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ПРОЯВЛЕНИЕ ОШИБОК ВРЕМЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ  
ПРИЛОЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ .NET-ТЕХНОЛОГИЙ 

 
В работе проведен обзор ошибок, возникающих при разработке программного обеспечения. Поставлена 
задача о  необходимости тестирования программного обеспечения для ошибок времени выполнения. Рас-
сматриваются основные среды разработки программных продуктов. Приводится пример проявления 
ошибок времени выполнения в виде исключительных ситуаций, возникающих при функционировании 
.NET-приложения. 
 
программное обеспечение, ошибка времени выполнения, объектно-ориентированное программи-
рование, платформа .NEТ, тестирование приложения, среда разработки программного обеспечения 
 

Введение 
 

Одной из наиболее актуальных научно-

практических задач  программной инженерии явля-

ется  разработка качественного программного обес-

печения (ПО), соответствующего не только исход-

ной спецификации  разработки, но отвечающего 

требованиям безопасности и эффективности. 

Качество программного продукта характеризу-

ется набором показателей, определяющих, насколь-

ко программный продукт соответствует требуемой 

функциональности, насколько оптимально и эффек-

тивно реализованы поставленные задачи, насколько 

дружественен и удобен конечному потребителю 

представленный пользовательский интерфейс. Не-

маловажным свойством  ПО является его надежное 

функционирование при неблагоприятных внешних 

воздействиях, его безопасность и отсутствие «уяз-

вимых мест». 

Анализ публикаций. В работе [1] обсуждены 

проблемы контроля качества разработки программ-

ного обеспечения с позиций тестирования.  Приве-

дены основные понятия тестирования: терминоло-

гия тестирования, различия тестирования и отладки, 

фазы и технология тестирования, проблемы тести-

рования. Рассмотрены критерии выбора тестов: 

структурные, функциональные, стохастические, 

мутационные, оценки покрытия проекта. Также 

рассмотрены различные виды тестирования и осо-

бенности процесса планирования тестов.  

В работе [2] основное внимание уделено приемам 

и технологиям тестирования. Рассматривается про-

цесс разработки тестов и системы отслеживания об-

наруженных проблем. Определяются основные по-

ложения процесса анализ и документирования оши-

бок. Проводится анализ инструментальных средств 

тестировщика. Предоставляется ряд рекомендаций 

относительно планирования тестирования ПО.   

Работа [3] посвящена обработке ошибок, возни-

кающих при вызове функций Win32 API. Приведе-

ны примеры ситуаций, приводящих к возникнове-

нию ошибок времени выполнения. Рассматривается 

задача организации программного кода с целью 

устранения возможных ошибок времени выполне-

ния.   

 
Основные типы ошибок, возникающие 

при разработке  
программного обеспечения 

 
При создании ПО разработчик сталкивается с 

тремя типами ошибок [1]: ошибками синтаксиса, 

ошибками времени выполнения и логическими 

ошибками.  

© Г.Ф. Кривуля, О.С. Коробко 
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Синтаксические ошибки появляются при на-

писании кода. Они обнаруживаются компилятором 

и могут быть исправлены непосредственно в среде 

разработки ПО с минимальными затратами времени 

Логические ошибки рассматриваются как неко-

торые элементы функциональности программного 

обеспечения, не соответствующие его специфика-

ции. Они проявляются при использовании про-

граммных приложений и являются достаточно 

трудноустранимыми  в связи со сложностью опре-

деления причин их возникновения. В качестве при-

мера ошибок логики можно рассматривать выпол-

нение одного оператора вместо другого, обращение 

не к требуемому ресурсу (например, файлу или 

блоку памяти), невыполнение перерисовки окна, 

когда это необходимо, отправку неверного запроса 

на сервер базы данных и т.п. 

Как отдельный вид логических ошибок можно 

выделить недостатки графического интерфейса 

пользователя: например, отсутствие полосы про-

крутки там, где это необходимо, или  неверное по-

зиционирование изображения в окне.  

Во  многих случаях логические ошибки в про-

грамме могут привести к возникновению  ошибок 

времени выполнения.  

Ошибки времени выполнения (run-time errors) 

порождены программным кодом, который может 

быть синтаксически корректным, но при некоторых 

условиях не может быть выполнен. В качестве при-

мера можно привести наиболее типичную ошибку 

времени выполнения: например, программа содер-

жит синтаксически правильный блок кода, откры-

вающий некоторый файл на жестком диске для за-

писи в него информации. В том случае, если файл с 

указанным именем действительно существует, он 

не поврежден, не имеет атрибута «только для чте-

ния» - программа будет выполнена корректно, файл 

будет открыт и запись в него будет выполнена. Но 

если файл окажется поврежденным или не будет 

доступен для записи, при попытке выполнить дан-

ный фрагмент кода произойдет сбой в программе, и 

ее выполнение будет аварийно завершено (разуме-

ется, это утверждение имеет место при отсутствии 

необходимых проверок условия или блоков обра-

ботки исключительных ситуаций). 

Постановка задачи. Вопросам тестирования 

программного обеспечения на предмет его соответ-

ствия спецификации уделено достаточно много 

внимания в литературе [2]. Не менее актуальной 

является задача проверки программного кода с точ-

ки зрения его надежности и безопасности – т.е. ус-

тойчивости полученной в результате компиляции 

данного кода программы к различным воздействи-

ям, которые могут привести к возникновению оши-

бок времени выполнения [3]. Иначе говоря, для по-

лучения качественного, работоспособного и надеж-

ного программного обеспечения необходимо не 

только проверять, делает ли созданная программа 

то, что должна, согласно ее спецификации,  но и не 

делает ли она то, что не должна. Очевидно, что 

данную проверку необходимо выполнять не только 

в условиях нормального функционирования про-

граммы; требуется моделировать ситуации, в кото-

рых разработанное программное обеспечение мо-

жет повести себя некорректно.  

 
Обзор основных сред  

разработки ПО 
 

На сегодняшний день существует большое мно-

гообразие языков программирования высокого 

уровня, связанных с использованием различных 

технологий и спецификой реализуемых задач.  

Так как современные тенденции в сфере про-

граммной инженерии  разработки программного 

обеспечения ведут к увеличению роли платформы 

.NET в области  разработки программного обеспе-

чения, актуальной является задача тестирования 

программных продуктов, созданных именно с ис-

пользованием данной платформы и .NET-

совместимых языков программирования.  



Надійність програмного забезпечення 205

Специально для платформы .NET Microsoft был 

разработан новый язык программирования: С# [4], 

сфера использования которого значительно расши-

рилась  в течение последних пяти лет.  

 
Проявления ошибок  
времени выполнения 

 
Рассмотрим на примере программное приложе-

ние, написанное на языке C# для демонстрации 

ошибок времени выполнения. 

Пусть необходимо реализовать графическое 

приложение для просмотра графических изображе-

ний. Созданная программа должна позволять от-

крывать файлы в формате .jpg, отображать их в 

главном окне программы и сохранять рисунки в 

формате bmp.  

Данный программный продукт своей специфи-

кации соответствует. Главное меню программы 

имеет пункты Open и Save для открытия  и сохране-

ния файлов соответственно. При выборе данных 

пунктов меню открывается диалоговое окно, позво-

ляющее выбрать необходимый файл.  

При выборе опции Save приложение сохранит 

рисунок в формате bmp в указанном месте на диске.  

Однако, хотя данное приложение выполняет 

свои задачи, в его программном коде присутствует 

потенциальный источник ошибок времени выпол-

нения.  

Если пользователь выберет в главном меню 

пункт Save, когда ни один рисунок не открыт в 

главном окне программы, он получит следующее 

сообщение: 

 
System.NullReferenceException: Object reference not 

set to an instance of an object. 

 
Причиной появления такой ошибки является 

просчет программиста, не предусмотревшего воз-

никновение подобной ситуации и некорректные 

действия пользователя, попытавшегося сохранить 

несуществующий объект.  

Данная ошибка порождена следующим фраг-

ментом программного кода: 

 
SaveFileDialog saveDlg = new SaveFileDialog(); 
saveDlg.Filter = "bmp|*.bmp"; 
saveDlg.ShowDialog(); 
 
if (saveDlg.FileName != null && saveDlg.FileName 
!= "") 
{ 

loadedImage.Save (saveDlg.FileName); 
} 

 
Возникновения приведенной ошибки можно 

избежать путем внесения следующих исправлений в 

коде: 

 
SaveFileDialog saveDlg = new SaveFileDialog(); 
saveDlg.Filter = "bmp|*.bmp"; 
 
if (loadedImage != null) 
{ 

saveDlg.ShowDialog(); 
} 
 
if (saveDlg.FileName != null && saveDlg.FileName 
!= "")  
 
{ 

if (loadedImage != null) 
{ 

          loadedImage.Save(saveDlg.FileName); 
} 

} 

 
В том случае, если пользователь вместо того, 

чтобы открыть в предложенном ему диалоговом 

окне выбора файлов рисунок, выберет некоторый 

текстовый файл, произойдет следующая ошибка:  

 
System.ArgumentException: Parameter is not valid. 

 
Как и в предыдущем случае, данная ошибка 

была порождена синтаксически верным, но неус-

тойчивым к подаче некорректных воздействий ко-

дом: 

 
if (openDlg.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
{ 
      loadedImage = new Bitmap(openDlg.FileName); 
      Invalidate(); 
} 
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Устранить данную ошибку можно также путем 

внесения в код некоторых изменений. Например, 

такой код на языке C# уже не приведет к возникно-

вению ошибки времени выполнения: 

 
if (openDlg.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
{ 

try 
{ 

loadedImage = new 
Bitmap(openDlg.FileName); 

Invalidate(); 
} 
catch (System.ArgumentException) 
{ 

MessageBox.Show("The file 
extension is not correct", "Выбран неверный 
файл"); 

 }  
} 

 

Выводы 
 
В данной работе был проведен обзор основных 

видов ошибок, возникающих в процессе разработке 

программного обеспечения.  

Был приведен пример появления ошибки вре-

мени выполнения в .NET-приложении с графиче-

ским интерфейсом.  

На основании данного примера можно сделать 

вывод о том, что ошибки времени выполнения яв-

ляются результатом плохо продуманного, не со-

держащего проверок и блоков обработки исключи-

тельных ситуаций, программного кода. Данные 

ошибки могут быть устранены путем внесения 

требуемых изменений в код. Однако обнаружить 

 

такую ошибку можно лишь путем подачи на тес-

тируемую программу некоторых непредусмотрен-

ных спецификацией, нежелательных тестовых воз-

действий.  

Приведенный обзор позволяет сделать вывод о 

необходимости решения задачи тестирования про-

граммных средств компьютерной техники, разрабо-

танных на основе платформы .NET для выявления 

ошибок времени выполнения.   
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АНОТАЦІЇ  
 

УДК 681.321 UDC 681.321 
Каравай М.Ф. Сучасні підходи до проблеми гара-
нтоздатності: теорія та практика // Радіоелектрон-
ні і комп’ютерні системи. – 2007. – № 7 (26). – С. 6-12.

Karavay M.  Modern approaches to problem depend-
ability: the theory and practice // Radioelectronic and 
computer systems. – 2007. – № 7 (26). – Р. 6-12. 

Розглядаються підходи, які лежать в основі проек-
тування систем забезпечення гарантоздатності та 
найшли застосування у практиці для критичних 
запропонувань. Ці підходи знаходять своє утілення 
на різних ієрархічних рівнях представлення систе-
ми. Розглянуті три таких рівня: архітектура обчис-
лювальної середи, в яку поринає прикладна задача, 
рівень операційної систем (ОС) та її еквівалентного 
монітору, який реалізує системні методи відказос-
тійкості, рівень апаратури та управляючої пам'яті, 
які в значній мірі залишаються «прозорими» не 
тільки для ви користувача, але й для ОС. Аналізу-
ється необхідність комбінації цих методів.  
Бібліогр.: 16 назв. 

The approaches underlying designing of systems of 
maintenance dependability and found application in 
practice for critical appendices are considered. These 
approaches find the embodiment at various hierarchical 
levels of representation of system. Such three levels are 
considered: architecture of the computing environment 
in which the applied problem is immersed; a level op-
erational systems (OS) or its{her} equivalent monitor, 
realizing system methods of fault tolerance; a level of 
the equipment or the managing memory, appreciably 
remaining "transparent" not only for the user, but also 
for OS. Necessity of a combination of these methods is 
analyzed. 
Ref.: 16 items. 

  
УДК 681.324  UDC 681.324 
Скатков О.В., Воронiн Д.Ю., Данiльчук Д.М. Забез-
печення гарантоздатностi вузла ЛОМ з байєсов-
ським моніторингом навантаження // Радіоелек-
тронні і комп’ютерні системи. – 2007. – № 7 (26). – 
С. 13-16. 

 Skatkov A., Voronin D., Danilchuk D. Support of 
LAN’s node dependability with capacity monitoring 
by Bayes method // Radioelectronic and computer 
systems. – 2007. – № 7 (26). – Р. 13-16. 

Розглянута система моніторингу вузла локальної 
обчислювальної мережі. Розглянута задача визна-
чення навантаження вузла із застосуванням системи 
моніторингу на основі статистичного методу розпі-
знавання Байєсу. Описана імітаційна модель та ін-
терпретація методу Байєсу для цієї задачі. Приведені 
чисельні результати роботи системи моніторингу. 
Табл. 2. Іл. 3. Бібліогр.: 2 назви. 

 The monitoring system of local area networks node 
was considered. The task of nodes capacity detection 
with the use of monitoring system based on statistic 
Bayes method was considered.  The imitation model 
and Bayes method interpretation for this task are de-
scribed. The numerical results of monitoring system 
work are given. 
Tabl. 2. Fig. 3. Ref.: 2 items. 

  
УДК 004.3:004.6 UDC 004.3:004.6 
Бондаренко В.В., Никитенко Е.В., Заец А.В., Пискун 
А.С., Павловская Д.В. Согласование нагрузки в 
распределенной компьютерной системе с помо-
щью нейронных сетей // Радиоэлектронные и ком-
пьютерные системы. – 2007. – № 7 (26). – С. 17-19. 

Bondarenko V., Nikitenko E., Zaets O., Piskun A., Pav-
lovskaya D. Sequence of load in distributed com-
puter system using neural networks // Radioelec-
tronic and computer systems. – 2007. – № 7 (26). – 
Р. 17-19. 

Разработка диспетчера распределенной компьютер-
ной системы на основе нейронных сетей персеп-
тронного типа позволит упростить процесс управле-
ния ресурсами распределенной компьютерной сис-
темы благодаря предложенной системе оценивания 
задач по критерию необходимых ресурсов. Исполь-
зование нейронных сетей позволяет упростить время 
оценивания и повысить точность оценки, что позво-
лит более точно выбирать вычислительные ресурсы, 
на которых будет выполняться задача. 
Библиогр.: 3 наим. 

Development of the manager of the distributed com-
puter system on a basis of perceptron-like neural net-
works will allow to simplify managerial process of 
resources of the distributed computer system due to the 
offered system of estimating tasks by criterion of nec-
essary resources. Using neural networks allows to re-
duce time and to increase accuracy of a rating which 
will allow to choose more precisely computing re-
sources on which tasks will be solved. 
Ref.: 3 items. 

  
УДК 004.7 UDC 004.7 
Корольков І.В. Підвищення продуктивності  мо-
делювання маршрутизації у великих обчислю-
вальних мережах // Радіоелектронні і комп’ютерні 
системи. – 2007. – № 7 (26). – С. 20-26. 

Korolkov I. Increasing of productivity of modelling 
routing in the big computer networks // Radioelec-
tronic and computer systems. – 2007. – № 7 (26). – 
Р. 20-26. 

Розглянуто метод алгоритмічної маршрутизації як 
механізм абстракції для моделювання великих об-

The algorithmic routing method as the abstraction 
technique for large computer networks simulation is 
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числювальних мереж. Запропоновані деякі модифі-
кації методу, націлені на підвищення його продук-
тивності, масштабованості, а також якості отриму-
ваних маршрутів. Проведено аналіз можливості 
застосування методу для моделювання реальної 
мережі масштабу Інтернет. 
Табл. 1. Іл. 6. Бібліогр.: 7 назв. 

considered. Some enhancements to the method aimed 
to improve performance, scalability and quality of gen-
erated routes are proposed. The possibility analysis of 
using the method for a real Internet-scale network 
simulation is done. 
Tabl. 1. Fig. 6. Ref.: 7 items. 

  
УДК 681.324 UDC 681.324 
Пустовойтов П.Є., Ящук Н.І. Гарантоспроможна 
технологія маршрутизації в комп’ютерних ме-
режах, стійка до нестабільності завантаження 
каналів // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. 
– 2007. – № 7 (26). – С. 27-31. 

Pustovoitov P., Yaschuk N. Dependable network 
routing technology, durable for non-stable channel 
loading // Radioelectronic and computer systems. – 
2007. – № 7 (26). – Р. 27-31. 

Розглянуто задачу маршрутизації в комп'ютерних 
мережах в умовах нестабільного нестаціонарного 
завантаження елементів мережі. Невизначеність 
умов функціонування мережі описана в термінах 
нечіткої математики. Задача відшукання раціона-
льного маршруту вирішується з використанням 
технології динамічного програмування. 
Бібліогр.: 7 назв. 

The task of network routing under conditions of non-
stable time-dependent network items loading was con-
sidered. Uncertainty of network functioning conditions 
was described in terms of fuzzy mathematics. The task 
of rational route finding solves using the dynamic pro-
gramming technology. 
Ref.: 7 items. 

  
УДК 681.3 : 004.6 UDC 681.3 : 004.6 
Баркалов О.О., Арутюнян А.Р., Арутюнян С.Р. По-
будова математичної моделі командно-інфор-
маційної мережі // Радіоелектронні і комп’ютерні 
системи. – 2007. – № 7 (26). – С. 32-35. 

Barkalov A., Aratyunyan A., Aratyunyan S. Construc-
tion of mathematical model of a command-
information network // Radioelectronic and computer 
systems. – 2007. – № 7 (26). – Р. 32-35. 

У статті запропоновано варіант побудови моделі 
командно-інформаційної мережі для збору інформа-
ції про протікання технологічного процесу. Модель 
мережі дозволяє визначити конфігурацію мережі та 
черговість поллінга вузлів, для забезпечення надій-
ності й вірогідності одержуваної інформації. 
Іл. 2. Бібліогр.: 8 назв. 

In clause the variant of construction of model of a com-
mand-information network for gathering the information 
on course of technological process is offered. The model 
of a network allows to define a configuration of a net-
work and sequence polling units, for maintenance of 
reliability and reliability of the received information. 
Fig. 2. Ref.: 8 items. 

  
УДК 62.50, 681.3 UDC 62.50, 681.3 
Кондратенко В.Ю. Метод повышения гаранто-
способности вычислительных операций нечет-
кой арифметики // Радиоэлектронные и компью-
терные системы. – 2007. – № 7 (26). – С. 36-40. 

Kondratenko V. The method increasing dependabil-
ity of fuzzy arithmetic’s computing operations // 
Radioelectronic and computer systems. – 2007. – 
№ 7 (26). – Р. 36-40. 

Результаты исследований, приведенные в статье, 
связаны с повышением гарантоспособности вычис-
лительных операций над нечеткими множествами с 
треугольной формой функции принадлежности. 
Особое внимание уделено синтезу аналитических 
моделей результирующих функций принадлежно-
сти, позволяющих повысить надежность программ-
но-аппаратной реализации соответствующих цифро-
вых устройств. Приведены также обобщенные ана-
литические модели для определения параметров α -
сечений результирующих нечетких множеств. 
Табл. 1. Ил. 1. Библиогр.: 12 наим. 

This paper deals with the investigations of increasing 
dependability of computing operations for fuzzy num-
bers with triangular membership functions. Special 
attention is paid to synthesis of analytic models of the 
membership functions for results of fuzzy arithmetic 
operations. These models allow increasing reliability of 
software/hardware realization of corresponding digital 
devices. The general analytic models for determination 
of α -cuts parameters for result fuzzy sets are given. 
Tabl. 1. Fig. 1. Ref.: 12 items. 

  
УДК 629.78.018 UDC 629.78.018 
Соколова Є.В. Проектування складних проблем-
но-орієнтованих комплексів на базі моделі траєк-
торій обчислювальних процесів // Радіоелектронні 
і комп’ютерні системи. – 2007. – № 7 (26). – С. 41-44. 

Sokolova E. The multiplex problem-oriented systems 
design on the model foundation trajectories of com-
putational processes // Radioelectronic and computer 
systems. – 2007. – № 7 (26). – Р. 41-44. 

Проведено аналіз відомих сучасних технологій роз-
робки проблемно-орієнтованих програмних компле-

The analysis of modern problem-oriented program 
complexes development is performed. Necessity of 
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ксів. Обґрунтована необхідність створення нових 
методів та технологій розробки для цілого класу 
задач, забезпечення надійності функціонування яких 
– трудомістка задача завдяки складності внутрі-
шньої організації процесу пошуку розв’язання. Роз-
глянута теоретична можливість побудови таких сис-
тем на базі моделі обчислювальних процесів, яка 
базується на ідеї переносу опису процесу пошуку 
розв’язання в зовнішнє джерело інформації – базу 
даних. Показано, що в такому випадку розробка 
проблемно-орієнтованої професійної мови дозво-
лить залучити фахівця в даній прикладній області до 
процесу розробки програмного забезпечення. 
Іл. 1. Бібліогр.: 4 назви. 

new methods and technologies development for the 
whole class of problems, which dependability assur-
ance is laborious problem due to the internal process 
organization decision searching complexity, is proved. 
The theoretical possibility of such systems design on 
the model computing processes foundation which is 
based on idea of carry out of the search decision of 
process description to an external source of information 
(database) is considered. It is shown, that in that case 
development of the problem-oriented professional lan-
guage will allow involving the expert in the given ap-
plied area in process of development of the software. 
Fig. 1. Ref.: 4 items. 

  
УДК 681.518.54; 004.3.001.4 UDC 681.518.54; 004.3.001.4 
Єлисєєв К.В., Єпіфанов А.С.  Метод аналізу геоме-
тричного образу автомата для забезпечення від-
мовостійкості // Радіоелектронні і комп’ютерні 
системи. – 2007. – № 7 (26). – С. 45-48. 

Eliseev K., Epipfanov A. Method of the analysis of a 
geometrical image of the automatic device for main-
tenance of fault tolerance // Radioelectronic and 
computer systems. – 2007. – № 7 (26). – Р. 45-48. 

У статті розглядається задача відмовостійкості у 
формі відновлювання конкретної потребуючої по-
ведінки системи. Засобом відновлювання є заміна 
вхідних діянь, на які система виробляє невірні реа-
кції, вхідними діяннями, які відповідають праце-
здатній поведінці системи. Питання існування роз-
в'язання задачі та пошуку розв'язання задачі засно-
вані на будуванні та аналізі геометричних образів 
законів функціонування відновлюваного об'єкту. 
Процедурами відновлення є пошук в геометрично-
му образі перетину, конгруентного замінюємою 
фазовою траєкторією, та заміна виключних вхідних 
сигналів новими. 
Табл. 3. Іл. 5. Бібліогр.: 3 назви. 

In clause the problem of fault tolerance in the form of 
restoration of concrete required behaviour of system is 
considered. Means of restoration is replacement of en-
trance influences on which the system develops wrong 
reactions, the entrance influences corresponding to 
efficient behaviour of system. Questions of existence 
of the decision of problems and search of the decision 
of a problem are based on construction and the analysis 
of geometrical images of laws of functioning of re-
stored object. Procedures of restoration are search in a 
geometrical image of section, конгруэнтного a re-
placed phase trajectory, and replacement of the ex-
cluded entrance signals new. 
Tabl. 3. Fig. 5. Ref.: 3 items. 

  
УДК 621.325.5 UDC 621.325.5 
Романкевич В.О., Кононова Г.А. Про метод пере-
творення GL-моделей поведінки відмовостійких 
багатопроцессорных систем  у потоці відмов  // 
Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2007. – 
№ 7 (26). – С. 49-56. 

 Romankevich V., Kononova G. The Transformation 
Method of the Fault Tolerance Multiprocessor Sys-
tems GL-model // Radioelectronic and computer sys-
tems. – 2007. – № 7 (26). – Р. 49-56. 

Розглянуто задачу модернiзацiї GL-моделей, що 
адекватно відображують реакцію 2-відмовостійких 
багатопроцесорних систем на появу відмов різної 
кратності. Модернізація виконується шляхом зміни 
однієї з реберних функцій моделі. Аналізуються та 
оцінюються можливості такого підходу. 
Бібліогр.: 5 назв. 

The fault tolerance multiprocessor systems transforma-
tion issues are considered. Transformation is imple-
mented through one rib function changing. The method 
capacities are analyzed. 
Ref.: 5 items. 

  
УДК 004.15 : 004.412 УДК 004.15 : 004.412 
Якімець Н.В. Нормалізований метод вибору та 
його застосування при проектуванні відмово-
стійких PLD-систем з використанням гене-
тичних алгоритмів // Радіоелектронні і 
комп’ютерні системи. – 2007. – № 7 (26). – 
С. 57-61. 

Якимец Н.В.  Нормализованный ранговый ме-
тод выбора и его применение при проектиро-
вании отказоустойчивых PLD- систем с ис-
пользованием генетических алгоритмов // 
Радиоэлектронные и компьютерные системы. – 
2007. – № 7 (26). – С. 57-61. 

У статті розглядається ряд схем відбору, які вико-
ристовуються в генетичному алгоритмі в процесі 
синтезу відмовостійких цифрових систем управ-
ління з програмованою логікою. Запропоновано 
удосконалений нормований  ранговий метод  від-

В статье рассматривается ряд схем отбора, исполь-
зующихся для отбора индивидуумов в процессе син-
теза отказоустойчивых цифровых систем управле-
ния с программируемой логикой с помощью генети-
ческих алгоритмов. Предложен усовершенствован-
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бору. Схеми відбору були проілюстровані на при-
кладі терморегулятора для літака АН-70. 
Табл. 1. Іл. 8. Бібліогр.: 14 назв. 

ный нормированный ранговый метод  отбора. Схе-
мы отбора были проиллюстрированы на примере 
терморегулятора для самолета АН-70. 
Табл. 1. Ил. 8. Библиогр.: 14 наим. 

  
УДК 004.415: 004.412 UDC 004.415: 004.412 
Скляр В.В. Головир В.O. Задача оптимального ви-
бору багатоверсійних технологій розробки інфор-
маційно-управляючих систем // Радіоелектронні і 
комп’ютерні системи. – 2007. – № 7 (26). – С. 62-67. 

Sklyar V., Golovir V. A problem of optimal choice of 
multiversion technologies of instrumentation and 
control systems development // Radioelectronic and 
computer systems. – 2007. – № 7 (26). – Р. 62-67. 

Отримана графова модель життєвого циклу для бага-
товерсійних інформаційно-управляючих систем. Фо-
рмалізована задача вибору багатоверсійних технологій 
розробки інформаційно-управляючих систем. Така 
задача може мати чотири варіанта постановки, які 
мають вигляд або задач пошуку найкоротшого 
/максимального шляху у орієнтованому графі, або 
задач динамічного програмування. Отримані рішення 
для чотирьох видів задачі оптимального вибору. 
Іл. 1. Бібліогр.: 15 назв. 

A graph model of life cycle for multiversion instru-
mentation and control systems is received. A problem 
of choice of multiversion technologies of instrumenta-
tion and control systems development is formalised. 
This problem can have four variants of setting which 
look like problems of search of the shortest/maximum 
path in oriented graph or like problems of dynamic 
programming. Solutions for four type of optimal choice 
problem are received. 
Fig. 1. Ref.: 15 items. 

  
УДК 004.052 UDC 004.052 
Поночовний Ю.Л., Одарущенко О.Б. Імітаційне 
моделювання процесу оцінки надійності відмо-
востійких комп‘ютерних систем інформаційно-
управляючих комплексів // Радіоелектронні і 
комп’ютерні системи. – 2007. – № 7 (26). – С. 68-74. 

Ponochovnyi Y., Odaruschenko E. Imitation modeling 
of dependability estimation process of the fault-
tolerant computers systems of information-
managing complexes // Radioelectronic and computer 
systems. – 2007. – № 7 (26). – Р. 68-74. 

У статті розглянуто моделювання відмов та віднов-
лень апаратної та програмної компонент відмовос-
тійких комп‘ютерних систем інформаційно-
управляючих комплексів. Проаналізовані власти-
вості імітаційного моделювання методом Монте-
Карло багатоканальної резервованої системи з за-
даним значенням похибки. 
Табл. 1. Іл. 3. Бібліогр.: 6 назв. 

In the article the modeling of failure and renewals of 
hardware and software components of the fault-tolerant 
computers systems of information-managing com-
plexes is considered. Properties of imitation modeling 
by the method of Monte Carlo of the multichannel re-
served system are analysed with the set value of error. 
Tabl. 1. Fig. 3. Ref.: 6 items. 

  
УДК 621.039.058 UDC 621.039.058 
Бахмач Є.С., Сіора О.А., Скляр В.В., Токарєв В.І., 
Харченко В.С. Забезпечення та оцінка безпеки 
інформаційних та управляючих систем АЕС на 
базі ПЛІС // Радіоелектронні і комп’ютерні систе-
ми. – 2007. – № 7 (26). – С. 75-82. 

Bahmach E., Siora O., Sklyar V., Tokarev V., Khar-
chenko V. Assurance and assessment of safety of 
Nuclear Power Plants Instrumentation and Control 
systems based on FPGAs // Radioelectronic and com-
puter systems. – 2007. – № 7 (26). – Р. 75-82. 

Узагальнено структуру програмного забезпечення, 
розробленого ЗАТ «Радій» для програмно-
технічних комплексів АЕС. Виконано аналіз особ-
ливостей оцінки та забезпечення безпеки інформа-
ційних та управляючих систем АЕС, які розробле-
но з використанням програмованих логічних інтег-
ральних схем (ПЛІС). Наведено результати впрова-
дження та експлуатації ПЛІС у складі систем АЕС. 
Табл. 3. Іл. 1. Бібліогр.: 8 назв. 

Structure of software developed by enterprise “Ra-
dium” for Nuclear Power Plants logic systems is gen-
eralised. Analysis of peculiarities of safety assessment 
and assurance of Nuclear Power Plants Instrumentation 
and Control systems based on Field Programmable 
Gates Arrays (FPGAs) is realised. Results of applica-
tion end operation of FPGAs in Nuclear Power Plants 
systems are given. 
Tabl. 3. Fig. 1. Ref.: 8 items. 

  
УДК 621.1 UDC 621.1 
Козлов О.М., Рибаков А.П. СВЧ випромінювання 
як фактор деградаційного впливу на елементи 
та пристрої систем управління об'єктів авіацій-
но-космічної техніки // Радіоелектронні і 
комп’ютерні системи. – 2007. – № 7 (26). – С. 83-86. 

Kozlov A., Rybakov A. Microwave as factor of degra-
dation influence on elements and devices of control 
systems of objects aerospace technics // Radioelec-
tronic and computer systems. – 2007. – № 7 (26). – 
Р. 83-86. 

Одним з факторів, які знижують гарантоздатність 
елементів та пристроїв обчислювальної техніки та 
систем управління, є СВЧ випромінювання. Обгру-

One of the factors lowering dependable of elements 
and devices of computer facilities and control systems, 
is the microwave. The urgency of the given problem is 
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нтовано актуальність даної проблеми та приведено 
короткий аналіз деградаційного впливу СВЧ ви-
промінювання. Представлено бажані параметри 
джерел потужного СВЧ випромінювання, приведе-
но шляхи проникання  СВЧ випромінювання до 
корпусу радіоелектронної апаратури. 
Табл. 2. Іл. 1. Бібліогр.: 9 назв. 

proved and the brief analysis of degradation influences 
microwave is resulted. Expected parameters of sources 
of a powerful microwave are submitted, ways of pene-
tration of the microwave to cases of the radio-
electronic equipment are resulted. 
Tabl. 2. Fig. 1. Ref.: 9 items. 

  
УДК 621.316.9 UDC 621.316.9 
Серков О.А., Толкачов М.Ю. Автоматизація проце-
сів забезпечення блискавкозахисту на підґрунті 
програмного пакету  SolidWorks // Радіоелектронні 
і комп’ютерні системи. – 2007. – № 7 (26). – С. 87-89. 

Serkov A., Tolkachov M. Automating Lightning Pro-
tection with SolidWorks Software // Radioelectronic 
and computer systems. – 2007. – № 7 (26). – Р. 87-89. 

Розглянуті можливості інтеграції прикладного про-
грамного забезпечення з пакетом SolidWorks на 
основі платформи .NET. Розроблено метод забез-
печення функціональної безпеки об'єктів при дії 
електромагнітних полів грозових розрядів з аналі-
зом можливих критичних ситуацій на стадії проек-
тування. Запропоновані конкретні практичні про-
позиції по підвищенню живучості системи. 
Іл. 5. Бібліогр.: 7 назв. 

The possibilities for integrating SolidWorks package 
with .NET applications were studied. A method is pro-
posed for providing functional safety of objects af-
fected by electromagnetic fields of gas discharges. The 
method provides design-stage analyses of possible 
critical situation. Specific practical recommendations 
as to system survivability enhancement are proposed. 
Fig. 5. Ref.: 7 items. 

  
УДК 658.012.011.56 : 658.512 : 665.66 UDC 658.012.011.56 : 658.512 : 665.66 
Герасименко К.Є., Ященко В.І. Автоматизовані 
системи управління технологічними процесами 
компресорних станцій // Радіоелектронні і 
комп’ютерні системи. – 2007. – № 7 (26). – С. 90-98. 

Gerasimenko K., Yatshenko V. The automated control 
systems of technological processes of compressor 
stations // Radioelectronic and computer systems. – 
2007. – № 7 (26). – Р. 90-98. 

Розглянуті основні підходи та особливості модерні-
зації автоматизованих систем управління технологі-
чними процесами компресорних станцій (КС) за 
приміром КС «Лоскутовка» УМГ «Донбастрансгаз». 
Табл. 4. Іл. 3. Бібліогр.: 3 назви. 

The basic approaches and features of modernization of 
the automated control systems by technological proc-
esses of compressor stations (CS) on example CS 
"Лоскутовка" УМГ "Донбасстрансгаз" are considered. 
Tabl. 4. Fig. 3. Ref.: 3 items. 

  
УДК 004.832.2 UDC 004.832.2 
Титова В.Ю. Модель процесса распознавания си-
туации и принятие первичных решений опера-
тивным дежурным оперативно-дежурной службы 
// Радиоэлектронные и компьютерные системы. – 
2007. – № 7 (26). – С. 99-104. 

Titova V. Model of process of recognition of a situation 
and acceptance of primary decisions by the operative 
attendant of operative - on duty service  // Radioelec-
tronic and computer systems. – 2007. – № 7 (26). – 
Р. 99-104. 

В статьи рассмотрены процесс распознавания си-
туации и принятие первичных решений оператив-
ным дежурным оперативно-дежурной службы, 
формализованы условия, которые характеризуют 
ситуацию и на основе этого разработана математи-
ческая модель процесса. 
Ил. 2. Библиогр.: 3 наим. 

In articles process of recognition of a situation and ac-
ceptance of primary decisions by the operative atten-
dant of operative - on duty service are considered, con-
ditions which characterize a situation are formalized 
and on the basis of it the mathematical model of proc-
ess is developed. 
Fig. 2. Ref.: 3 items. 

  
УДК 681.5 : 656.257 UDC 681.5 : 656.257 
Малиновський М.Л.  Математична модель безпе-
чних ПЛІС-контролерів з паралельною архітек-
турою // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 
2007. – № 7 (26). – С. 105-113. 

Malinovskiy M.  Mathematical models of safe FPGA-
controllers with parallel architecture // Radioelec-
tronic and computer systems. – 2007. – № 7 (26). – Р. 
105-113. 

Описано абстрактні моделі безпечних ПЛІС-
контролерів з паралельною архітектурою (БЛП-
автоматів), представлені методи завдання, описано 
структурні моделі та HDL-моделі, представлені 
результати комп'ютерного моделювання БЛП-
автоматів. 
Іл. 13. Бібліогр.: 11 назв. 

Abstract models of safe FPGA-controllers with parallel 
architecture (safe logic parallel automatic devices –  
SLP-automatic) are described, methods of the task are 
submitted, structural models and HDL-models are de-
scribed, results of computer modelling of SLP-
automatic are submitted. 
Fig. 13. Ref.: 11 items. 
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УДК 621.039.058 UDC 621.039.058 
Клевцов О.Л. База знань для оцінки безпеки ін-
формаційних та керуючих систем АЕС // Радіо-
електронні і комп’ютерні системи. – 2007. – 
№ 7 (26). – С. 114-120. 

Klevtsov A.L. The knowledge base for safety assess-
ment of NPP’s instrumentation and control systems // 
Radioelectronic and computer systems. – 2007. – 
№ 7 (26). – Р. 114-120. 

Стаття присвячена можливості створення та розви-
тку бази знань у Харківському філіалі Державного 
науково-технічного центру з ядерної та радіаційної 
безпеки, яка передбачає організацію розподіленої 
системи інформаційного забезпечення з можливіс-
тю доступу співробітників до різноманітних даних, 
які необхідні їм при оцінці безпеки інформаційних 
та керуючих систем АЕС. Розглядається перспек-
тива розробки та використання комплексної бази 
знань з метою підвищення ефективності роботи, 
обміну інформацією, а також збереження та пере-
дання досвіду молодим фахівцям. 
Іл. 1. Бібліогр.: 6 назв. 

The questions due to ability of creation and elaboration 
of knowledge management system in Kharkov depart-
ment of State Scientific-Technical Center on Nuclear 
and Radiation Safety are considered in the article. The 
organization of distributed dataware system is foreseen. 
This system ensure high-speed access for employees to 
different data, which is necessary under safety assess-
ment of NPP’s instrumentation and control systems. It is 
foreseen the outlook for development and using of com-
plex knowledge base with the purpose of work effec-
tiveness increasing, information exchange and experi-
ence preservation and transfer to young specialists. 
Fig. 1. Ref.: 6 items. 

  
УДК 681.3 UDC 681.3 
Герасимов Б.М., Хусаінов П.В. Інформаційна під-
тримка виявлення інцидентів безпеки при 
централізованій обробці подій // Радіоелектронні і 
комп’ютерні системи. – 2007. – № 7 (26). – С. 121-124.

Gerasimov B., Khusainov P. Information support of 
the centralized processing events and detection of  
incidents // Radioelectronic and computer systems. – 
2007. – № 7 (26). – Р. 121-124. 

У статті розглядається актуальна науково-
практична задача підвищення ефективності роботи 
оператора системи централізованої обробки подій – 
адміністратора безпеки – в процесі управління ін-
цидентами та підхід щодо її вирішення за рахунок 
інформаційної підтримки оператора. 
Іл. 4. Бібліогр.: 3 назви. 

The article considers the actual scientific - practical 
task of increase the efficiency of operator’s activity of 
the system centralized processing events. It is offered 
to automate functions of information support in mana-
gerial process by incidents. The decision of a task is 
described. 
Fig. 4. Ref.: 3 items. 

  
УДК 681.3.06 UDC 681.3.06 
Горбенко І.Д., Погребняк К.А. Класи складностей 
алгоритмів на основі білінійних відображень // 
Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2007. – 
№ 7 (26). – С. 125-128. 

Gorbenko I., Pogrebnyak K. Classes of complexities  
algorithms on the basis of bilinear transform // Ra-
dioelectronic and computer systems. – 2007. – 
№ 7 (26). – Р. 125-128. 

В роботі розглянуті взаємозв’язки між проблемами 
дискретного логарифму, Диффі-Гелмана та біліній-
ними проблемами Диффі-Гелмана. Ми розглядаємо 
відомі співвідношення між варіаціями проблем 
Диффі-Гелмана та пропонуємо класифікацію. 
Табл. 1. Бібліогр.: 5 назв. 

Paper is devoted to relations among the discrete loga-
rithm problem, the Diffie-Hellman problem and the 
bilinear Diffie-Hellman problem. We recall known 
relations between the Diffie-Hellman related problems 
and propose the classification table. 
Tabl. 1. Ref.: 5 items. 

  
УДК 681.3.06 UDC 681.3.06 
Ілясова О.Е. Сравнительный анализ методов вы-
числения порядка эллиптической кривой при 
генерации параметров криптосистем на эллип-
тических кривых // Радиоэлектронные и компью-
терные системы. – 2007. – № 7 (26). – С. 129-133. 

Ilyasova O. Comparison analyze of  the methods for 
computation of elliptic curve order, which are used 
for generating parameters of cryptosystem based on 
elliptic curves // Radioelectronic and computer sys-
tems. – 2007. – № 7 (26). – Р. 129-133. 

Рассмотрен метод вычисления порядка эллиптиче-
ской кривой. Осуществлен анализ вычислительной 
сложности данных методов. Предложен оптималь-
ный метод для программной реализации генерации 
параметров криптосистем на эллиптических кривых. 
Табл. 2. Бібліогр.: 9 назв. 

This article is devoted to methods for computation of 
elliptic curve order. Computational complexity of these 
methods is analyzed. We propose optimal methods for 
program realization of generating parameters for 
cryptosystem based on elliptic curve. 
Tabl. 2. Ref.: 9 items. 

  
УДК 681.5.09 UDC 681.5.09 
Гавриленко О.І., Лученко О.О., Резнікова О.В. До-
слідження діагностичного забезпечення для сис-
теми стабілізації космічного літального апарата // 

Gavrilenko O., Luchenko O., Reznikova O. Re-
search of diagnostic maintenance for system of 
stabilization of the space flying device // Radio-
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Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2007. – 
№ 7 (26). – С. 134-139. 

electronic and computer systems. – 2007. – 
№ 7 (26). – Р. 134-139. 

Розглянуті розробка діагностичного забезпечення 
для системи стабілізації космічного літального апа-
рата, моделювання одержаної системи у MATLAB, а 
також реалізація розглянутого підходу на стенді на-
півнатурного моделювання. Наведено результати 
моделювання за підтримкою MATLAB та напівна-
турного моделювання діагностичного забезпечення. 
Іл. 8. Бібліогр.: 8 назв. 

Development of diagnostic maintenance for system of 
stabilization of the space flying device, modelling of 
the received system in MATLAB, and also realization 
of the considered approach at the stand scaled-down 
modelling considered. Results of modelling with help 
MATLAB and scaled-down modelling of diagnostic 
maintenance are resulted. 
Fig. 8. Ref.: 8 items. 

  
УДК 519.713 : 681.326 UDC 519.713 : 681.326 
Камінська М.О., Зайченко С.О. Покращення якості 
тесту на основі методу аналізу тестопридатності 
пристрою на різних рівнях опису // Радіоелектронні і 
комп’ютерні системи. – 2007. – № 7 (26). – С. 140-146. 

Kaminska M., Zaychenko S. Test quality improving 
based on testability analysis of digital devices on 
different levels of abstraction // Radioelectronic and 
computer systems. – 2007. – № 7 (26). – Р. 140-146. 

Запропоновано метод аналізу тестопридатності 
цифрового пристрою, який представлено на систе-
мному (регістровому) рівні та вентильному рівні 
для виконання процедури верифікації та синтезу 
тестів. Метод базується на топологічному аналізі 
схеми та подальшої її модифікації для покращення 
загальної тестопридатності пристроїв та підвищен-
ня якості тесту. 
Табл. 2. Іл. 4. Бібліогр.: 9 назв. 

Method of digital device testability analysis, which 
represented on the system level (VHDL description) 
and gate level for verification and test synthesis tasks 
simplification for fault coverage improving on the 
given test patterns, is offered. Method is based on the 
topological analysis of circuit, which represented as 
RTL blocks and circuit’s further modification by sepa-
ration of testing and functional procedures for testabil-
ity improving and testing procedure simplification. 
Tabl. 2. Fig. 4. Ref.: 9 items. 

  
УДК 681.518 UDC 681.518 
Міронов С.В., Сперанський Д.В. Дерева рішень у 
задачах скорочення діагностичної інформації // 
Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2007. – 
№ 7 (26). – С. 147-152. 

Mironov S., Speranskiy D. Decision tree for the prob-
lem of diagnostic information reduction // Radio-
electronic and computer systems. – 2007. – № 7 (26). – 
Р. 147-152. 

Робота присвячена проблемі скорочення діагности-
чної інформації (ДІ) дискретних пристроїв (ДП) за 
допомогою масок. Для її розв’язання адаптовано 
відомий алгоритм, запропонований Д. Квінланом, 
предназначений для побудови дерев рішень. Отри-
мані статистичні дані показали, що алгоритм зна-
ходить близьку до оптиманої маску, довжина якої 
не перевищує кількості пошкоджень. 
Табл. 3. Бібліогр.: 6 назв. 

The problem of finding mask for diagnostic informa-
tion reduction is considered. To solve this problem the 
modification of Quinlan algorithm for decision tree 
generation are proposed. This algorithm finds the mask 
close to the optimal one. The experimental results show 
an effectiveness of proposed algorithms. 
Tabl. 3. Ref.: 6 items. 

  
УДК 621.325.5 UDC 621.325.5 
Романкевич О.М., Гроль В.В., Мірошнікова О.А. 
Побудова легкотестованих цифрових приладів з 
використанням форм Ріда-Маллера // Радіоелек-
тронні і комп’ютерні системи. – 2007. – № 7 (26). – 
С. 153-157. 

Romankevich A., Grol V., Miroshnikova O. Design of 
easy to test digital devices with using of Reed-
Muller forms // Radioelectronic and computer sys-
tems. – 2007. – № 7 (26). – Р. 153-157. 

Розглянуто задачу модернізації засобу сінтезу тес-
топридатних комбінаційних цифрових приладів, в 
основі якої використання елементів із змінною ло-
гічною функцією, базових функціональних елемен-
тів, розв’язок якої призводить до зменшення часу 
тестування. 
Табл. 1. Бібліогр.: 4 назви. 

Means to modernize the method of the testable combi-
nation-circuit digital devices synthesis based on using 
of  elements with changeable logical function (basic 
functional elements) that reduces the time for testing 
are proposed. 
Tabl. 1. Ref.: 4 items. 

   
УДК 681.518.54; 004.3.001.4 UDC 681.518.54; 004.3.001.4 
Твердохлебов В.О. Технічне діагностування за 
основою геометричних структур законів функ-
ціонування // Радіоелектронні і комп’ютерні сис-
теми. – 2007. – № 7 (26). – С. 158-167. 

Tverdohlebov V. Technical diagnosing on the basis of 
geometrical structures of laws of functioning // Ra-
dioelectronic and computer systems. – 2007. – 
№ 7 (26). – Р. 158-167. 
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Отримані результати, які продовжують досліджен-
ня за переводом символьних моделей об'єктів тех-
нічного діагностування у числових структурах. 
Наводиться метод побудови законів функціонуван-
ня автомата за геометричною фігурою, яка інтер-
претує як фазова картина. Показано використання 
рекурентних форм при інтерполяції часткової ін-
формації про об'єкт діагностування. Запропоновані 
нові динамічні характеристики фазових картин та 
показана їх систематизація у спектр характеристик. 
Табл. 1. Іл. 4. Бібліогр.: 8 назв. 

The results continuing research on translation of sym-
bolical models of objects of technical diagnosing in 
numerical structures contain. The method of construc-
tion of laws of functioning of the automatic device on 
the geometrical figure interpretive as a phase picture is 
resulted. Use of recurrent forms is shown at interpola-
tion of the partial information on object of diagnosing. 
New dynamic characteristics of phase pictures are of-
fered and their ordering in a spectrum of characteristics 
is shown. 
Tabl. 1. Fig. 4. Ref.: 8 items. 

  
УДК 669 : 02/09 : 658.58 UDC 669 : 02/09 : 658.58 
Соколов О.Ю. Мультиагентний підхід у завдан-
нях технічної діагностики // Радіоелектронні і 
комп’ютерні системи. – 2007. – № 7 (26). – С. 168-175.

Sokolov A. Multiagent the approach in problems of 
technical diagnostics // Radioelectronic and computer 
systems. – 2007. – № 7 (26). – Р. 168-175. 

Стаття присвячена рішенню задачі технічної діаг-
ностики складних розподілених систем. Досліджу-
ються діагностичні моделі у вигляді набору правил 
«симптом-дефект»  за умови, коли необхідно вра-
ховувати час на перевірку наявності дефектів. При 
цьому виникає задача оптимізації перевірок най-
меншої безлічі  дефектів, що забезпечує мініміза-
цію часу на всі перевірки. Для організації розподі-
леного контролю та діагностики стану системи за-
стосовується мультиагентна технологія. Задача 
технічної діагностики може бути сформульована та 
вирішена як у випадку бінарної логіки, так й у не-
чіткій постановці. 
Табл. 3. Іл. 2. Бібліогр.: 5 назв. 

Article is devoted to the decision of a problem of tech-
nical diagnostics of the complex distributed systems. 
Diagnostic models as a set are investigated corrected 
"symptom-defect" under condition of when it is neces-
sary to take into account time for stock-taking of de-
fects. Thus there is a problem of optimization of checks 
of the least set of defects that provides minimization of 
time for all checks. The technology is applied to the 
organization of the distributed control and diagnostics 
of a condition of system multiagent. The problem of 
technical diagnostics can be formulated and solved 
both in case of binary logic, and in indistinct statement. 
Tabl. 3. Fig. 2. Ref.: 5 items. 

  
УДК 681.32 UDC 681.32 
Скобцов Ю.О., Іванов Д.Є., Ель-Хатіб А.І. Розподі-
лені генетичні алгоритми генерації перевіряючих 
тестів цифрових схем // Радіоелектронні і ком-
п’ютерні системи. – 2007. – № 7 (26). – С. 176-181. 

Skobtsov Yu., Ivanov D., El-Khatib A. Distributed ge-
netic algorithm of test generation of digital circuits // 
Radioelectronic and computer systems. – 2007. – 
№ 7 (26). – Р. 176-181. 

Одним із перспективних шляхів в генерації переві-
ряючи тестів дискретних пристроїв є застосування 
генетичних алгоритмів. Дана робота продовжує 
дослідження авторів щодо застосування розподіле-
них генетичних алгоритмів (РГА) у генерації тес-
тів, де на попередньому етапі було реалізовано 
РГА, який базується на моделі “робітник-хазяїн”. 
Коротко описано програмну реалізацію запропоно-
ваного алгоритму та наведено чисельні результати 
машинних експериментів. 
Табл. 2. Іл. 4. Бібліогр.: 5 назв. 

One of the perspective ways in the test generation of 
digital circuits is using of the genetic algorithms. This 
paper continues the author’s investigations on the ap-
plication of the distributed algorithms (DGA) in test 
generation, where on the previous stage was realized 
DGA, which based on the “master-slave” model. Also 
in short described program realization of proposed al-
gorithm and the results of computer experiments are 
given. 
Tabl. 2. Fig. 4. Ref.: 5 items. 

  
УДК 621.325.5 UDC 621.325.5 
Колахі Реза, Лобачев М.В., Дрозд Ю.В., Дрозд О.В. 
Посегментний контроль для робочого діагнос-
тування матричного помножувача мантис // Ра-
діоелектронні і комп’ютерні системи. – 2007. – 
№ 7 (26). – С. 182-185. 

Reza Kolahi, Lobachev M., Drozd J., Drozd A. Seg-
ment checking for on-line testing of iterative array 
multiplier // Radioelectronic and computer systems. – 
2007. – № 7 (26). – Р. 182-185. 

Розглянуті можливості робочого діагностування 
обчислювальних пристроїв для обробки наближе-
них даних. Запропоновано метод посегментного 
контролю матричного помножувача мантис, що 
спрямований на підвищення достовірності контро-
лю наближених результатів обчислень. Запропоно-
ваний метод розбиває результат на сегменти розря-

Opportunities of on-line testing of the computing de-
vices for processing the approximate data are consid-
ered. The segment checking method of the iterative 
array multiplier of the mantissas directed on increase of 
reliability in checking the approximate results of calcu-
lations is offered. The suggested method divides result 
into segments of bits and provides detection of errors in 
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дів та забезпечує виявлення помилок у цих сегмен-
тах із заданими ймовірностями, знижуючи ймовір-
ність виявлення помилок, що є несуттєвими для 
достовірності результатів. 
Іл. 1. Бібліогр.: 12 назв. 

these segments with the set probabilities, reducing de-
tection probability of errors that is inessential for re-
sults reliability. 
Fig. 1. Ref.: 12 items. 

  
УДК 519.713 : 681.3 UDC 519.713 : 681.3 
Уколов І.В. Синтез псевдовипадкових контро-
люючих тестів  для дискретного пристрою // Ра-
діоелектронні і комп’ютерні системи. – 2007. – 
№ 7 (26). – С. 186-190. 

Ukolov I. Synthesis of pseudo-casual supervising 
tests for the discrete device // Radioelectronic and 
computer systems. – 2007. – № 7 (26). – Р. 186-190. 

У статті розглянутий ентропійний підхід для від-
шукання оптимального розподілу ймовірностей 
вхідних наборів. Вирішується багатомірна задача 
пошуку максимуму вихідної ентропії із застосу-
ванням генетичного алгоритму. Розглянута задача 
моделювання справного пристрою й всіх несправ-
них модифікацій в Active-HDL. Наведено алгорит-
ми рішення поставлених задач, які були випробу-
вані на схемах з каталогу ISCAS'89 і результати 
чисельних експериментів. 
Табл. 2. Бібліогр.: 4 назви. 

It is considered entropic the approach for search of 
optimum distribution of probabilities of entrance sets. 
The multivariate problem of search of a maximum the 
day off энтропии with application of genetic algorithm 
is solved. The problem of modelling of the serviceable 
device and all faulty updatings in Active-HDL is con-
sidered. Algorithms of the decision of tasks in view 
which have been tested on circuits from catalogue IS-
CAS ’ 89 and results of numerical experiments are re-
sulted.  
Tabl. 2. Ref.: 4 items. 

  
УДК 004.891.3 : 004.3 УДК 004.891.3 : 004.3 
Говорущенко Т.О. Модель вирішувача системи 
повторного тестування прикладного програм-
ного забезпечення // Радіоелектронні і комп’ютерні 
системи. – 2007. – № 7 (26). – С. 191-198. 

Говорущенко Т.А. Модель решателя системы по-
вторного тестирования прикладного программ-
ного обеспечения // Радиоэлектронные и компью-
терные системы. – 2007. – № 7 (26). – С. 191-198. 

В статті розглядається імітаційне моделювання 
вирішувача системи повторного тестування при-
кладного програмного забезпечення в пакеті Matlab 
та навчання цієї ШНМ. Зроблено висновки про за-
лежність результатів навчання ШНМ (часу навчан-
ня та точності) від алгоритму навчання, критерію 
оцінки якості навчання, розміру навчальної вибір-
ки. 
Табл. 5. Іл. 7. Бібліогр.: 7 назв. 

В статье рассматривается имитационное моделиро-
вание решателя системы повторного тестирования 
прикладного программного обеспечения в пакете 
Matlab и обучение этой ИНС. Сделаны выводы о 
зависимости результатов обучения ИНС (времени 
обучения и точности) от алгоритма обучения, кри-
терия оценки качества обучения, размера обучаю-
щей выборки. 
Табл. 5. Ил. 7. Библиогр.: 7 наим. 

   
УДК 681.121 UDC 681.121 
Дементьев С.Ю., Дементьев Ю.В. Надежность 
программного обеспечения вычислителя расхо-
да энергоресурсов // Радиоэлектронные и компью-
терные системы. – 2007. – № 7 (26). – С. 199-202. 

Dementyev S., Dementyev Y. Reliability software of 
energy resources calculator // Radioelectronic and 
computer systems. – 2007. – № 7 (26). – Р. 199-202. 

Рассмотрены принципы построения программного 
обеспечения вычислителя расхода энергоресурсов 
при условии обеспечения его надежной и безотказной 
работы. Приведено типичную структурную схему 
вычислителя и алгоритм работы его программного 
обеспечения. Приведено формулу расчета вероятно-
сти безотказной работы вычислителя энергоресурсов. 
Табл. 1. Ил. 2. Библиогр.: 3 наим. 

Construction principles for dependable and reliable 
software of are considered in this work. The typical 
block scheme of calculator and software work algo-
rithm is resulted. The formula for faultless probability 
of energy resources calculator is resulted. 
Tabl. 1. Fig. 2. Ref.: 3 items. 

   
УДК 681.3  UDC 681.3 
Кривуля Г.Ф., Коробко О.С. Проява помилок часу 
виконання у розробці програм з використанням 
.NET-технологій // Радіоелектронні і комп’ютерні 
системи. – 2007. – № 7 (26). – С. 203-206. 

Krivulya G., Korobko O. The demonstration of runtime 
errors in the process of applications development with 
the use of .NET technologies // Radioelectronic and 
computer systems. – 2007. – № 7 (26). – Р. 203-206. 

У роботі проведено огляд помилок, що виникають 
при розробці програмного забезпечення. Ставиться 
питання необхідності тестування програмного за-
безпечення з метою виявлення помилок часу вико-

The review of errors which appear when developing 
software is offered in the work. The problem of neces-
sity of software testing with the purpose of runtime 
errors revealing is raised. The main environments of 
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нання. Розглядаються основні середовища розроб-
ки програмних продуктів. Наводиться  приклад 
виявлення помилок часу виконання у вигляді ви-
ключних ситуацій, що виникають під час функціо-
нування .NET-програми. 
Бібліогр.: 4 назви. 

software development are considered. The example of 
runtime error occurrence in the form of exceptions 
which take place during the program functioning is 
considered. 
Ref.: 4 items. 

   
УДК 621.38.004 : 519.876.2 UDC 621.38.004 : 519.876.2 
Бабаков М.Ф, Дерюга І.І. Оптимізація управлін-
ня станом електронної апаратури за марківсь-
ким змінюванням визначальних параметрів // 
Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2007. – 
№ 7 (26). – С. 207-211. 

Babakov M., Deryuga I. The optimization of elec-
tronic status control under markovian changing of 
basic parameters // Radioelectronic and computer 
systems. – 2007. – № 7 (26). – Р. 207-211. 

Представлено методику визначення математичної 
моделі деградації визначальних параметрів елект-
ронної апаратури за моделями деградації її елемен-
тів, що описуються однорідним неперервним мар-
ківським процесом немонотонного дифузійного 
типу. Запропоновано схему переходу від багатови-
мірного простору станів електронної апаратури до 
одновимірного для визначення оптимальної страте-
гії експлуатації електронної апаратури. 
Бібліогр.: 8 назв. 

The procedure defining a degradation mathematical 
model for electronic equipment basic parameters after 
the degradation models of electronic equipment com-
ponents being described by the homogeneous continu-
ous markovian process of non-monotone diffusive type 
is given. The scheme of transition from multidimen-
sional space statuses of basic electronic to one-
dimensional space for the definition of optimal elec-
tronic equipment maintenance policy is offered. 
Ref.: 8 items. 

  
УДК 621.37 UDC 621.37 
Бобало Ю.Я., Недоступ Л.А., Лазько О.В. Анализ 
методов оценки безотказности систем совместно 
работающих компонентов электронных прибо-
ров // Радиоэлектронные и компьютерные сис-
темы. – 2007. – № 7 (26). – С. 212-214. 

Bobalo Yu., Nedostup L., Lazko O. The analysis of 
methods of an estimation of non-failure operation of 
systems of in common working components of elec-
tronic devices // Radioelectronic and computer sys-
tems. – 2007. – № 7 (26). – Р. 212-214. 

Приведены результаты оценки безотказности сис-
тем различными методами при разной степени 
асиметричности и островершинности распределе-
ний стыковочных параметров. Проанализированы 
преимущества и недостатки существующих мето-
дов оценки, сформулированы выводы относитель-
но возможности их использования. 
Ил. 2. Библиогр.: 3 наим.  

Results of an estimation of non-failure operation of 
systems are resulted by various methods at a different 
degree asymmetric property and peakedness distribu-
tions butt parameters. Advantages and lacks of existing 
methods of an estimation are analysed, conclusions 
concerning an opportunity of their use are formulated. 
Fig. 2. Ref.: 3 items. 

  
УДК 381.3 UDC 381.3 
Палагин А.В., Романов В.А., Галелюка И.Б. Оценка 
надежности при виртуальном проектировании 
компьютерных устройств // Радиоэлектронные 
и компьютерные системы. – 2007. – № 7 (26). – 
С. 215-218. 

Palagin O., Romanov V., Galelyuka I. Estimation of 
reliability during virtual design of computer devices // 
Radioelectronic and computer systems. – 2007. – 
№ 7 (26). – Р. 215-218.  

Совместно с натурным проектированием достаточно 
часто используют виртуальные методы проектирова-
ния, которые предусматривают предварительный 
расчет параметров проектируемых устройства. К та-
ким параметрам относится надежность. Для этого в 
составе виртуальной лаборатории автоматизирован-
ного проектирования, созданной в Институте кибер-
нетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, разработан 
модуль для расчета параметров надежности как от-
дельных микроэлектронных компонентов, так и це-
лых устройств. В основу работы модуля положены 
две методики расчета параметров надежности: на 
основе экспоненциального закона распределения 
вероятности отказов и на основе DN-распределения 
вероятностей отказов. 
Библиогр.: 6 наим. 

 Now virtual methods of design are often used together 
with full-scale design. Virtual design provides prior 
calculations of parameters. Reliability refers to such 
parameters. The module for calculation of reliability 
parameters of microelectronic components and whole 
devices is developed as a part of virtual laboratory for 
computer-aided design, which is created in 
V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of NAN of 
Ukraine. The module works on the base of two meth-
ods: exponential distribution law of fault probability 
and DN-distribution of fault probability. Presence of 
theoretical materials, description of calculation meth-
ods and other reference materials gives opportunity to 
use this module not only for scientific research and 
design, but also for education. 
Ref.: 6 items. 
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УДК 681.04 UDC 681.04 
Кошман С.О., Деренько М.C. Метод реалізації 
арифметичних операцій у модулярній арифме-
тиці на основі використання малорозрядних 
двійкових суматорів // Радіоелектронні і комп’ю-
терні системи. – 2007. – № 7 (26). – С. 219-221. 

Koshman S., Derenko N. Method of realization of 
arithmetic operations in modular to arithmetics on 
the basis of use low-discharge binary adders // Ra-
dioelectronic and computer systems. – 2007. – 
№ 7 (26). – Р. 219-221. 

У статті розглянуто метод реалізації арифметичних 
операцій у модулярній арифметиці на основі вико-
ристання малорозрядних двійкових суматорів. 
Представлено варіант технічної реалізації суматора 
за довільною підставою на основі розглянутого 
методу. 
Іл. 1. Бібліогр.: 2 назви. 

In article the method of realization of arithmetic opera-
tions in modular to arithmetics is considered on the 
basis of use low-discharge binary adders. The variant 
of technical realization of the adder on the any basis is 
submitted on the basis of the considered method. 
Fig. 1. Ref.: 2 items. 

  
УДК 621.391 UDC 621.391 
Стрюк О.Ю., Янсонс Я.В. Методика дослідження 
завадостійкості біт параметрів низькошвидкіс-
них кодеків мови // Радіоелектронні і комп’ютерні 
системи. – 2007. – № 7 (26). – С. 222-226. 

Struk A., Yansons Y. The noise-immunity’s research 
methods of bit’s parameter of low-speed codecs // 
Radioelectronic and computer systems. – 2007. – 
№ 7 (26). – Р. 222-226. 

Представлена методика дослідження завадостійко-
сті біт параметрів стислого сигналу кодеків мови з 
використанням об'єктивної оцінки якості, що має 
максимальний коефіцієнт кореляції з суб'єктивни-
ми оцінками. Наведені результати застосування  
методики  для  низькошвидкісного  кодека  MELP  
на  швидкості  2,4 Кбіт/с. 
Табл. 5. Іл. 1. Бібліогр.: 6 назв. 

 The methods of noise-immunity’s research of bit’s pa-
rameter in speech codecs are represented. It’s use ob-
jective estimation of quality that having the maximal 
coefficient of correlation with subjective estimations. 
The results of  method application are presented for the 
low-speed codec MELP on speed 2.4 Kbit/s. 
Tabl. 5. Fig. 1. Ref.: 6 items. 

   
УДК 681.3 : 535 UDC 681.3 : 535 
Кветный Р.Н., Буняк Ю.А., Буняк О.Ю. Модели 
динамического фона в задачах распознавания 
объектов // Радиоэлектронные и компьютерные 
системы. – 2007. – № 7 (26). – С. 227-232. 

Kvetniy R., Bunyak Yu., Bunyak O. Models of a dy-
namic background in problems of recognition of 
objects // Radioelectronic and computer systems. – 
2007. – № 7 (26). – Р. 227-232. 

Рассмотрено два новых подхода к моделированию 
динамического фона в задачах распознавания объ-
ектов – модель авторегрессии с вариацией функции 
цели и модель на основе инверсного резонансного 
фильтра. Модели разрешают отстранить динамиче-
ский фон в виде волнообразной поверхности и вы-
делить посторонние объекты с более высокой точ-
ностью и чувствительностью сравнительно с моде-
лями стохастичной и обычной авторегрессии. 
Ил. 5. Библиогр.: 17 наим. 

It is considered two new approaches to modelling a 
dynamic background in problems of recognition of 
objects – model of autoregress with a variation of func-
tion of the purpose and model on the basis of the in-
verse resonant filter. Models allow to discharge a dy-
namic background as a wavy surface and to allocate 
extraneous objects with higher accuracy and sensitivity 
models stochastic and usual autoregress. 
Fig. 5. Ref.: 17 items. 

  
 


