронные и компьютерные системы. 
– 2007. – № 8 (27). – С. 53-57. 

Розглядаються історія еволюції та загальна струк-
тура банківських інформаційних систем (БІС). 

Рассматриваются история эволюции и общая 
структура банковских информационных систем 
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Аналізуються основні вимоги, що висуваються до 
БІС. Визначені атрибути гарантоздатності по від-
ношенню до БІС. 
Іл. 2. Бібліогр.: 10 назв. 

(БИС). Анализируются основные требования, кото-
рые предъявляются к БИС. Определены атрибуты 
гарантоспособности относительно БИС. 
Ил. 2. Библиогр.: 10 наим. 

  
УДК 336.763:330.4  UDC 336.763:330.4 
Сидоренко О.М. Логіко-лінгвістичний метод роз-
рахунку активів підприємства // Радіоелектронні і 
комп’ютерні системи. – 2007. – № 8 (27). – С. 58-60. 

 Sidorenko A.  Logical-and-linguistic method of esti-
mation of enterprise assets // Radioelectronic and 
computer systems. – 2007. – № 8 (27). – Р. 58-60. 

Запропоновано логіко-лінгвістичний метод розра-
хунку активів підприємства в залежності від його 
фінансового стану, що застосовується для оцінки 
вартості підприємств. Даний метод може бути ви-
користано у системі підтримки прийняття рішень 
при роботі на фондовому ринку. 
Табл. 2. Іл. 1. Бібліогр.: 4 назви. 

 There is proposed the logical-and-linguistic method of 
estimation of enterprise assets depending on it finance 
conditions, which using for estimation of enterprise 
value. This method may be used at the decision-making 
system for activity at the stock market. 
Tabl. 2. Fig. 1. Ref. 4 items. 

  
УДК 004.056:004.77 УДК 004.056:004.77 
Лобачова К.І., Харченко В.С. Оцінка уразливостей 
і часу відновлення програмних засобів з викорис-
танням відкритих джерел: методика та результа-
ти // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2007. – 
№ 8 (27). – С. 61-65. 

Лобачева Е.И., Харченко В.С.  Оценка уязвимостей 
и времени восстановления программных средств 
с использованием открытых источников: мето-
дика и результаты // Радиоэлектронные и компью-
терные системы. – 2007. – № 8 (27). – С. 61-65. 

Досліджуються відкриті джерела інформації щодо 
уразливостей, аналізуються дані, що містяться в них 
та порівнюється декілька сучасних програмних про-
дуктів з точки зору безпеки й часу відновлення. За-
пропоновані три етапи аналізу: огляд і вибір релева-
нтних джерел, загальний аналіз інформаційної без-
пеки та ступеня впливу виявлених уразливостей, 
деталізація з урахуванням дати виправлення дефекту 
та часу відновлення роботи системи. Описаний під-
хід є достатньо універсальним і може бути викорис-
таний для багатьох програмних засобів. 
Табл. 2. Іл. 5. Бібліогр.: 9 назв. 

Исследуются открытые источники информации об 
уязвимостях, анализируются представляемые в них 
данные и сравниваются несколько современных про-
граммных продуктов по безопасности и времени вос-
становления. Предложены три этапа анализа: обзор и 
выбор релевантных источников, общий анализ безо-
пасности и степени серьезности уязвимостей, детали-
зация, учитывающая дату исправления ошибки и  
время восстановления. Сформулированный подход 
является достаточно универсальным и может быть 
применен практически для любых ПС. 
Табл. 2. Ил. 5. Библиогр.: 9 наим. 

  
УДК 621-192 УДК 621-192 
Тюрін С.Ф., Богатирьов С.В., Голубев О.В., Греков 
А.В., Прохоров А.О., Прохоров Д.А. Функціонально 
повні толерантні цифрові схеми, що базуються на 
ПЛІС фірми «Altera» // Радіоелектронні і комп’ю-
терні системи. – 2007. – № 8 (27). – С. 66-70. 

Tyrin S., Bogatyroyv S., Golubev A., Grekov A., Pro-
horov A., Prohorov D.  Functional-full tolerant digi-
tal circuits on base PLIC  of firm "Altera" // Radio-
electronic and computer systems. – 2007. – № 8 (27). – 
Р. 66-70. 

Розглядаються питання реалізації відмовостійких 
цифрових автоматів, що базуються на програмуємих 
логічних інтегральних схемах (ПЛІС) фірми «Altera». 
Табл. 1. Іл. 10. Бібліогр.: 10 назв. 

Questions of realization of failure-safe digital automatic 
devices with use of programmed logic integrated circuits 
(PLIC) of firm "Altera"are considered. 
Tabl. 1. Fig. 10. Ref. 10 items. 

  
УДК 004.3 УДК 004.3 
Харченко В.С., Прохорова Ю.М., Остроумов С.Б., 
Куланов В.О. Відмовостійкі підходи, засновані на 
SOPC з використанням многоверсійних IIP // 
Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2007. – 
№ 8 (27). – С. 71-77. 

Харченко В.С., Прохорова Ю.Н., Остроумов С.Б., 
Куланов В.А.  Отказоустойчивые подходы, осно-
ванные на SOPC с использованием многоверси-
онных IIP // Радиоэлектронные и компьютерные 
системы. – 2007. – № 8 (27). – С. 71-77. 

Розглядаються різні варіанти реалізації інфраструк-
тури IP ядер (IIP) для систем на програмованих 
кристалах (SoPC). Пропонуються декілька діверс-
них підходів і різних методів побудови засобів кон-
тролю і реконфігурації для відмовостійких проектів 
на ПЛІС. Також описується можлива розробка 
двохверсійної IIP для проектів, таких як система 
проти обмерзання літака АН-140. 
Іл. 11. Бібліогр.: 15 назв. 

Рассматриваются различные варианты реализации ин-
фраструктуры IP ядер (IIP) для систем на программи-
руемых кристаллах. Предлагаются несколько диверс-
ных подходов и различных методов построения 
средств контроля и реконфигурации для отказоустой-
чивых проектов на ПЛИС. Описывается возможная 
разработка 2-версионной IIP для приложений, как про-
тивообледенительная система  самолета АН-140. 
Ил. 11. Библиогр.: 15 наим. 
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УДК 621-192 УДК 621-192 
Благодарний М.П., Сидоренко М.Ф. Моделі запасів 
відмовостійкості VLSI-архітектур із циклічним 
режимом функціонування // Радіоелектронні і 
комп’ютерні системи. – 2007. – № 8 (27). – С. 78-81. 

Blagodarny N., Sidorenko N. Models of stocks of fault 
tolerance of VLSI-architecture with a cyclic mode 
of functioning // Radioelectronic and computer sys-
tems. – 2007. – № 8 (27). – Р. 78-81. 

Пропонується методика визначення поточного та 
необхідного запасів відмовостійкості VLSI-архітектур 
перед активними часовими інтервалами функціону-
вання за призначенням. 
Бібліогр.: 5 назв. 

The technique of definition of the current and necessary 
stocks of fault tolerance of VLSI-architecture before 
active time intervals of functioning to destination is of-
fered. 
Ref. 5 items. 

  
УДК 681.03 УДК 681.03 
Краснобаєв В.А., Барсов В.І., Яськова К.В. Відмовос-
тійкі обчислювальні системи на основі модуляр-
ної арифметики: концепції, методи та засоби // 
Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2007. – 
№ 8 (27). – С. 82-90. 

Krasnobaev V., Barsov V., Yaskova K. Stability for 
refusals computer systems on the basis of modular 
arithmetic : conceptions, methods and facilities // 
Radioelectronic and computer systems. – 2007. – 
№ 8 (27). – Р. 82-90. 

Розглянуті концепції, принципи, методи та засоби 
створення надвідмовостійких і надшвикодіючих сис-
тем обробки цифрової інформації на основі викорис-
тання модулярної арифметики. 
Бібліогр.: 10 назв. 

Conceptions, principles, methods and facilities of crea-
tion of the stability for refusals and productivity systems 
of treatment of digital information on the basis of the use 
of modular arithmetic are considered. 
Ref. 10 items. 

  
УДК 004.052 УДК 004.052 
Боярчук А.В., Харченко В.С. «Розробка відмово-
стійких web-сервісів»: методи та технології // 
Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2007. – 
№ 8 (27). – С. 91-95. 

Боярчук А.В., Харченко В.С. «Создание отказо-
устойчивых web-сервисов»: методы и техноло-
гии // Радиоэлектронные и компьютерные системы. 
– 2007. – № 8 (27). – С. 91-95. 

В сучасному світі інформаційних технологій web-
сервіси  стають все більш популярним інструмен-
тарієм для розв’язання різноманітних прикладних 
задач. Наслідки відмов сервіс-орієнованих систем 
можуть чинити проблеми роботі користувача, мо-
жуть спричиняти значні фінансові збитки або, у 
деяких випадках, навіть загибель людей. Приво-
диться аналіз стадій відмов сервіс-орієнованих сис-
тем. Розробляється і аналізується матріца стадій 
відмов web-сервісів. 
Бібліогр.: 18 назв. 

В современном мире информационных технологий 
web-сервисы становятся все более популярным инст-
рументарием для решения различных прикладных 
задач. Последствия отказов сервис-ориентированных 
систем могут варьироваться от некоторых неудобств 
в работе пользователя до значительных финансовых 
убытков или, в отдельных случаях, гибели людей. 
Приводится анализ стадий отказов сервис-ориенти-
рованных систем. Разрабатывается и анализируется 
матрица стадий отказов web-сервисов. 
Библиогр.: 18 наим. 

  
УДК 004.832.2 УДК 004.832.2 
Ястребенецький М.О., Інюшев В.В., Бутова О.М.. Оці-
нка рівня безпеки інформаційних та керуючих 
систем АЕС // Радіоелектронні і комп’ютерні сис-
теми. – 2007. – № 8 (27). – С. 96-103. 

Yastrebenetsky M., Inushev V., Butova O. Estimation of 
the level of safety of information and managing sys-
tems of the atomic power station // Radioelectronic and 
computer systems. – 2007. – № 8 (27). – Р. 96-103. 

Визначені кількісні значення показників безпеки ін-
формаційних та керуючих систем АЕС для різних 
категорій порушень безпеки. 
Табл. 3. Іл. 9. Бібліогр.: 22 назв. 

Quantitative values of parameters of safety of information 
and managing systems of the atomic power station for vari-
ous categories of infringements of safety are determined. 
Tabl. 3. Fig. 9. Ref. 22 items. 

  
УДК 621.38:004.03 УДК 621.38:004.03 
Харибін О.В. Метод оцінки живучості розподіле-
них інформаційно-керуючих систем // Радіоелек-
тронні і комп’ютерні системи. – 2007. – № 8 (27). – 
С. 104-109. 

Harybin A. The estimation method of survivability 
of the distributed information-control systems // 
Radioelectronic and computer systems. – 2007. – 
№ 8 (27). – Р. 104-109. 

Запропонований та розглянутий точний метод оцінки 
живучості територіально-розподілених інформаційно-
керуючих систем, який дозволяє врахувати кратність 
впливів екстремальних факторів та критичність еле-
ментів, що входять до їх складу, на різних етапах їх 
життєвого циклу. 
Бібліогр.: 13 назв. 

Offered and considered the exact estimation method of 
survivability of the territorial-distributed information-
control systems, which allows to take into account mul-
tipleness of influences of extreme factors and criticism 
of elements incoming in their composition on the dif-
ferent stages of  their life cycle. 
Ref. 13 items. 
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УДК 621.039.058 УДК 621.039.058 
Пацева Л.Ю., Хлепетько Ю.М. Апаратура управ-
ління органами керування ВВЕР-440. Основні 
підходи до забезпечення функціональної безпеки 
// Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2007. – 
№ 8 (27). – С. 110-117. 

Patceva L., Hlepetko Y. The equipment of manage-
ment of bodies of regulation vver-440 the basic ap-
proaches to maintenance of functional safety // Ra-
dioelectronic and computer systems. – 2007. – 
№ 8 (27). – Р. 110-117. 

Розглянуті особливості побудови та питання функ-
ціональної декомпозиціх системи керування орга-
нами регулювання СКОР-І. Наведений опис іміта-
ційно-моделюючого випробувального стенду, що 
використовується для функціональних випробу-
вань у реальному часі. 
Табл. 1. Бібліогр.: 5 назв. 

Features of construction and questions of functional de-
composition of a control system are considered by bod-
ies of regulation SCBR-I. The description of the 
имитационно-modelling test bed used for functional 
tests in real time is resulted. 
Tabl. 1. Ref. 5 items. 

  
УДК 681.3.07 УДК 681.3.07 
Коваленко М.С. Вибір варіантів аналізу і оцінки 
живучості та надійності інтегрованих систем 
безпеки об’єктів зі складною інфраструктурою // 
Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2007. – 
№ 8 (27). – С. 118-120. 

Kovalenko N. Choice of variants analysis and 
evaluation of reliability and vitality integrated secu-
rity systems objects with compound infrastructure 
// Radioelectronic and computer systems. – 2007. – 
№ 8 (27). – Р. 118-120. 

Розглянуті показники ефективності систем безпеки 
об’єктів. Приводяться варіанти аналізу і оцінки 
інтегрованих систем об’єктової  безпеки (ІСОБ). 
Кількісний і якісний аналіз захисту критичних та 
бізнес-критичних об’єктів. 
Бібліогр.: 4 назви. 

Examined efficiency indexes systems of security 
objects. Given variants  analysis and evaluation inte-
grated systems objects security (ISOS).Quantitative 
and qualitative analysis protection critical and busi-
ness-critical objects. 
Ref. 4 items. 

  
UDC 681.3.068 УДК 681.3.068 
Міщенко В.О. Досвід із застосування енергетич-
них вимірювань, запропонованих для оціню-
вання процесу розробки програм // Радіоелект-
ронні і комп’ютерні системи. – 2007. – № 8 (27). – С. 
121-124. 

Мищенко В.О. Експеримент с использованием 
мер, предложенных для оценки процесса разра-
ботки программ // Радиоэлектронные и компью-
терные системы. – 2007. – № 8 (27). – С. 121-124. 

Згідно до стандарту IEEE 982, у якості метрик про-
грамних продуктів або процесів можна користува-
тись так званими науковими метриками Холстеда. 
Раніше ми впровадили новий підхід у цій сфері так, 
що у теорії яка наслідує холстедовській науці про 
програми, виникли „специфікаційна енергія” та 
„робота програмування”. Зокрема, з’явилась теоре-
тична можливість тестування надійності процесу 
розробки програм. Практичні аспекти цього нового 
засобу вимірювання якості досліджено на прикладі 
розробки реального продукту. Ми обрали один з 
продуктів AdaCore, що розповсюджується за ліцен-
зією відкритого програмного забезпечення. Наш 
приклад розрахунку даної метрики використовує 
послідовність вихідних кодів, що розроблялися на 
різних стадіях створення продукту. 
Табл. 4. Іл. 1. Бібліогр.: 12 назв. 

Согласно стандарту IEEE 982, в качестве метрик 
программных продуктов и процессов можно исполь-
зовать так называемые научные метрики Холстеда. 
Ранее мы построили новый подход в этой области 
так, что в новой теории, наследнице прежней «науки 
о программах», возникли «спецификационная энер-
гия»» и «работа программирования». В частности, 
мы получили теоретическую возможность оценивать 
надёжность процесса разработки программ. Практи-
ческие аспекты использования новой меры исследо-
вались на примере реального продукта. Мы выбрали 
один из продуктов AdaCore, который распространя-
ется под лицензией с открытым кодом. Наш пример 
расчёта новой метрики использует последователь-
ность исходных кодов, разработанных на разных 
стадиях создания продукта. 
Табл. 4. Ил. 1. Библиогр.: 12 наим. 

  
УДК 004.652.5 UDC 004.652.5 
Рязанцев О.І., Новіков В.В., Зубенко К.О. Проблеми 
стикування об’єктно-орієнтованих моделей даних 
з реляційними базами даних в захищених інфор-
маційних системах // Радіоелектронні і комп’ю-
терні системи. – 2007. – № 8 (27). – С. 125-129. 

Ryazantsev A., Novikov V., Zubenko K. The problems 
of object-oriented data models and relational data-
bases interfacing on the dependable information 
system // Radioelectronic and computer systems. – 
2007. – № 8 (27). – Р. 125-129. 

Проаналізовані різні механізми стикування об’єктно-
орієнтованих моделей системи та реляційного схови-
ща даних. Запропоновано рішення у вигляді розробки 
каркасу програм, що забезпечує прозоре для розроб-

In the article the different mechanisms of object-
oriented system model and relational data warehouse 
interfacing are analyzed. Problems solution to develop 
an application framework that provides transparent 
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ника відображення об’єктно-орієнтованої моделі ін-
формаційної системи на реляційну модель СКБД. 
Іл. 3. Бібліогр.: 4 назви. 

information system object-oriented model mapping are 
suggested. 
Fig. 3. Ref.: 4 items.  

  
УДК 681.391  UDC 681.391 
Кузнецов О.О. Несиметричні криптосистеми до-
казової стійкості на алгебраїчних блокових ко-
дах // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 
2007. – № 8 (27). – С. 130-138. 

Kuznetsov A. Cryptographic methods of information 
protection using the algebraic block codes // Radio-
electronic and computer systems. – 2007. – № 8 (27). – 
Р. 130-138. 

Досліджуються несиметричні криптосистеми доказо-
вої стійкості на алгебраїчних  блокових кодах. Розроб-
ляється математичний апарат криптографічних пере-
творень з використанням алгебраїчних блокових кодів. 
Іл. 2. Бібліогр.: 10 назв. 

The asymmetric cryptosystems of convincing proof-
ness based on algebraic block codes are investigated. 
The mathematical apparatus of cryptographic transfor-
mation using algebraic block codes is developing.  
Fig. 2. Ref.: 10 items. 

  
УДК 519.252  UDC 519.252 
Шевченко Д.В. Кольцевые групповые подписи и 
их свойства // Радиоэлектронные и компьютерные 
системы. – 2007. – № 8 (27). – С. 139-144. 

Shevchenko D. Ring signatures and their properties 
// Radioelectronic and computer systems. – 2007. – 
№ 8 (27). – Р. 139-144. 

Рассмотрены основные методы построения кольце-
вых подписей. Проведен анализ стойкости каждого 
метода, определены их недостатки и рассмотрены 
методы усовершенствования. Проведен сравнитель-
ный анализ данных методов с выявлением преиму-
ществ. 
Ил. 2. Библиогр.: 11 наим. 

This article is devoted to methods for creating ring signatures 
schemes. Analyze of computational security of each method 
was realized. Weakness of each method was defined and 
orientation of improvement for elimination of these weak-
nesses was proposed. Comparative analyze of these methods 
were realized and advantages were determined. 
Fig. 2. Ref.: 11 items. 

  
УДК 004.896 UDС 004.896 
Поморова О.В. Априорная диагностическая ин-
формация в структуре нейросетевых экспертов 
идентификации состояния компонентов компь-
ютерных систем // Радиоэлектронные и компью-
терные системы. – 2007. – № 8 (27). – С. 145-151. 

 Pomorova O. Aprioristic diagnostic information in 
structure of neural nets experts of identification  of 
computer system components state // Radioelectronic 
and computer systems. – 2007. – № 8 (27). – 
Р. 145-151. 

Описан способ включения априорной диагностиче-
ской информации о надежностных характеристиках 
компонентов компьютерных систем в структуру 
искусственных нейронных сетей. Рассмотрен при-
мер идентификации состояния жесткого диска ней-
росетевым экспертом с использованием априорной 
диагностической информации. 
Ил. 2. Библиогр.: 11 назв. 

The way of inclusion of the aprioristic diagnostic in-
formation about hardware reliability characteristics of 
computer systems components in structure of artificial 
neural networks is described. The example of identifi-
cation of a hard disk state by the neural net expert with 
use of the aprioristic diagnostic information is consid-
ered. 
Fig. 2. Ref.: 11 items.  

  
УДК 621.391  UDC 621.391 
Кабакчей Р.М. Вибір оптимальної архітектури шту-
чної нейронної мережі при побудові експертної сис-
теми засобів діагностування корпоративних інфор-
маційних мереж // Радіоелектронні і комп’ютерні сис-
теми. – 2007. – № 8 (27). – С. 152-156. 

Kabakchei R.. Choice of artificial neural network 
optimum architecture for expert system of the net-
work diagnostic devices building // Radioelectronic 
and computer systems. – 2007. – № 8 (27). – Р. 152-
156. 

Представлено програмне забезпечення для опрацю-
вання текстів з діагностичною інформацією. Програ-
ма реалізує взаємозв'язок ключових слів текстів із 
експертними знаннями, а також представляє їх у зру-
чному вигляді для опрацювання штучною нейронною 
мережею, що розташована в структурі ІПС. 
Табл. 1. Іл. 2. Бібліогр.: 7 назв. 

Some software is represented for working with diagnostic 
information texts. The program realizes intercom-
munication of text keywords with expert knowledges, and 
also represents them in a comfortable kind for working by 
an artificial neuron network, which is located in the struc-
ture of the information search system. 
Tabl. 1. Fig. 2. Ref. 7 items. 

  
УДК 51.621.391  UDC 51.621.391 
Мартинюк О.М. Базові моделі прототипу системи 
синтезу тестів // Радіоелектронні і комп’ютерні систе-
ми. – 2007. – № 8 (27). – С. 157-162. 

Martynyuk A. Base models of the test synthesis sys-
tem prototype // Radioelectronic and computer sys-
tems. – 2007. – № 8 (27). – Р. 157-162. 

Виконано аналіз моделей автоматного класу, по- The analysis of models of the automatic class, the 
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кладених в основу методів системи синтезу тестів, 
що розробляється. Розглянути задачі мережної й 
ієрархічної декомпозиції, як для моделей дискрет-
них систем, так і для моделей опорних і характери-
стичних властивостей, моделей контрольних екс-
периментів і експериментів, що розпізнають. До-
сліджені морфізми моделей для мережної й ієрар-
хічної декомпозиції. На підставі моделей і морфіз-
мів запропоновані методи синтезу тестів. 
Бібліогр.: 7 назв. 

based methods of developed system of test synthesis is 
executed. Problems of network and hierarchical de-
composition, both for models of discrete systems, and 
for models of basic and characteristic properties, mod-
els of checking and recognizing experiments are con-
sidered. Model morphisms for network and hierarchical 
decomposition are investigated. On the basis of models 
and morphisms test synthesis methods as networks and 
hierarchies of experiments are offered. 
Ref. 7 items. 

  
УДК 681.12  UDC 681.12 
Парнас Д.Л., Вілкомір С.А. Використання точної 
документації для підвищення рівня довіри до 
критичного програмного забезпечення // Радіо-
електронні і комп’ютерні системи. – 2007. – 
№ 8 (27). – С. 163-172. 

Parnas D., Vilkomir S. Using Precise Documentation 
to Improve the Trustworthiness of Critical Software 
// Radioelectronic and computer systems. – 2007. – 
№ 8 (27). – Р. 163-172. 

Часто виникають сумніви щодо довіри до програм-
ного забезпечення(ПЗ) у критичних ситуаціях. Ми 
обговорюємо причини цієї недовіри та пропонуємо 
шляхи покращення документації. Ми також пока-
зуємо, як табличні вирази можна використовувати 
для створення точної документації з метою полег-
шення розробки, інспектування та тестування ПЗ. 
Табл. 2. Іл. 2. Бібліогр.: 28 назв. 

There is often hesitation to trust software in critical 
applications. We discuss the reasons for this mistrust 
and then propose that the use of improved documenta-
tion can make software more trustworthy. Finally, we 
show how tabular expressions can be used to prepare 
software documents that are both precise and easily 
used by developers, inspectors, and testers. 
Tabl. 2. Fig. 2. Ref. 28 items. 

  
УДК 681.3.06  UDC 681.3.06 
Дужий В.І., Дужий І.В., Шостак А.В. Розробка бага-
товерсійної ієрархії рішень при проектуванні про-
грамного забезпечення // Радіоелектронні і комп’ю-
терні системи. – 2007. – № 8 (27). – С. 173-176. 

Duzhy V., Duzhy I., Shostak A. Development of mul-
tiversion hierarchy of decisions at planning of soft-
ware // Radioelectronic and computer systems. – 2007. 
– № 8 (27). – Р. 173-176. 

Запропонована класифікація багатоверсійних прое-
ктів, яка заснована на етапах життєвого циклу, а на 
її основі – графова модель формування множини 
версій баготоверсійного програмного забезпечення, 
яка заснована на зображені всієї множини рішень у 
вигляді ярусного графа. Описана методика форму-
вання множини версій з використанням елементів 
рішень на основі ярусного графа. Наведено при-
клад двохверсійного проекту, який представлено у 
вигляді ярусного графа на в аналітичній формі. 
Табл. 1. Іл. 2. Бібліогр.: 3 назви. 

The classification of multiversion projects, based on 
the stages of life cycle, is offered. On the basis of this 
classification the count model of forming of great 
number of versions of multiversion software, based on 
presentation of all great number of decisions as a tier 
count, is offered. The method of forming of great num-
ber of versions is described with the use of elements of 
decisions on the basis of tier count. The example of the 
diversion project represented as a tier count and in an 
analytical form is resulted. 
Tabl. 1. Fig. 2. Ref. 3 items. 

  
УДК 004.415.5(075.8) УДК 004.415.5(075.8) 
Слизовська І.А. Методи покращення якості про-
грамних продуктів // Радіоелектронні і комп’ютерні 
системи. – 2007. – № 8 (27). – С. 177-180. 

Слизовская И.А. Методы улучшения качества про-
граммных продуктов // Радиоэлектронные и компь-
ютерные системы. – 2007. – № 8 (27). – С. 177-180. 

Розглянуто принципи підвищення якості програм-
ного забезпечення, запропоновані Девідом Парна-
сом. Описані ключові методи створення архітекту-
ри програмного забезпечення, що дозволяють 
спростити процедуру контроля якості програмного 
продукта. Проведено аналіз розглянутих методів, 
який дозволяє деталізувати концепцію створення 
якісного програмного забезпечення з метою її по-
дальшого розвитку. 
Бібліогр.: 6 назв. 

Рассмотрены принципы повышения качества про-
граммного обеспечения, предложенные Дэвидом 
Парнасом. Описаны ключевые методы создания 
архитектуры программного обеспечения, позво-
ляющие упростить процедуру контроля качества 
программного продукта. Проведен анализ рассмот-
ренных методов, позволяющий детализировать 
концепцию создания качественного программного 
обеспечения с целью ее дальнейшего развития. 
Библиогр.: 6 наим. 

  
УДК 004.42:51-37  UDC 004.42:51-37 
Дубницький В.Ю., Кобилін A.M. Інтервальне вирі-
шення зворотної задачі  оцінки ефективності 
комп’ютерних програм // Радіоелектронні і комп’ю-

Dubnitsky V., Kobylin A. An Interval solution of in-
verse program of computer program efficiency 
evaluation // Radioelectronic and computer systems. – 
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терні системи. – 2007. – № 8 (27). – С. 181-183. 2007. – № 8 (27). – Р. 181-183. 
Запропонований алгоритм, який дозволяє для зада-
ного інтервалу критеріїв ефективності програмного 
забезпечення підрахувати в інтервальному вигляді 
значення змінних, що входять в його визначення. 
Задача вирішена для випадку залежності критерію 
ефективності від однієї і декількох змінних. 
Іл. 1. Бібліогр.: 4 назви. 

An algorithm  proposed to enable for a given critical 
interval of computer program efficiency to calculate in 
interval form the values of variables within its defini-
tion. The problem has been solved for the case effi-
ciency criterion dependence on one of several vari-
ables. 
Fig. 1. Ref. 4 items. 

  
УДК 004.415.5 УДК 004.415.5 
Андрашов А.О., Гордеев О.О., Харченко В.С., 
Скляр В.В. Процедура статичного аналізу про-
грамного коду, заснована на профілюванні мет-
рик // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2007. 
– № 8 (27). – С. 184-188. 

Андрашов А.А., Гордеев А.А., Харченко В.С., 
Скляр В.В. Процедура статического анализа про-
граммного кода, основанная на профилировании 
метрик // Радиоэлектронные и компьютерные систе-
мы. – 2007. – № 8 (27). – С. 184-188. 

Розроблена процедура статичного аналізу програм-
ного коду. Проведено аналіз та класифікацію метрик 
оцінки якості програмного забезпечення. Запропо-
новано показник оцінки якості статичного аналізу 
програмного коду. Розроблено інструментальний 
засіб підтримки процесу статичного аналізу. 
Іл. 7. Бібліогр.: 6 назв. 

Разработана процедура статического анализа (СА) 
программного кода. Проведены анализ и классифи-
кация метрик оценки качества программного обес-
печения. Предложен показатель оценки качества 
СА программного кода. Разработано инструмен-
тальное средство поддержки процесса СА. 
Ил. 7. Библиогр.: 6 наим. 

  
УДК 004.415.5  UDC 004.415.5 
Тарасюк О.М. Методика нормалізації статистичних 
даних тестування програмного забезпечення // 
Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2007. – 
№ 8 (27). – С. 189-192. 

Tarasyuk O. Technique of normalization of the soft-
ware testing statistics // Radioelectronic and computer 
systems. – 2007. – № 8 (27). – Р. 189-192. 

Проведено аналіз факторів, що впливають на пов-
ноту й достовірність статистичної інформації про 
тестування програмного забезпечення. Запропоно-
вано методику нормалізації статистичних даних 
тестування з урахуванням неоднорідності тестових 
зусиль й інших факторів.  
Іл. 1. Бібліогр.: 6 назв. 

Paper represents analysis of factors that have an influ-
ence on completeness and trustworthiness of software 
testing statistics. The technique of normalization of the 
software testing statistics taking into account irregular-
ity of testing efforts and others factors is offered. 
Fig. 1. Ref. 6 items. 

  
УДК 62-192:519.2  UDC 62-192:519.2 
Іванченко О.В., Маврін С.А., Грушевий І.В.. Комплек-
сний підхід до забезпечення вимог живучості теле-
комунікаційних систем морських рухомих об’єктів 
// Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2007. – 
№ 8 (27). – С. 193-195. 

Ivanchenko O., Mavrin S., Grushevoi I.  The complex 
approach to maintenance of the requirements of 
survivability of telecommunication systems of sea 
mobile objects // Radioelectronic and computer sys-
tems. – 2007. – № 8 (27). – Р. 193-195. 

Розглянуто підхід по обгрунтуванню вимог живу-
чості телекомунікаційних систем коротко- та ульт-
ракороткохвильового діапазону радіохвиль для 
морських рухомих об’єктів, розроблена відповідна 
ймовірнісна модель живучості. Виконано оцінку 
параметрів живучості телекомунікаційних систем з 
урахуванням комплексного впливу завад природ-
ного походження за умови забезпечення стійкого 
зв’язку з морськими рухомими об’єктами.  
Табл. 1. Іл. 1. Бібліогр.: 3 назви. 

The approach on a substantiation of the requirements of 
survivability of telecommunication systems shortly and 
ultra short-wave ranges of radiowaves for sea mobile 
objects is considered, is developed appropriate prob-
abiliting model of survivability. The estimation of pa-
rameters of survivability of telecommunication systems 
is executed in view of complex influence of handicapes 
of a natural origin under condition of maintenance of 
steady communication with sea mobile objects. 
Tabl. 1. Fig. 1. Ref. 3 items. 

  
УДК 004.05 УДК 004.05 
Попов П. Програмна відмовостійкість готових до 
застосування компонентів від концептуальних 
моделей до емпіричних обчислень // Радіоелект-
ронні і комп’ютерні системи. – 2007. – № 8 (27). – 
С. 196-204. 

Попов П. Программная отказоустойчивость гото-
вых к применению компонентов от концептуаль-
ных моделей до эмпирических вычислений // Ра-
диоэлектронные и компьютерные системы. – 2007. – 
№ 8 (27). – С. 196-204. 

Критично розглянуті концептуальні моделі, які 
використовуються для відмовостійкого програмно-
го забезпечення, їхні обмеження та деякі проміжні 

Критически рассмотрены концептуальные модели, 
которые используются для отказоустойчивого про-
граммного обеспечения, их ограничения и некоторые 
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шляхи, що дозволяють вибрати готові до застосу-
вання компоненти для проектування відмовостій-
кого програмного забезпечення. Підходи показані 
із результатами готових до застосування SQL сер-
вісів. 
Табл. 2. Бібліогр.: 14 назв. 

промежуточные пути, позволяющие выбрать готовые 
к применению компоненты для проектирования отка-
зоустойчивого программного обеспечения. Подходы 
показаны с результатами вычислений с использова-
нием готовых к применению SQL сервисов. 
Tabl. 2. Библиогр.: 14 наим. 

   
УДК 004.005  UDC 004.005 
Мамутов С.С., Харченко В.С., Горбенко А.В., Моха-
мед Саід Газал. Аналіз продуктивності комуніка-
ційних протоколів SOAP і TCP // Радіоелектронні і 
комп’ютерні системи. – 2007. – № 8 (27). – С. 205-208.

Mamutov S., Kharchenko V., Gorbenko A., Mochamed 
Said Gazal. The analysis of productivity communi-
cation reports SOAP and TCP // Radioelectronic and 
computer systems. – 2007. – № 8 (27). – Р. 205-208. 

Проведений аналіз факторів, які впливають на про-
дуктивність розподілених обчислювальних систем 
та комунікаційних протоколів. 
Іл. 5. Бібліогр.: 4 назви. 

In article the analysis of the factors influencing pro-
ductivity of allocated computing systems and com-
munication reports TCP and SOAP is lead. 
Fig. 5. Ref. 4 items. 

   
УДК 681.5 УДК 681.5 
Бартошек Дж., Корчинський В. Про алгебраїчну 
характеристику ієрархічних систем // Радіоелект-
ронні і комп’ютерні системи. – 2007. – № 8 (27). – С. 
209-214. 

Бартошек Дж., Корчинский В. Об алгебраической 
характеристике иерархических систем // Радио-
электронные и компьютерные системы. – 2007. – 
№ 8 (27). – С. 209-214. 

Показано, що дія лівих регулярних зон на деякі 
множини визначає ієрархічні структури, особливо 
системи Поуна. Охарактеризовані деякі властивості 
цих структур. 
Табл. 2. Іл. 2. Бібліогр.: 15 назв. 

Показано, что действие левых регулярных зон на 
некоторых множествах определяет иерархические 
структуры, особенно системы Поуна. Охарактери-
зованы некоторые свойства этих структур. 
Tabl. 2. Ил. 2. Библиогр.: 15 наим. 

   
УДК 681.5 УДК 681.5 
Липчанський А.І., Вайєб Гхарiбi. Застосування 
методів лiнiйного програмування з нечіткими 
умовами для проектування комп’ютерних систем 
// Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2007. – 
№ 8 (27). – С. 215-219. 

Липчанский А.И., Ваеб Гхариби. Применение ме-
тода линейного программирования с нечеткими 
условиями для проектирования компьютерных 
систем // Радиоэлектронные и компьютерные систе-
мы. – 2007. – № 8 (27). – С. 215-219. 

Розглядається формалізація процесу проектування 
комп’ютерних систем  як багатокрітеріальна задача 
лінійного програмування з нечіткими умовами. 
Іл. 1. Бібліогр.: 4 назви. 

Рассматривается формализация процесса проекти-
рования компьютерных систем как многокритери-
альная задача линейного программирования c не-
четкими условиями. 
Ил. 1. Библиогр.: 4 наим. 

   
УДК 681.5 УДК 681.5 
Фоті Деніел. Бездротові мережі наступного поко-
ління: нові стандартні блоки та нова топологія 
мережі // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 
2007. – № 8 (27). – С. 220-228. 

Фоти Дэниел. Беспроводные сети следующего по-
коления: новые стандартные блоки и новая топо-
логия сети // Радиоэлектронные и компьютерные 
системы. – 2007. – № 8 (27). – С. 220-228. 

Розглянуті бездротові мережі наступного поколін-
ня, основні характеристики перспективних станда-
ртних блоків, питання реконфігурації топології 
мережі та врахування розвитку нових мережевих 
інфраструктур, зокрема, петлевих структур. 
Іл. 1. Бібліогр.: 4 назви. 

Рассмотрены беспроводные сети следующего по-
коления, основные характеристики перспективных 
стандартных блоков, вопросы реконфигурации то-
пологии сети и учета развития новых сетевых ин-
фраструктур, в частности, петлевых структур. 
Ил. 1. Библиогр.: 4 наим. 

   
УДК 004.312.02  UDC 004.312.02 
Коробков М.Г., Коробкова О.М. Синтез універсаль-
них логічних модулів з пам’ятью // Радіоелектронні 
і комп’ютерні системи. – 2007. – № 8 (27). – С. 229-
233. 

Korobkov N., Korobkova E. The multipurpose logic 
modules with memory synthesis // Radioelectronic 
and computer systems. – 2007. – № 8 (27). – Р. 229-
233. 

Запропоновано метод синтезу універсальних логіч-
них модулів з пам'яттю, заснований на представ-
ленні функцій у формі узагальнених логічних фун-
кцій із залежними параметрами. Проведено аналіз 
запропонованого методу. 
Табл. 1. Іл. 2. Бібліогр.: 4 назви. 

The synthesis method of multipurpose logic modules 
based on functions representation in a form of generic 
logical functions with dependent parameters is pro-
posed. The analysis of suggested method is con-
ducted. 
Tabl. 1. Fig. 2. Ref. 4 items. 
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УДК 519.873  UDC 519.873 
Бірюков Д.С. Ненавантажене резервування у 
структурно-складних системах, що складаються 
із елементів, які мають багато станів // Радіоеле-
ктронні і комп’ютерні системи. – 2007. – № 8 (27). 
– С. 234-241. 

Birukov D. The non-loaded reservation in the struc-
tural - complex systems consisting of elements with 
many conditions // Radioelectronic and computer sys-
tems. – 2007. – № 8 (27). – Р. 234-241. 

Запропонований метод аналізу надійності систем, 
що використовують ненавантажене резервування 
елементів із багатьма станами у підсистемах. ви-
значені ймовірнісні характеристики станів, сфор-
мульована задача оптимального ненавантаженого 
резервування структурно-складних систем, які 
складаються із елементів з багатьма станами. 
Іл. 6. Бібліогр.: 17 назв. 

The method of the analysis of reliability of the systems 
using non-loaded reservation of elements with many 
conditions in subsystems is offered. Probabilities of con-
ditions of subsystems are determined. The task of the 
optimum non-loaded reservation of structural-complex 
systems consisting of elements with many conditions is 
formulated. 
Fig. 6. Ref. 17 items. 
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Hahanov V., Hassan Kteiman, Parfentiy A., Ha-
hanova I. Hardware Embedded Fault Simulation for 
SoC design // Radioelectronic and computer systems. – 
2007. – № 8 (27). – Р. 242-246. 

Запропоновано структурно-функціональна багато-
значна апаратна модель цифрового пристрою з 
шинною організацією ліній для багатократного 
підвищення швидкодії аналізу перехідних проце-
сів; представлена апаратурна реалізація трійкового 
методу моделювання справної поведінки HES-MV 
– Hardware Embedded Simulation based on Multi-
Valued alphabet для цифрових проектів вентильного 
та регістрового рівнів опису.   
Табл. 2. Іл. 4. Бібліогр.: 7 назв. 

Structure functional multivalued hardware model of 
digital device with bus architecture of lines for multiple 
performance transient analysis increase is offered. It is 
proposed hardware realization of triple fault-free simu-
lation method HES-MV – Hardware Embedded Simu-
lation based on Multi-Valued alphabet for digital pro-
jects on gate level and RTL. 
Tabl. 2. Fig. 4. Ref.: 7 items. 
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Babiy S., Burtsev I., Iradj Elyasi Komari. The estima-
tion of network survivability increasing due to re-
dundancy introduction // Radioelectronic and com-
puter systems. – 2007. – № 8 (27). – Р. 247-253. 

На прикладі фрагменту мережі FDDI роз’яснюється 
підхід до оцінки ефективності введення збитковості. 
Наведений числовий алгоритм рішення сформульо-
ваних задач. 
Табл. 1. Іл. 3. Бібліогр.: 4 назви. 

By the example of net structure FDDI fragment sets out 
the approach to a quantitative valuation of effactive-
ness introduction the superfluity. Numerical algorithm 
of solution the poseble problem was shown. 
Tabl. 1. Fig. 3. Ref.: 4 Items. 
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Показана можливість технічної реалізації пересув-
ного індивідуального широко смужного радіометра 
підвищеної точності, який дозволяє діагностувати 
радіаційну обстановку у реальному масштабі часу. 
Іл. 2. Бібліогр.: 2 назв. 

In article the opportunity of technical realization of 
portable individual broadband radiometer of the in-
creased accuracy is shown, allowing to diagnose radiat-
ing conditions in real time. 
Fig. 2. Ref.: 2 Items. 
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Розроблена модель оптимальної стратегії дії зовні-
шнього середовища на інформаційну систему. 
Створена структура інформаційної системи, яка 
здатна оптимальним чином компенсувати деструк-
тивні зовнішні дії. Запропоновані конкретні прак-
тичні рішення по підвищенню живучості інформа-
ційної системи. 
Бібліогр.: 5 назв. 

A model is developed for optimal strategy of environ-
ment influence on an information system. A structure 
of an information system is proposed, which is capable 
of optimal compensation of destructive external influ-
ences. Specific practical solutions for enhancing sur-
vivability of information systems are proposed. 
Ref.: 5 Items. 
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Кучук Г.А., Можаев О.О. Прогнозування трафіку 
для управління перевантаженнями інтегрованої 
телекомунікаційної мережі // Радіоелектронні і 
комп’ютерні системи. – 2007. – № 8 (27). – С. 261-271.

Kuchuk G., Mozhaev A. Prognostication of traffic for 
management overloads of the integrated telecom-
munication network // Radioelectronic and computer 
systems. – 2007. – № 8 (27). – Р. 261-271. 

Проведений аналіз властивостей фрактального те-
лекомунікаційного трафіку. Запропонована моди-
фікація протоколу мережі, заснована на механізмі 
прогнозування доступного розміру смуги пропус-
кання каналу. Проведений порівняльний аналіз 
моделі запропонованої модифікації протоколу і 
сучасних транспортних протоколів IP мереж. 
Іл. 15. Бібліогр.: 15 назв. 

The analysis of properties of fractal telecommunication 
traffic is conducted. Modification of protocol of net-
work, based on the mechanism of prognostication of 
accessible size of bar of admission of channel, is of-
fered. The comparative analysis of model of the offered 
modification of protocol and modern protocols of 
transports of IP of networks is conducted. 
Fig. 15. Ref.: 15 items. 

 


