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Розглянуто особливості передавання інформації у проблемно-орієнтованих розподілених комп’ютерних си-

стемах. Обґрунтовано проблеми, що виникають при обміні інформацією у неоднорідних розподілених 
комп’ютерних системах через наявність каналів зв’язку різної природи та використання обладнання несерійно-
го виробництва з оригінальним програмним забезпеченням. Запропоновано структуру завадостійкого коду, що 
забезпечує гарантовану вірогідність передавання, та визначено набір варійованих параметрів, використовува-
них для забезпечення передавання інформації каналами різного рівня якості. Отримано цільову функцію для 
ефективного кодування даних і запропоновано шляхи забезпечення завадостійкого обміну ними. 
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Рассмотрены особенности передачи информации в проблемно-ориентированных распределенных компью-

терных системах. Обоснованы проблемы, возникающие при обмене информацией в неоднородных распреде-
ленных компьютерных системах вследствие наличия каналов связи различной природы и использования обо-
рудования несерийного производства с оригинальным программным обеспечением. Предложена структура по-
мехоустойчивого кода, который обеспечивает гарантированную достоверность передачи, и определен набор ва-
рьируемых параметров, используемых для обеспечения передачи информации по каналам разного уровня каче-
ства. Получена целевая функция для эффективного кодирования данных и предложены пути обеспечения по-
мехоустойчивого обмена ними. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Метою адаптивного 
передавання є забезпечення стійкого обміну інформа-
цією з невідомими до початку роботи параметрами 
якості каналу зв’язку із передаванням максимальною 
швидкістю при гарантованій для будь-якого каналу ві-
рогідності приймання. Остання оцінюється імовірніс-
тю безпомилкового передавання інформації або імові-
рністю помилки приймання і не повинна перевищува-
ти заданого порогового значення nopp . Особливо ак-
туальним це завдання виявляється у зв’язку із розвит-
ком мереж, побудованих на базі технологій АТМ. 

Метод створення широкосмугових цифрових ме-
реж інтегрального обслуговування виник як принци-
пово новий для побудови мереж зв’язку. Стандартизо-
вані, розгалужені і численні мережі телефонного, теле-
графного, факсимільного зв’язку, а також мережі пе-
редавання даних розраховані лише на забезпечення 
одного виду зв’язку з тим чи іншим способом перене-
сення інформації. Альтернативою цьому передбача-
ється побудова цифрової мережі з єдиним методом 
транспортування даних каналами зв’язку всіх видів 
інформації за допомогою технології асинхронного ре-
жиму перенесення пакетів фіксованої структури і дов-
жини [1–5]. 

Мета роботи – аналіз особливостей здійснення 
процедур завадозахищеного кодування/декодування 
для забезпечення ефективного використання каналу 
зв’язку. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Те-
рміни „комп’ютерні системи” та „комп’ютерні ме-
режі” сформувались останнім часом і стандартами 
не регламентовані. Вони підкреслюють спорідне-
ність (за певними ознаками) структур процесорних 
засобів, призначених для збирання та оброблювання 
інформації. Так, всі сучасні системи будуються з 
використанням мікропроцесорних засобів, а це, у 
свою чергу, передбачає використання типових мо-
дулів, що призначаються для виконання певних чіт-
ко окреслених функцій. Вони можуть входити до 
складу комп’ютера або розроблятись для викорис-
тання у мікропроцесорних контролерах. Їх перелік, в 
основному, є незмінним і передбачає оброблювання 
уніфікованих сигналів за допомогою стандартних 
модулів (АЦП або таймер залежно від інформатив-
ного параметра), зберігання даних у модулі пам’яті 
тощо, не кажучи вже про стандартний набір моду-
лів, які забезпечують працездатність системного 
блоку персонального комп’ютера. 

Відмінність структур комп’ютерних систем ви-
значається їх функціональним призначенням. Інфо-
рмаційно-вимірювальні системи будуються для зби-
рання та оброблювання інформації, тому їх структу-
ра обмежується модулем визначення параметрів си-
гналів і процесорним блоком з пам’яттю для збері-
гання та оброблювання даних. Інформаційно-
консультативні  системи будуються на базі процесо-
рного блока з розвиненими периферійними при-
строями для введення запиту, його оброблювання та 
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виведення необхідної інформації. Автоматизовані 
системи управління, крім модулів, необхідних для 
побудови ІВС, вимагають введення блоків форму-
вання сигналів управління (підсилювачі потужності, 
ЦАП, таймер тощо) залежно від виконавчих при-
строїв. Під час детального розроблювання конкрет-
ної системи можуть здійснюватися певні варіювання 
структур (наприклад, вводитися один чи декілька 
зворотних зв’язків), але перелік уніфікованих апара-
тних модулів лишається практично незмінним. Ос-
новне навантаження під час побудови системи при-
падає на розроблення алгоритмічного і програмного 
забезпечення.  

Для розподілених систем прийнятне все вислов-
лене вище, але особливого значення набуває процес 
передавання інформації. Суто інформаційні системи 
призначаються для циркулярного виведення інфор-
мації і передбачають використання симплексного 
режиму (передавання інформації лише в один бік, як 
у системах телебачення чи радіомовлення). Адресне 
опитування давачів або каналів у розподілених ін-
формаційно-вимірювальних системах та автомати-
зованих системах управління вимагає використання 
напівдуплексного режиму (передавання інформації 
в обидва боки, але по черзі). Комп’ютерні мережі 
потребують задіяння повнодуплексного режиму 
(одночасне передавання інформації в обидва боки). 
Таким чином, в узагальненому вигляді з урахуван-
ням певних припущень з точки зору передавання 
інформації різниця між розподіленими системами і 
комп’ютерними мережами не така вже й суттєва. 

Спільним для будь-якої автоматизованої системи 
управління є те, що її функціонування базується на 
інформаційному процесі. В усіх випадках реалізу-
ється адресний вибір об’єкта (передавача чи при-
ймача), в усіх випадках використовується уніфікова-
ний набір апаратних модулів, в усіх випадках метою 
обміну інформацією є її вірогідне передавання з ма-
ксимально ефективним використанням каналу 
зв’язку. Оскільки передавання даних каналом 
зв’язку найбільш ефективно здійснюється у послі-
довному форматі, то необхідні перетворювачі пара-
лельного коду на послідовний та навпаки, а також 
пристрої узгодження передавача та приймача з ка-
налом зв’язку. 

Високий рівень формалізації інформаційних 
процесів у комп’ютерних системах призводить до 
суттєвого зростання обсягів інформації, яку необ-
хідно оброблювати за допомогою процесора.  

При цьому, якщо сучасні процесорні засоби до-
зволяють ефективно оброблювати потоки інформа-
ції, то засоби передавання даних є вузьким місцем 
порівняно з обчислювальними засобами. Особливо 
це проявляється для комп’ютерних систем, розподі-
лених на великих територіях. Відповідно, вартість 
систем при зростанні довжини ліній зв’язку різко 
збільшується і може значно перевищувати вартість 
засобів оброблювання. Між тим, саме комп’ютерні 
системи з розподіленими процесами є особливо 
ефективними і перспективними. Тому ускладнення 
алгоритмів передавання інформації є виправданим, 

якщо це призводить до підвищення ефективності 
використання каналу зв’язку. Проблема підвищення 
швидкості передавання інформації є однією з най-
важливіших для комп’ютерних систем, які вміщу-
ють лінії зв’язку.  

Другою суттєвою проблемою для розподілених 
комп’ютерних систем є підвищення вірогідності ін-
формації. Вимоги, які пред’являються до засобів пе-
редавання інформації в комп’ютерних системах пе-
редбачають імовірність спотворення блока повідом-
лення в межах 86 1010   . Хоча теорема Шеннона 
і передбачає можливість досягнення високих швид-
костей при як завгодно малому значенні ймовірності 
помилки, технічна реалізація таких систем пов’язана 
з великими складнощами. Потрібно також відзначи-
ти, що у комп’ютерних системах наявний ряд обме-
жень, пов’язаний  з часом надходження та старіння 
повідомлень. 

Серед вищевказаних розподілених комп’ютерних 
систем і мереж можна виділити: 

– мережі загального призначення, які формують-
ся для вирішення задач інформаційного характеру; 

– проблемно-орієнтовані системи, які використо-
вуються для вирішення обмеженого кола прикладних 
задач певного виду (системи автоматизованого 
управління та контролю, інформаційно-вимірювальні 
та довідкові, системи охоронної сигналізації, відеос-
постереження тощо); 

– спеціалізовані системи, призначені для вирі-
шення конкретних задач з фіксованими алгоритма-
ми функціонування (зв’язкові процесори, технологі-
чні контролери тощо). 

При розгляді розподілених інформаційних сис-
тем (рис. 1) необхідно мати на увазі, що з точки зору 
користувача режим передавання є симплексним (як 
у прикладі телевізійної системи), але з точки зору 
розробника необхідно забезпечувати зворотний 
зв’язок і отримувати певну інформацію про якість 
зв’язку, умови передавання, і, як мінімум, – чи до-
ходять взагалі дані, що передаються до пункту при-
значення. Для цього необхідно реалізовувати напів-
дуплексний або дуплексний режим залежно від фу-
нкціонального призначення створюваної системи, її 
швидкодії та особливостей побудови. Структура та-
кож піддається варіюванню залежно від перерахо-
ваних умов. Якщо вони дозволяють, то можна сут-
тєво скоротити апаратні витрати, подаючи сигнали 
із вхідних перетворювачів безпосередньо на ключ і 
поставивши після нього один перетворювач парале-
льного коду на послідовний. Аналогічно змінюється 
і блок формування сигналів управління. 

Особливі складнощі при обміні інформацією ви-
кликають неоднорідні розподілені комп’ютерні сис-
теми, оскільки для їх реалізації часто використову-
ють канали зв’язку різної природи, їх апаратна час-
тина вміщує обладнання різного функціонального 
призначення, часто несерійного виробництва, яке 
хоча і сертифіковане, але вимагає оригінального 
програмного забезпечення. 
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Для досягнення вказаної мети є необхідним ви-
користання завадостійкого коду, якому повинні бути 
притаманні певні властивості:  

– забезпечення гарантованої вірогідності переда-
вання, тобто неперевищення імовірності помилки 
декодування для будь-якого каналу зв’язку; 

– наявність набору параметрів, які можна було б 
варіювати для забезпечення передавання інформації 
каналами різного рівня якості. 

 

 
Рисунок 1 – Узагальнена структура проблемно-орієнтованої розподіленої комп’ютерної системи 

 
Для адаптивного передавання інформації кана-

лом з ненульовою пропускною здатністю викорис-
товується набір  k,n -кодів із виправленням поми-
лок, де п – загальна кількість розрядів кодової ком-
бінації, k – кількість інформаційних розрядів, міні-
мальна кодова відстань яких 

st,tsdmin  1 , (1) 

де s – кількість помилок, що виявляються; t  – кіль-
кість помилок, що виправляються, характеризує 
спроможність блокового коду (n, k) до виправлення 
помилок і залежить від властивостей конкретного 
коду. У свою чергу, кількість помилок t, що виправ-
ляються, пов’язана з мінімальною відстанню між п-
мірними кодовими словами у матриці Хеммінга: 

2
1

 mindt .            (2) 

Повідомлення, що має передаватися до каналу 
зв’язку kx , складається з інформаційної ix  та слу-
жбової ux  частин 

uik xx:x  .                 (3) 

Після виконання завадозахищеного кодування, 
до кодової комбінації kx  додається ще й т контро-
льних розрядів 

muimkn xxxxx:x  .     (4) 

Такий формат представлення даних дозволяє 
вносити необхідні корективи до вхідних параметрів 
розробленої моделі каналу. 

Оскільки більша частина інформації передається 
з використанням засобів комп’ютерної техніки, то 
процес передавання має певні особливості [6, 7]. З 
одного боку, послідовні інтерфейси, що використо-
вуються для передавання інформації до каналу 
зв’язку, здебільшого працюють з байтами. Навіть, 
якщо кількість розрядів, що передаються, можна за-

давати програмним шляхом, то порт все рівно допо-
внює слово нулями, і до каналу зв’язку передається 
повний байт. З другого боку, канальні коди типу 
Манчестер ІІ, AMI, MLT–3, BNZS, HDB3 тощо мо-
жна використовувати лише для перетворення сигна-
лів, оскільки вони тільки фіксують помилки, не ви-
правляючи їх, але вимагають суттєвих апаратних за-
трат і відрізняються складністю програмної реаліза-
ції. 

Інформацію до каналу зв’язку можна передавати 
не лише окремими байтами, але й блоками довжи-
ною bN  байт  [6, 8]. Тоді показник якості переда-
вання інформації каналом зв’язку kE  залежить від 
складу вектора сигналу nx , що передається, імовір-
ності спотворення елементарного сигналу 0p , дов-
жини блоку bN , що передається, та кількості поми-
лок t , що виправляються. Таким чином, задачу по-
будови коду можна сформулювати у вигляді 
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де  


  bbk
Nk

T
N 8  – швидкість передавання 

інформації; kp  – імовірність правильного прийман-
ня блоку з bN  байт даних; nopp  – порогова імовір-

ність правильного приймання блоку з bN  байт да-
них; k – швидкість передавання даних каналом 
зв’язку; nop  – порогова швидкість передавання да-
них каналом зв’язку; T – час передавання блоку з 

bN байт даних, з урахуванням граничного значення 
об’єму сигналу 

nopk VV  . (6) 
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Для другого випадку показник якості передаван-
ня інформації каналом зв’язку kE  залежить від 
складу вектора сигналу nx , що передається, імовір-
ності спотворення елементарного сигналу 0p , роз-
міру блока bN , що передається, та кількості повто-
рів r .  

Таким чином, задачу побудови коду можна сфо-
рмулювати у вигляді  
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причому в обох випадках порогова швидкість пере-
давання інформації визначається за методикою 
Шеннона. Потенційно можливу мінімальну кодову 
відстань mind  для блокових кодів  k,n  можна при-
близно визначити, використовуючи різні оцінки [9]: 

– з використанням межі Плоткіна 

12
2 1






k

k

min nd ,                       (8) 

– з використанням межі сферичної упаковки Хе-
ммінга 




 
t

i

i
n

kn C
0

2 . (9) 

Використання кодів такого типу вимагає оціню-
вання кількості інформаційних розрядів і кількості 
помилок, що виправляються. Графік, який ілюструє 
частку інформативних розрядів k  у кодових комбі-
націях для 3mind  та 5mind (відповідно виправ-
лення однієї та двох помилок), наведений на рис. 2. 
Так, для виправлення двох помилок необхідна міні-
мальна кількість розрядів 72 5 mindminn , а для 

однієї –  31 3 mindminn . 

 

 
Рисунок 2 – Кількість інформаційних розрядів 

31 mindk та 5min
2 dk у блоці повідомлення  

при різній його довжині bN  
 

Велике значення має також час передавання ін-
формації. Графік залежності часу передавання зале-

жно від обсягу файлу, що передається, поданий на 
рис. 3. 

 

  
Рисунок 3 – Залежність часу передавання 

3min
1 dTk та 

52 mindTk від довжини блоку повідомлення bN  

Оскільки для виправлення однієї помилки можна 
ефективно використовувати чотири інформаційних 
розряди з трьома контрольними, а послідовний ін-
терфейс передає інформацію байтами, то перепаку-
вання даних до повних  восьми  розрядів  дає певний  
виграш  у часі, який ілюструється рис. 4. 

Таким чином, для забезпечення оптимального 
режиму роботи необхідно визначити параметри пе-
редавання, що описуються виразами (5), (7). 

Для визначення максимальної довжини блоку 
передавання необхідно врахувати, що коди з випра-
вленням помилок призначені для корегування лише 
певної кількості помилок, яка визначається кодовою 
відстанню. Якщо всі помилки у блоці виправити не-
можливо, то блок необхідно передавати знову. На-
явність зворотного каналу передбачає передавання 
спеціальних сигналів після надходження кожного 
блоку щодо наявності невиправних помилок, тобто 
щодо правильності або неправильності передавання 
блоку. 

 

 
Рисунок 4 – Залежність часу передавання Tk  

(без перегрупування даних) та Tku (з перегрупуван-
ням даних) від довжини блоку повідомлення Nb 

 
Властивості симетричного каналу без пам’яті пе-

редбачають, що  помилки  будуть  незалежними,  а  
імовірності  i.npp приймання  кожного i -го блока не 
будуть залежати від попередніх передач [8]. 
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ВИСНОВКИ. На основі проведених досліджень 
визначені особливості передавання інформації у про-
блемно-орієнтованих розподілених комп’ютерних 
системах, сформульовані основні інформативні пара-
метри та цільові функції. Запропоновані шляхи вибо-
ру найбільш ефективного методу кодування для за-
безпечення завадостійкого передавання інформації. 
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MAINTENANCE OF THE NOISEPROOF INFORMATION TRANSFER  
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Khmelnytske Highway, 95, Vinnytsia, 21021,Ukraine. E-mail: kulyk@inaeksu.vstu.vinnica.ua 
The singularities of an information transfer in the problem-oriented distributed computer systems are considered. 

The problems originating at information interchange in the non-uniform distributed computer systems owing to pres-
ence of the different kinds communication channels and use of the custom-built manufacture equipment with the origi-
nal software are based. The structure of a noise-immune code with the guaranteed reliability of transfer is offered, and 
the set of the scaleable parameters used for maintenance of an information transfer on channels with a different degree 
of quality is defined. The criterion function for effective data encoding is determined and ways of the maintenance of a 
noise immune data exchange are offered. 
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