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ВМП Вентилятор місцевого провітрювання

ВП Виконавчий пристрій

ГРПП Груповий регулятор потоку повітря

ДВІ Девіртуалізатор віртуальної імплементації

ДС Динамічна система

ДСЗП Динамічна система з зосередженими параметрами

ДСРП Динамічна система з розподіленими параметрами

ДРЧП Диференціальне рівняння в частинних похідних

ЗВВ Засоби введення-виведення

ЗД Засоби діалогу

ЗДР Звичайне диференціальне рівняння

ІМ Імітаційне моделювання

ЛОМ Локальна обчислювальна мережа

МПБ Мультиплатформенна бібліотека

МПО Модельна предметна область

МПМ Мова паралельного моделювання

МПП Мова паралельного програмування

МППЗ Мультиплатформенне програмне забезпечення

МСЦ Моделюючий сервісний центр

ОБУ Оптимальне безпечне управління

ОО Об'єктно-орієнтований

ОТ Обчислювальна техніка

ОШ Об'єкт шахти

ПД Підсистема діалогу
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ПМ Підсистема моделювання
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ВСТУП

Актуальність  проблеми.  Моделювання  складних  динамічних  систем

(СДС) є актуальною проблемою для багатьох областей техніки і технологій.

Різноманітні методи і засоби моделювання інтенсивно використовуються в

реальних технічних проектах для перевірки коректності новітніх інженерно-

технічних  рішень,  тим  самим  уявляючи  собою  важливі  фактори,  які

гарантують якість проектування і надійність створюваних об'єктів. Розвиток

комп'ютерної  техніки  позитивно  позначається  на  предметних  областях  –

зростає  рівень  складності  систем,  що  моделюються,  удосконалюються

методи  їх  моделювання.  Застосування  паралельних  і  розподілених

обчислювальних систем дає  можливість  швидкого  та  якісного  проведення

модельних  експериментів  для  складних  динамічних  систем,  до  яких

відносяться  мережеві  динамічні  об'єкти  і,  зокрема,  шахтні  вентиляційні

мережі  (ШВМ).  Завдання  проектування  ШВМ,  розробки  систем

автоматизованого  управління  провітрюванням  (САУП)  та  оперативного

прийняття  рішень  з  безпеки  потребують  модельної  підтримки.  Складність

ШВМ  як  об’єктів  моделювання  з  розподіленими  параметрами  зумовлює

використання паралельних обчислювальних ресурсів,  побудову проблемно-

орієнтованих моделюючих  середовищ (ПОМС)  та  забезпечення  діалогової

підтримки розробки, налагодження і використання паралельних симуляторів

ШВМ.  Перехід  від  окремих  моделей  до  комплексного  модельного

забезпечення  названих  вище  завдань   актуалізує  комплексну  побудову

засобів активної взаємодії розробників та користувачів паралельних моделей

з різноплановими ресурсами моделювання.

Важливими  завданнями  цієї  проблеми  є  розгляд  ПОМС  як  об'єкта

діалогу користувача та розробника моделей (експерта предметної області) з

різноманітними ресурсами середовища, теоретичне обґрунтування і розробка
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засобів  ефективної  підтримки  цього  діалогу  на  всіх  етапах  побудови  та

застосування різнопланових моделей динамічних систем.

Зв'язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами.

Дисертаційну  роботу  виконано  в  рамках  науково-дослідної  теми  кафедри

«Комп‘ютерна  інженерія»  Г5-01 під  назвою «Теоретичні  основи  побудови

модульних  моделюючих  середовищ  для  мережного  розподіленого

моделювання» (№ ДР 0101U001110),  за темами наукового співробітництва

кафедри з інститутом Динаміки складних технічних систем ім. Макса Планка

(м.Магдебург, Німеччина) та Інститутом паралельних і розподілених систем

Штутгартського  університету  (м.Штутгарт,  Німеччина)  з  проблеми

моделювання  динамічних  систем  з  зосередженими  та  розподіленими

параметрами.

Мета роботи. Метою дисертаційної роботи є вдосконалення методів

та  підходів  до  розробки  діалогових  компонентів  та  засобів  взаємодії

розробників  і  користувачів  паралельних  симуляторів  СДС  у  складі

проблемно-орієнтованого  паралельного  моделюючого  середовища,  що

дозволить забезпечити високу ефективність роботи в середовищі як з точки

зору користувачів-експертів предметної області,  так і  з боку оптимального

використання  ресурсів  цільової  платформи (а  саме  оперативної  пам´яті  та

швидкодії паралельно працюючих процесорів) в процесі моделювання.

Для досягнення цієї мети в роботі вирішуються наступні задачі:

1.  Теоретичний  аналіз  і  розробка  підсистеми  діалогу  (ПД)  ПОМС:

визначення  ПД  як  системної  одиниці  ПОМС,  формулювання  вимог  до

підсистеми; розробка функціональної та алгоритмічної структури ПД ПОМС,

орієнтованої на реалізацію в SISD-, SIMD- і MIMD-системах.

2.  Створення  графічного  дизайну  ПД ПОМС,  що реалізує  візуальне

спілкування розробника моделі з ресурсами паралельних симуляторів.
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3. Удосконалення інструментальних засобів  ПД з метою підвищення

ефективності інтерактивної роботи з моделями та симуляторами.

4.  Підвищення швидкодії  засобів  моделювання за  рахунок інтеграції

SIMD- та MIMD-підходів до розпаралелювання і використання додаткових

можливостей сучасних процесорів.

5.  Імплементація  та  експериментальні  дослідження  основних

компонент ПД ПОМС.

Об'єкт  дослідження.  Моделювання  складних  мережевих  об’єктів  в

контексті проблемно-орієнтованого моделюючого середовища.

Предмет  дослідження.  Алгоритми  і  методи  для  забезпечення

інтерактивної  роботи  користувача  з  моделями  мережевих  об'єктів  на

прикладі   задачі  моделювання  динаміки  розподілу  повітря   в  шахтних

вентиляційних мережах.

Методи  дослідження. Алгоритмічна  частина  розроблялася  з

застосуванням методів і патернів об'єктно-орієнтованого проектування. При

імплементації  алгоритмів  застосовувалися  методи  мультиплатформенної

розробки  програмних  компонент.  При  реалізації  гібридного  алгоритму

вирішувача  рівнянь  був  використаний  метод  прямих  та  чисельні  методи

розв'язання  диференційних  рівнянь.  При  проведенні  експериментів

використовувалося автоматизоване тестування програмного забезпечення.

Наукова новизна. Отримані наступні наукові результати:

1.  Вдосконалено  структурну  організацію  підсистеми  діалогу

проблемно-орієнтованого моделюючого середовища, що дозволяє об´єднати

складові компоненти ПОМС у єдиний (прозорий для користувачів-експертів)

програмний  комплекс  та  використовувати  моделі  СДС  одночасно  з

управлінням реальним динамічним об´єктом.
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2. Вперше запропоновано новий спосіб організації стеку скасування та

повтору  останніх  дій  користувача  для  візуальних  засобів  створення  та

редагування моделей. Цей спосіб є досить ефективним з точки зору витрат

оперативної  пам´яті  та  дозволяє значно зменшити час імплементації  стеку

скасування та повтору незалежно від моделей даних, що використовуються

візуальними додатками.

3.  Запропоновано  гібридну  MIMD+SIMD-структуру  вирішувача

рівнянь  за  методом  прямих  для  задачі  динаміки  розподілу  повітряних

потоків, застосування якої разом з інтегрованими SIMD-засобами сучасних

процесорів  дозволить  значно  зменшити обсяг  обчислювальних ітерацій  та

скоротити час простою процесорних елементів.

4. Запропоновано узагальнену вихідну модель мережевого об’єкта, яка

складається  з  окремих  підмоделей  (підмодель  топології,  підмодель

візуалізації,  підмодель  параметрів).  Запропоновано  універсальний  формат,

що використовує об’єктно-оріентовану модель атрибутів для зберігання та

доступу до окремих параметрів. Це дозволяє забезпечити єдиний інтерфейс

та  значно  спростити  обмін  модельними даними між підсистемами ПОМС

індиферентно до конкретного контенту моделей.

Практична цінність роботи полягає в:

1.  Розробці програмних  компонент  підсистеми  діалогу  ПОМС,

орієнтованих  на  побудову  та  параметризацію  моделей  СДС,  інтерфейсу  з

модулями симуляторів та відповідну візуалізацію результатів моделювання. 

2. Створенні мультиплатформенної бібліотеки, що спрощує побудову

інструментальних  засобів  для  створення  та  параметризації  двовимірних

графів  мережевих  об'єктів  моделювання.  На  основі  цієї  бібліотеки  було

імплементовано  діючий додаток – редактор графів ШВМ.
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3. Імплементації стека скасування останніх дій користувача на основі

запропонованого  в  роботі  методу  Diff.  Застосування  методу  дозволило

підвищити можливість повторного використання програмного коду і знизити

витрати пам'яті  більше ніж на  95% в окремих випадках (в  залежності  від

моделі даних).

4.  Імплементації  паралельного  алгоритму  вирішувача  рівнянь  для

задачі розподілу повітря в ШВМ методом прямих з використанням SSE- та

AVX-команд для процесорів Intel. Запропонований алгоритм дозволяє значно

зменшити  кількість  обчислювальних  ітерацій  (в  залежності  від  цільової

архітектури  процесора)  і  тим  самим  підвищити  фактичну  швидкодію

вирішувача  (експерименти  показали  прискорення  обчислень  до  3  разів  у

порівнянні з базовим алгоритмом).

Основні положення дисертації та розроблене програмне забезпечення

впроваджені  в  навчальний  процес  на  кафедрі  «Комп’ютерна  інженерія»  в

ДонНТУ і використовуються при проведенні навчальних занять. Програмний

код,  який  реалізує  метод  Diff,  в  даний  час  використовується  в  декількох

програмних продуктах.

Апробація  результатів  роботи.  Основні  ідеї  та  результати

дисертаційної роботи доповідалися і обговорювалися на:

-  двох  міжнародних  технічних  семінарах,  присвячених  проблемам

моделювання  складних  динамічних  систем,  які  відбулися  в  м.  Штутгарт

(Німеччина)  в  липні  2003  року  на  базі  інституту  ISR  і  обчислювального

центру IPVS;

- 18-му симпозіумі ASIM'2005 (м. Ерланген, Німеччина) в період з 12

до 15 вересня 2005 року;

- робочих семінарах кафедри КІ ДонНТУ;
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-  міжнародній  конференції  «Моделювання  2016»,  що  проходила  в

Інституті проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України в

період з 25 до 27 травня 2016 року (м. Київ, Україна);

-  міжнародній  науково-технічній  конференції  «Моделювання  та

комп’ютерна графіка» ДонНТУ (м. Покровськ, Україна, вересень 2017).

Публікації.  За  основними  положеннями  та  результатами  виконаних

досліджень опубліковано 9 друкованих робіт (6 статей в збірниках наукових

праць,  задекларованих  в  ВАК  України,  2  роботи  в  українських  збірниках

доповідей наукових конференцій, і 1 робота в іноземному виданні - збірнику

доповідей наукової конференції).

Особистий  внесок  здобувача.  Основні  теоретичні  та  практичні

результати  отримані  дисертантом  особисто.  В  роботі  [7]  автором

запропоновано  концепцію та  функціональний  обсяг  підсистеми  діалогу

ПОМС.  В  роботі  [61]  автор  реалізував  систему  графічного  налаштування

технологічної карти виробничого процесу; розробив програмну інтерфейсну

частину  ПК  з  мережним  контролером  телеметрії;  імплементував  систему

візуалізації даних від технологічного об´єкта у реальному часі. В роботі [118]

автор  реалізував  та  описав  додаток  для  візуальної  побудови  та

параметризації  моделей;  описав  та  реалізував  ідею  використання

універсального  формату  для  зберігання  та  обміну  даними  окремих

підмоделей. Інші роботи написані особисто.

Структура  та  обсяг  дисертації. Дисертація  складається  зі  вступу,

п'яти розділів, висновків, списку використаних джерел (119 найменувань) і

трьох  додатків.  Основний  текст  дисертації  становить  168 сторінок

машинописного тексту, 34 рисунки та 19 таблиць.
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1.  АНАЛІЗ  ПРОБЛЕМ  В  ОБЛАСТІ  ДІАЛОГОВОЇ  ПІДТРИ-

МКИ МОДЕЛЮВАННЯ ШВМ. ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

1.1. Коротка технологічна характеристика ШВМ. 

Шахтні  вентиляційні  мережі відносяться до складних мережевих ди-

намічних об'єктів. Велика розмірність мереж (число гілок понад 100, число

вузлів більше 50), багатозв'язність фізичних контрольованих і регульованих

параметрів, ієрархічність розташування регулюючих органів, нелінійність ае-

родинамічних  характеристик  вентиляторів  і  виробок,  розподіленість

параметрів виробок і вироблених просторів, сильний взаємозв'язок між аеро-

і  газодинамічними перехідними процесами, наявність стохастичних і  дете-

рмінованих збурень є основними показниками складності ШВМ [1-6]. 

Умовно можна розбити всі технологічні характеристики ШВМ на на-

ступні групи: топологія шахти, параметри контролю, параметри управління,

неконтрольовані параметри.

Характеристиками, що описують топологію ШВМ, є координати розмі-

щення підземних (горизонти,  стовбури,  штреки,  виїмкові дільниці  тощо)  і

наземних (вентиляційні установки і повітропроводи) складових мережі, а та-

кож  їх  фізичні  параметри,  які  є  постійними  або  нечасто  змінюються.  До

останніх відносяться: глибина стовбурів і горизонтів, протяжність виробок і

штреків, їх початкові і  кінцеві діаметри. Дані параметри є практично кон-

стантними і визначаються при проектуванні об'єкта.

До параметрів контролю відносяться параметри, які змінюються в ре-

зультаті  фізичної  взаємодії  складових  мережі  і  можуть  бути  проконтро-

льовані за допомогою вимірювальної апаратури. Основними з них є: депресія

виробок,  концентрація  метану,  температура,  вологість.  Визначення  даних

параметрів є окремим завданням. Для встановлення розподілу тиску уздовж

повітряних  потоків  у  виробках  використовується  депресійна  зйомка,  що
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представляє собою комплекс робіт по вимірюванню розподілу загальношахт-

ної депресії у виробках; отримання даних про значення фактичних опорів гі-

рничих виробок; виявлення причин, які викличуть великі втрати тиску пові-

тря. Зйомка полягає в послідовному вимірі тиску повітря у виробках вентиля-

ційної мережі від пункту входу до пункту виходу повітряного струменя на

поверхню. За  характером виконання зйомка буває детальна,  спрощена або

комбінована.  Для контролю інших величин використовуються датчики, які

розташовуються у межах всієї ШВМ.

Параметри управління – це параметри об'єктів, які служать для зміни

поточного стану ШВМ шляхом їх зміни. До них відносяться: депресія венти-

ляторів головного (ВГП) і місцевого (ВМП) провітрювання, яка регулюється

шляхом зміни швидкості обертання, а також положення регулюючих органів,

зміна яких призводить до зміни опору повітряного потоку у точках регулюва-

ння.

До неконтрольованих параметрів належать витоки повітря у виробле-

ному просторі,  а  також концентрація метану у недоступних для установки

датчиків місцях [4,5].

1.2. Математичний  опис  мережевого  динамічного  об'єкта  на

прикладі ШВМ.

Математична модель складного динамічного мережевого об'єкту з роз-

поділеними параметрами представляється у вигляді сукупності графа об'єкта

(зв'язків між гілками) і системи диференціальних рівнянь, що описують кож-

ну гілку цього графа. Для опису довільної топології мережевого об'єкта ви-

користовуються [4,6,7]:

1. Масив кодування топології і параметрів мережі:

{NUj, KUj, NQi, PQi}, (1.1)

де NUj, KUj – номери початкових і кінцевих вузлів орієнтованих гілок; 

          NQi – номери гілок, PQi – параметри гілок.
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2. Алгоритми побудови матриць інциденцій і контурів по масиву (1.1):

Матриця інциденцій:

A = Fa (NUj, KUj, NQi) (1.2)

Матриця контурів:

S = Fs (NUj, KUj, NQi) (1.3)

3. Для опису перехідних аеродинамічних процесів у вентиляційній ме-

режі застосовуються рівняння у частинних похідних:

{−
дP i

д x
=r iQ i

2+r ' iQi
2+

ρ

S i

дQi

д t

−
дP i

д t
=

ρa2

Si

дQ i

д x

(1.4)

де Pi(x,t) – тиск у і-й гілці системи; Qi(x,t) – витрата повітря у і-й гілці

системи; ri – питомий аеродинамічний опір гілки; r' – регульований питомий

аеродинамічний опір у разі наявності регулюючого пристрою; x – просторова

координата; Si – площа поперечного перерізу виробки; a – швидкість звуку у

повітрі; ρ – щільність повітря. 

У загальному вигляді  система диференціальних рівнянь у частинних

похідних для всього об'єкта має вигляд:
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(1.5)

де n – кількість гілок мережевого об'єкту.

Даний математичний опис запропоновано і використано у [6] для побу-

дови  аналого-цифрових  моделей  ШВМ і  розробки  алгоритмів  управління.

Актуальною  є  задача  комп'ютерної  підтримки  формування  паралельних

моделей ШВМ і розробки діалогових алгоритмів з цією метою.
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1.3. Етапи побудови і застосування математичної моделі мере-

жевого об'єкта. Необхідність їх діалогової підтримки.

Процес моделювання мережевого об'єкта можна розбити на наступні

взаємопов'язані етапи з урахуванням наявних у розпорядженні засобів ОТ і

паралельних ресурсів, а також необхідного програмного забезпечення [1,2,8-

11]: 

1. Побудова і параметризація вихідної моделі мережевого об'єкта.

2. Підготовка до моделювання (завдання вихідних даних і передача їх

системі моделювання для побудови математичної Simulation-моделі).

3.  Власне  процес  моделювання  (за  допомогою  симулятора,

використовуючи Simulation-модель).

4. Отримання та обробка результатів моделювання.

5. Аналіз результатів та можлива корекція вихідних даних.

На кожному з  цих етапів важливу частину роботи становить процес

діалогу  з  користувачем,  який  здійснюється  через  підсистему  діалогу.

Конкретна  реалізація  ПД  може  залежати  від  апаратної  платформи  і

відповідної операційної системи, однак на кожному етапі ПД виконує певні

завдання, необхідні для його успішного завершення.

На етапі побудови моделі мережевого об'єкта у загальному випадку не

потрібна  наявність  паралельної  машини.  Користувач  може  підготувати

модель, використовуючи звичайну персональну ЕОМ. Тут підсистема діалогу

повинна повністю забезпечити підтримку процесу побудови моделі. Функції

ПД залежать від конкретної специфіки розв'язуваної задачі, проте основними

є  введення  і  редагування  даних  у  вигляді,  зручному  для  користувача

(графічний  інтерфейс,  що  забезпечує  візуальну  побудову  і  відображення

моделі).  Може  бути  використано  кілька  альтернативних  шляхів  побудови

моделі, що залежать від наявних вихідних даних і їх форми (наприклад, для

окремого випадку  –  моделі  шахтної  вентиляційної  мережі  –  модель  може
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бути  побудована  візуально  у  вигляді  графа,  або  може  бути  задана  у

табличному вигляді, або комбінацією цих двох способів).

Другий етап – підготовка до моделювання – у загальному випадку вже

вимагає  наявності  паралельних  ресурсів.  Тут  має  бути  здійснене

перетворення  вихідної  моделі  даних,  створеної  на  першому  етапі,  у

Simulation-модель,  яка  потім  надходить  на  вхід  паралельної  системи

моделювання.  За  допомогою  засобів  ПД  задаються  додаткові  параметри,

необхідні  для  початку  процесу  моделювання  (наприклад,  це  може  бути

спосіб  вирішення  завдання,  що  вказується  з  метою  оцінки  швидкості  і

точності рішення). Після цього необхідно передати підготовлені дані системі

моделювання (на віддалену паралельну машину або на локальну систему або

емулятор).  В  процесі  передачі  даних  ПД  також  грає  важливу  роль  при

налаштуванні передачі, обробці помилкових ситуацій і наданні користувачеві

варіантів їх вирішення, видачі необхідних повідомлень. Робота ПД на цьому

етапі істотно залежить від конкретної системи моделювання (локальної або

віддаленої), тому реалізація ПД може бути різною для кожного варіанта.

На  третьому  етапі  активна  паралельна  або  послідовна  система

моделювання. Тут ПД також залежить від типу апаратних ресурсів і може

виконувати  функції  з  інформування  користувача  про  процес  виконання

завдання, а також з обміну керуючою інформацією (наприклад, дострокове

припинення  моделювання  по  команді  від  користувача  або  з  ініціативи

віддаленої сторони (через помилки системи тощо.)).

Після закінчення виконання завдання, на четвертому етапі ПД повинна

забезпечити  підтримку  прийому  результатів  з  системи  моделювання  і

перетворення  їх  у  формат,  необхідний  для  візуального  відображення  (це

можуть  бути  табличні  або  графічні  дані  тощо.).  Також у  функції  ПД має

входити створення твердих копій результатів (наприклад, роздруківка), і по

можливості експорт у інші загальноприйняті формати даних.

П'ятий  етап  являє  собою  зіставлення  вихідних,  передбачуваних

(розрахункових)  і  реально  отриманих даних,  і  при необхідності  подальшу
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корекцію  вихідних  даних.  Наявність  паралельних  ресурсів  тут  також

необов'язкова, і даний етап може бути частково (або повністю) суміщений з

першим (це стосується саме корекції вихідних даних, так як для побудови і

редагування  моделі,  як  правило,  використовується  один  і  той  самий

інструментарій).

В даний час на російському ринку ПЗ систем, націлених на роботу з

ШВМ,  лідируючу  позицію  займає  програмний  комплекс  «Руднична

аерологія», що складається з декількох підсистем, що забезпечують найбільш

повну  діалогову  підтримку  всіх  п'яти  етапів  [12].  Даний  програмний

комплекс  встановлений  і  використовується  на  більшості  вугільних  шахт

Росії, у ВГРС вугільної промисловості та у проектних інститутах.

У  свою  чергу,  аналіз  вітчизняних  діалогових  програмних  засобів

показав практично повну відсутність аналогічного програмного забезпечення

в  українському  сегменті  ПЗ,  здатного  надати  можливість  користувачеві

працювати  з  моделями  ШВМ  ефективно  і  зручно.  Найбільш  близьким

аналогом  комплексу  «Руднична  аерологія»,  мабуть,  є  система

«MineModeller»,  розроблена  фахівцями  Національного  гірничого

університету  та  Науково-дослідного  інституту  гірничих  проблем  Академії

інженерних наук України для умов ВАТ «Павлоградвугілля» [13-15]. Також

на українських шахтах набули поширення системи «АТМОС»,  «РЕВОД» і

«МАВР», розроблені в тому числі за участю наукових фахівців з ДонНТУ

[16-19], проте їх розробка була розпочата ще в 1970-і роки, і забезпечуваний

ними  рівень  діалогової  підтримки  моделювання  за  багатьма  параметрами

більш не відповідає сучасним загальноприйнятим стандартам.

Через  відсутність  розвинених  візуальних  засобів  редагування  і

моделювання випливають такі проблеми, які є потенційною перешкодою для

ефективної роботи:

1. Експерт предметної області, що є користувачем подібних систем, не

зобов’язаний  бути  фахівцем  в  області  обчислювальної  техніки.  Тому  для

ефективної роботи з моделюючим ПЗ, що не має спеціального інтерфейсу,
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йому доведеться спочатку витратити чимало часу на навчання, що не завжди

може  бути  прийнятним.  Системи  моделювання  повинні  надавати

користувачам  сучасний  графічний  інтерфейс,  що  дозволяє  розробнику

максимально зосередитися на роботі у своїй предметній області.

2.  При  використанні  систем  без  візуального  користувальницького

інтерфейсу  неможливо  досягти  ефективної  побудови  та  налагодження

складних  моделей.  Програмне  забезпечення  повинно  мінімізувати  витрати

ручної праці і час розробки.

3.  Неефективні  діалогові  засоби  сприяють  значному  зростанню

небезпеки  допущення  помилок  при  створенні  моделей,  причому  висока

ймовірність  того,  що  подібні  помилки  можуть  бути  не  виявлені  на  етапі

налагодження  і  моделювання,  що  цілком  може  призвести  до

непередбачуваних (і навіть критичних) результатів згодом.

4.  Подібні  системи  також  повинні  мати  у  своєму  розпорядженні

розвинені засоби візуалізації  результатів [20],  причому результати повинні

бути згенеровані у вигляді, загальноприйнятому для фахівців в даній галузі. 

Таким чином,  випливає  актуальне завдання щодо створення єдиного

інтегрованого  середовища,  яке  має  засоби  для  створення  і  редагування

складних моделей, їх налагодження, моделювання й візуалізації результатів

та  візуальний  інтерфейс,  інтуїтивно  зрозумілий  фахівцям  у  даній  галузі.

Надання подібного інтерфейсу і повинна забезпечувати підсистема діалогу

[8]. 

1.4.  Автоматизоване  управління  провітрюванням  і  діалогові

засоби його реалізації.

Підсистема  управління  провітрюванням  включає  незмінну  (фізичну)

частину, що складається з наступних елементів [6,21-24]:

1. Об'єкт управління – ШВМ з s ВГП і l виїмковими дільницями.

2. Датчики потоків повітря Q і концентрацій метану C.
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3. Канали зв'язку, по яких передаються сигнали від датчиків в керуючу

частину.

4. Пристрої іскрозахисту, що забезпечують безпечне сполучення під-

земного і поверхневого напівкомплектів технічних засобів підсистеми.

5. Виконавчі пристрої дільничних і групових регуляторів потоків пові-

тря , що включають асинхронний двигун з іскробезпечною апаратурою ди-

станційного керування, редуктор і регулюючий орган з датчиком положення

і відомою аеродинамічною характеристикою.

6. Дистанційно керовані ВГП.

Дані  елементи з'єднані  між собою відповідно до їх  функціонального

призначення та фізичною природою. Входами незмінної частини є управлі-

нський вплив на приводи дільничних (РПП) та групових (ГРПП) регуляторів

потоків  повітря  і  РВГП  (регулятор  ВГП).  Виходами  є  потоки  повітря  Q i,

концентрації Ci, положення регулюючих органів всіх рівнів αj і величини де-

пресій ВГП Hk. Ієрархічна структура незмінної частини в складі підсистеми

управління [6] приведена на рис. 1.1.

Керуюча частина підсистеми автоматизованого управління провітрюва-

нням є людино-машинною. Функції, що традиційно виконуються оператором

(диспетчером), наступні:

1.  Налаштування  засобів  підсистеми  (завдання  параметрів  ШВМ,

виїмкових дільниць тощо).

2. Візуальний контроль (спостереження) за зміною параметрів Q і C на

дільницях.

3. Оцінка стану провітрювання дільниць за даними засобів контролю та

обробки, прийняття рішень про необхідність управління.

4. Дистанційне керування РПП, ГРПП і РВГП з метою вирівнювання

відносних величин потоків повітря у виробках.

5. Оцінка якості управління за даними засобів обробки інформації.

6. Ручна корекція з метою поліпшення результатів в п.4.
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При вирішенні завдань управління службою ВТБ може застосовуватися

один з режимів управління:

1.  Диспетчерське  (ручне)  управління  (всі  рішення  з  управління  об'-

єктом приймаються виключно людиною).

2.  Автоматичне  управління  (управління  повністю  автоматизоване  і

здійснюється системою, людина при цьому є лише спостерігачем).

3.  Напівавтоматичне  (змішане)  управління  (передбачається  рішення

деяких завдань системою, інших – тільки оператором).

Рис. 1.1. Структура підсистеми управління.
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Необхідність застосування автоматичного управління пов'язане з тим,

що оператор не в змозі самостійно реалізувати алгоритми оптимального без-

печного  управління  (ОБУ)  в  ШВМ,  оскільки  вони  вимагають  швидкого

проведення складних математичних розрахунків. Діючі алгоритми ОБУ були

запропоновані в [6] і вперше застосовані в системі управління провітрюван-

ням АТМОС [25-28].

Сутність  алгоритму  автоматизованого  управління  повітророзподілом

полягає в наступному. В ШВМ можна виділити сполуки виробок, які можуть

бути представлені у вигляді двополюсників r рівнів. Доведено [6],  що при

природному розподілі повітря відносні значення потоків в гілках двополю-

сників збігаються в сталих режимах. Керуючий вплив рівня j+1, спільний для

виробок двополюсника рівня j, забезпечує однакову зміну відносних значень

потоків  в  цих  виробках.  Отже,  якщо  у  виробках  двополюсника  рівня  j

попередньо вирівняти  відносні  значення  потоків  (що подаються  у  вигляді

коефіцієнтів забезпеченості виробок повітрям), то впливом рівня j+1 їх мож-

на змінити згідно з постановкою завдання управління. Таким чином, керую-

чий алгоритм будується у вигляді послідовності підготовчих процедур вирі-

внювання коефіцієнтів забезпеченості з r рівнями розташування регуляторів

в ШВМ і координуючої процедури управління ВГП на рівні r + 1, яка зводить

критерії забезпеченості та енерговитрат до оптимальних значень. Для шахт з

декількома ВГП застосовується декомпозиція ШВМ на  s підграфів, що від-

повідає числу ВГП.

У вітчизняній практиці ПД для управління реальним шахтним об'єктом

вперше була розроблена ще в 1978 році у рамках системи АТМОС. На сьо-

годні функціональні можливості даної (та аналогічних, досі застосовуваних

на шахтах) системи вже не відповідають вимогам, що пред'являються до су-

часних  діалогових  систем.  Зокрема,  такими  є:  наявність  графічного

інтерфейсу користувача і можливість безпосередньої взаємодії користувача з

системою через даний інтерфейс. Однак на вітчизняних шахтах досі нерідко

застосовується фізично застаріле обчислювальне обладнання, яке не дозволяє
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повною мірою скористатися перевагами сучасних рішень. Це є однією з при-

чин  відсутності  програмного  забезпечення,  що  має  розвинені  діалогові

засоби управління, що призводить до значного зниження ефективності робо-

ти. 

З іншого боку, програмне забезпечення, розроблене для більш ранніх

поколінь  обчислювальної  техніки,  фізично  не  може  ефективно  викори-

стовувати  всі  доступні  ресурси  більш  сучасних  платформ,  оскільки  це

вимагає відповідної зміни програмного коду (так, використання вбудованих

паралельних засобів SIMD сучасних процесорів, таких як SSE і AVX для про-

цесорів  фірми  Intel  [29,30],  які  можуть  значно  підвищити  продуктивність

алгоритмічної частини, вимагає наявності у коді відповідних паралельних ін-

струкцій і компілятора, що перетворює їх у нативний SIMD-код). 

Таким чином, для ефективної реалізації алгоритмів автоматизованого

управління необхідні, по-перше, нові діалогові засоби, які вводять у контури

систем управління і їх моделей людину – диспетчера або експерта предмет-

ної області, а по-друге, моделюючі алгоритми, адаптовані під сучасні апарат-

ні рішення.

1.5. Огляд діалогових засобів програмних систем.

Будь-яка  прикладна  комп'ютерна  програма  орієнтована  на  рішення

певного  класу  задач.  При  цьому  важливою  частиною  процесу  вирішення

задачі є організація діалогу з користувачем, а саме: інформування його про

поточний  стан  вирішення  і  збір  керуючої  інформації,  на  основі  якої

відбувається  управління  даним  процесом.  Таким  чином,  можна  розуміти

діалог як двосторонній обмін даними між програмним забезпеченням (ПЗ) і

користувачем даного ПЗ,  а  діалогові  засоби,  або засоби діалогу  (ЗД)  – як

сукупність  технічних,  дизайнерських  та  інших  рішень,  що  забезпечують

процес  ведення  діалогу.  Від  ефективності  цих  засобів  безпосередньо

залежить ефективність вирішення прикладної задачі.
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Існуючі діалогові засоби можна класифікувати за кількома критеріями:

1. Організація діалогу з користувачем.

2. Підтримка на рівні операційних систем.

3. Програмна реалізація.

4. Переносимість.

Організація діалогу з користувачем. 

В даний час існує декілька принципово різних типів організації діалогу

з користувачем, що застосовуються в програмних системах.

Клас 1. Командно-орієнтовані ЗД.

Історично  найстаріший  клас  ЗД,  що  з'явився  разом  з  першими

персональними ЕОМ, що мають термінал (клавіатура + пристрій виведення,

зазвичай монітор або АЦДП). До даного класу можна віднести системи, що

реалізують  принцип  послідовного  ведення  діалогу.  Процес  діалогу  з

користувачем  являє  собою  введення  з  клавіатури  терміналу  ЕОМ

послідовності  команд  із  зазначенням  необхідних  параметрів  з  боку

користувача, і відображення на екрані результату виконання даної команди з

боку ПЗ. Цей тип ЗД традиційний для такого ПЗ, як консольні операційні

системи (CP/M, MS-DOS, Unix) і консольні додатки сучасних ОС. 

Прикладами  додатків,  що  використовують  даний  тип  ЗД,  можуть

служити  стандартні  оболонки  Unix-систем  bash,  sh,  csh  і  їм  подібні,

командний  процесор  MS-DOS  command,  термінальні  додатки  типу  xterm,

telnet.

Клас 2. Меню-орієнтовані ЗД.

ЗД  даного  класу  з'явилися  практично  одночасно  з  командно-

орієнтованими  ЗД.  Основною  їх  особливістю  є  пропозиція  програмним

забезпеченням на кожному етапі вирішення задачі списку дій, доступних на

даному етапі (меню). Зазвичай кожному пункту меню відповідає яка-небудь

літеро-цифрова клавіша на клавіатурі,  натиснення якої активує дію (рідше

пункти меню пов'язані  з  певними командами,  які  користувач зобов'язаний

ввести з клавіатури). Ще один варіант управління меню – вибір необхідного
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пункту  за  допомогою  клавіш  управління  курсором.  З  появою  сенсорних

екранів  і  світлових покажчиків  з'явилися  варіанти ЗД,  орієнтовані  на  дані

пристрої введення інформації.

Приклади  додатків:  конфігураційні  модулі  Unix-систем  (sndconfig,

mouseconfig),  програма  розбивки  розділів  fdisk,  консольні  версії  Partition

Magic для DOS.

Клас 3. Віконно-компонентні ЗД.

ЗД цього класу вперше були застосовані в операційній системі Xerox

Alto і в даний час найбільш поширені і фактично є стандартом для всього

сучасного  програмного  забезпечення.  Додаток  надає  користувачеві  набір

віртуальних екранів (вікон), кожен з яких призначений для вирішення певної

підзадачі  (редагування,  відображення  ходу  процесу,  завдання  параметрів

тощо).  Користувач  спілкується  з  програмою  за  допомогою  діалогових

компонентів, кожен з яких служить для введення (відображення) конкретних

даних у відповідному виді (приклади компонентів діалогу – меню, кнопки,

поля  введення,  списки,  прапори-перемикачі).  При  цьому  забезпечується

інтуїтивно зрозуміла робота з додатком. Більшість додатків, які базуються на

ЗД  даного  класу,  дозволяє  користувачеві  також  зробити  налаштування

призначеного для користувача інтерфейсу на свій розсуд (звичайно, ступінь

гнучкості  такого  налаштування  залежить  від  конкретної  реалізації  і  від

застосовуваних ЗД), що забезпечує додатковий комфорт в роботі.

Як приклади можна привести операційні системи Windows, MacOS, що

безпосередньо  підтримують  віконно-компонентну  концепцію  ЗД,  а  також

додатки, що створюються для системи X-Window для Unix-платформ.

Клас 4. Емулюючі ЗД.

Подібні  ЗД  найчастіше  застосовуються  в  симуляторах  мобільної

техніки (автомобільні та авіакосмічні тренажери). Основна мета застосування

емулюючих ЗД – забезпечити користувачеві інтерфейс, аналогічний реальній

техніці.  ЗД  являють  собою  сукупність  засобів  введення  інформації,

виконуваних у  вигляді  реальних елементів  управління  (приладова  панель,
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штурвал,  педалі  тощо)  і  засобів  відображення,  в  якості  яких  може

застосовуватися  великий  екран  або  шолом  з  вбудованою  відео-  та  аудіо-

системою.  До  емулюючих  ЗД  також  можна  віднести  сучасні  комп'ютерні

ігри,  більшість  з  яких  мають  можливість  роботи  з  підключеними  до

комп'ютера спеціальними джойстиками. При відсутності  апаратних засобів

діалогу  зазвичай  забезпечується  їх  емуляція  за  допомогою  традиційних

пристроїв введення-виведення.

Клас 5. Безпосередні ЗД.

До  ЗД  цього  класу  відносяться  засоби,  що  дозволяють  вести

безпосередній діалог з комп'ютером за допомогою мови і жестів (наприклад,

Microsoft  Kinect  [31]).  Дані ЗД в даний час застосовуються в основному у

відеоіграх,  а  також для вирішення досить вузького кола завдань,  оскільки

вимагають наявності додаткового обладнання (сенсорів).

Підтримка ЗД на рівні операційних систем.

Можна виділити такі рівні підтримки ЗД з боку ОС.

Рівень 1. Підтримка апаратних засобів введення-виведення (ЗВВ).

Практично у всіх ОС апаратні ЗВВ підтримуються на рівні драйверів,

які  поставляються як з  ОС, так і  фірмами-виробниками ЗВВ.  Як правило,

базова  підтримка  ЗВВ  здійснюється  засобами  базової  системи  введення-

виведення (BIOS) ПК, розташованої в ПЗУ на платі. 

Рівень 2. Підтримка програмних засобів організації діалогу.

Підтримка  командно-орієнтованих  і  меню-орієнтованих  ЗД,  як

правило,  організовується  базовими  засобами  ОС  (або  BIOS),  оскільки

вимагає  лише  текстового  виведення  інформації.  Програмний  код,  який

реалізує діалог в цьому випадку, для виведення інформації використовує або

безпосередні функції ОС або BIOS (наприклад, переривання 21h DOS або 10h

BIOS), або набір функцій з додаткових бібліотек текстового виведення, які є

частиною засобів мови програмування,  що не залежать від конкретної ОС

(наприклад, бібліотеки C/C++ stdio.h і conio.h).
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Підтримка віконно-компонентних ЗД реалізується або внутрішніми, або

зовнішніми  засобами.  Так,  в  Unix  безпосередня  підтримка  ЗД  відсутня  і

вимагає наявності додаткових бібліотек, що не відносяться до ОС. В даний

час для Unix-платформи стандартом є графічний сервер X-Window, засобами

якого  виконується  відображення графіки,  проте  він  в  свою чергу  виконує

тільки низькорівневу обробку та віконно-компонентні ЗД не підтримує; для

цього використовуються бібліотеки GTK, Qt та ін. 

Безпосередньо на рівні ОС віконно-компонентні ЗД підтримуються в

ОС сімейства Windows і MacOS. Бібліотеки, які реалізують підтримку даного

типу  діалогу,  поставляються  як  частина  ОС  (наприклад,  .NET  для  ОС

Windows).  Дані  бібліотеки  мають  власний  інтерфейс  для  програмування

додатків  (API)  і  надають  стандартні  процедури  і  класи  для  організації

віконно-компонентного  діалогу  з  користувачем.  Паралельно  з  системними

діалоговими  бібліотеками,  як  правило,  можливе  використання  додаткових

бібліотек інших виробників.

Емулюючі ЗД підтримуються в ОС на рівні системних або додаткових

бібліотек, що реалізують підтримку тривимірного відображення. В даний час

існують два основні стандарти – DirectX, реалізований тільки на платформі

Windows як частина системи, і OpenGL, який має реалізацію практично для

всіх поширених ОС як зовнішня бібліотека.  Однак дані засоби реалізують

тільки  базові  алгоритмічні  та  математичні  засоби  для  відображення

тривимірної графіки.

Безпосередні  ЗД засобами  ОС,  як  правило,  не  підтримуються  (за

винятком  спеціалізованих  ОС,  що  застосовуються  в  системах,  спеціально

розрахованих на дані засоби діалогу). 

Розглянемо програмну реалізацію ЗД. 

1. ЗД, реалізовані засобами BIOS. 

ЗД з даною реалізацією застосовуються зазвичай до завантаження ОС,

в  основному  для  відображення  меню  початкової  конфігурації  ПК  і

діагностики.  Програмний  код,  який  реалізує  діалог  в  цьому  випадку,  для
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виведення інформації використовує безпосередні функції BIOS (наприклад,

переривання  10h  для  виведення  текстової  інформації)  або  доступ  до

апаратури ПК (у відеопам'ять). Для написання ПЗ зазвичай застосовуються

мови асемблера або більш високого рівня (C, Pascal).

2. ЗД, реалізовані засобами ОС.

Вбудовані  ЗД  ОС  надають  процедурний  або  об'єктно-орієнтований

API,  функції  якого  викликаються  з  програми  для  організації  діалогу.

Використання  стандартних системних ЗД робить програму платформенно-

залежною,  так  як  для  її  роботи  потрібні  бібліотеки,  які  стосуються

конкретної  ОС  (Windows  API,  Carbon).  Для  написання  ПЗ,  як  правило,

застосовуються традиційні мови програмування високого рівня.

3. ЗД, реалізовані засобами додаткових бібліотек.

Як і системні ЗД, додаткові бібліотеки також надають власний API для

побудови  діалогу.  Дані  бібліотеки  в  свою  чергу  зазвичай  базуються  на

системних  ЗД  ОС,  проте  надають  розширені  можливості  в  порівнянні  з

системними (і, як правило, можуть бути додатково розширені в програмному

коді, що використовує їх). Залежно від реалізації, додаткова бібліотека може

бути системно-залежною (Turbo Vision,  MFC) або переносимою (GTK, Qt,

WxWidgets). Для написання ПЗ зазвичай застосовуються традиційні ОО-мови

(C++,  Object Pascal).

4. ЗД, реалізовані засобами віртуальних машин.

Основна мета застосування подібних ЗД – незалежність від платформи

і  переносимість.  Програмний  код  створюється  аналогічно  варіанту  з

системними  або  додатковими  бібліотеками,  однак  вимагає  застосування

спеціальної мови програмування. До таких належать ЗД програм, написаних

на мовах Java (реалізація для JVM) и C# (.NET). 

5. ЗД, що реалізуються внутрішніми засобами ПЗ.

Область застосування подібних ЗД – написання інтернет-додатків або

доповнень до існуючих систем (MS Office,  MathLab,  3D Studio MAX).  Як

правило,  діалог базується тільки на  ЗД,  що надаються  цільової  системою,
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через  що  його  можливості  досить  обмежені  і  повністю  визначаються

можливостями  версії  даної  системи.  Для  програмування  діалогу

використовуються так  звані  скриптові  мови (Visual  Basic,  JavaScript,  PHP,

Perl, Lua), які реалізуються на основі інтерпретатора вихідного коду.

За ознакою  переносимості умовно ЗД можна розділити на дві великі

групи  –  системно-залежні  або  системно-незалежні.  Системно-залежні  ЗД

засновані на бібліотеках, що надаються ОС безпосередньо або орієнтованих

тільки на конкретну ОС, що робить неможливим використання даних ЗД на

іншій платформі. Процес перенесення ПЗ, написаного з урахуванням однієї

платформи, на іншу (портування), як правило, досить трудомісткий і вимагає

практично  повного  переписування  коду,  що  відповідає  за  діалог  з

користувачем, для адаптації ПЗ під ЗД іншої платформи.

Системно-незалежні ЗД в даний час набули неабиякої популярності,

оскільки  намічена  тенденція  розробки  ПЗ,  що  підтримує  максимальну

кількість  цільових  платформ  (т.зв.  мультиплатформенного  програмного

забезпечення (МППЗ)).  Це особливо актуально для засобів моделювання з

застосуванням  паралельної  обчислювальної  техніки,  оскільки  веде  до

ефективного  використання  можливостей  систем,  реалізованих  на  різних

програмно-апаратних  платформах.  На  відміну  від  процедури  портування,

розробка МППЗ передбачає використання спеціальних засобів для отримання

коду, здатного виконувати одні і ті ж функції на різних програмно-апаратних

платформах.  Одним  з  найбільш  важливих  моментів  при  цьому  є

проектування  призначених  для  користувача  інтерфейсів  (UI)  як  основи

діалогів між людиною і розроблювальним МППЗ. Головна перевага МППЗ

полягає в тому, що додатки розробляються без орієнтації на певну цільову

платформу,  мають  єдиний  вихідний  код  і  набір  бібліотечних  засобів  та

аналогічно виконуються на різних програмно-апаратних платформах.

Існує  два  основних  критерії  переносимості  мультиплатформенних

додатків: по виконуваному коду та по вихідному коду.
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Переносимість по виконуваному коду означає, що програмний модуль

може безпосередньо виконуватися на різних платформах. Ідеальний варіант в

даному випадку – так звана бінарна сумісність – на практиці неможливий,

оскільки різні операційні системи використовують різні системні бібліотеки

та мають різний формат програмних модулів. Процесори різних апаратних

платформ мають власну систему команд, не сумісну з іншими. Тому досягти

переносимості  по  виконуваному  коду представляється  можливим  тільки  з

використанням проміжної інтерпретації або емулятора (віртуальної машини).

Основні представники мовних засобів проміжної інтерпретації – Java

від Oracle (віртуальна машина JVM) і C# (.NET від Microsoft) [32,33]. Дані

засоби  дозволяють  компілювати  вихідні  коди  програм  в  проміжний  (т.зв.

об'єктний)  код.  Об'єктний  код  містить  набір  стандартних  інструкцій,

виконання яких беруть на себе  засоби відповідної  платформи,  на якій він

запускається  (так,  для Java  це  JVM – Java  Virtual  Machine,  реалізації  якої

існують  практично  на  кожній  сучасній  платформі;  виконання  C#  коду

реалізується  засобами  оболонки  .NET  Framework,  яка  в  повному  обсязі

доступна  тільки  для  Windows-платформи,  хоча  останнім  часом  досить

активно розвивається порт під Unix з назвою Project Mono, який намагається

відповідати останнім версіям .NET [34]).

Зазначені  засоби  дозволяють  розробляти  досить  складне  МППЗ,

практично  порівнянне  за  можливостями  з  ПЗ,  створеним  за  допомогою

традиційних  для  платформи  засобів  розробки.  Діалогові  можливості

реалізуються завдяки використанню спеціальних графічних бібліотек (AWT

для  Java,  бібліотеки  .Net  для  C#).  При  цьому  безпосередньо  ніякі

платформенно-залежні графічні засоби, як правило, не використовуються –

вся  відрисовка  компонентів  UI  виконується  процедурами,  що  містяться  в

бібліотеках,  на  основі  графічних  засобів  нижчого  рівня,  що  надаються

конкретною реалізацією інтерпретатора об'єктного коду. Сучасний підхід до

проектування  ПЗ  передбачає  використання  об'єктно-орієнтованих

технологій, які застосовуються в даних бібліотеках, що дозволяє програмісту
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вільно розширювати та змінювати існуючі компоненти, а також створювати

свої власні, та як результат – створювати повноцінні й ефективні інтерфейси.

Головними  недоліками,  незважаючи  на  високу  популярність  та

можливості  даних  засобів,  є,  по-перше,  необхідність  наявності

інтерпретаторів об'єктного коду, а, по-друге, продуктивність додатків може

бути помітно нижчою в порівнянні з безпосередньо виконуваним кодом, що

веде до необхідності використовувати більш потужні апаратні засоби.

Цими ж недоліками володіє і емулятор. При використанні емуляторів

фактично відбувається інтерпретація інструкцій, що містяться в програмному

модулі (в цьому випадку емулюється не тільки сам модуль, але і операційна

система,  для  якої  він  призначений).  Застосування  емулюючих  засобів  ще

менше  виправдано,  ніж  мовних  засобів  проміжної  інтерпретації,  оскільки

вимагає  великих  витрат  на  налаштування  і  більшої  кількості  системних

ресурсів.

Переносимість  по  вихідному  коду передбачає  інший  підхід  до

побудови МППЗ. Кожна цільова платформа повинна мати транслятор і набір

відповідних  бібліотек,  що  дозволяє  отримати  безпосередньо  виконуваний

програмний модуль без внесення додаткових змін до початкового коду. При

цьому швидкодія отриманої  мультиплатформенної  програми не буде нижча

швидкодії додатка, якби він був створений стандартними засобами цільових

платформ.  Функціональна  ефективність  такого  додатка  безпосередньо

залежить  від  можливостей,  що  надаються  мультиплатформенною

бібліотекою  (МПБ),  які  в  ідеалі  повинні  збігатися  з  можливостями

стандартних засобів. 

В даний час найбільш відомими МПБ є GTK, Qt, WxWidgets,  FLTK,

Zinc,  реалізації  яких  існують  практично  на  всіх  популярних  десткоп-

платформах  (Windows,  Unix,  MacOS).  Більшість  МПБ  є  об'єктно-

орієнтованими  [35-38],  що  дозволяє  розширювати  їх  можливості  на  свій

розсуд  і реалізувати ефективні ЗД на їх основі.
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1.6. Загальна характеристика інтегрованих засобів SIMD суча-

сних процесорів.

Сучасні кластерні рішення (Amazon Cloud Services та ін.) припускають

використання  в  якості  вузлів  багатопроцесорних  високопродуктивних

комп'ютерів. Найбільш поширеними процесорами, що застосовуються в та-

ких машинах, на сьогоднішній день є багатоядерні CPU сімейства Intel Xeon.

З 1999 року більшість процесорів фірми Intel  оснащуються розширеннями

SSE (Streaming SIMD Extensions)  [29,30]. За час свого існування технологія

SSE отримала подальший розвиток у вигляді AVX (на даний момент однією з

останніх технологій є AVX-512). Аналогічні розширення представлені в про-

цесорах інших фірм-виробників (AMD, SPARC, ARM та інші) [39,40]. 

Загальна ідея SSE-розширень полягає в тому, що кожне ядро процесора

оснащується  додатковими  регістрами  і  відповідною  системою  команд,  за

допомогою яких над даними, розміщеними в ці регістри, можна виконувати

паралельні операції за принципом SIMD, що при правильному використанні

значно  збільшує  продуктивність  виконуваного  коду.  Таким  чином,  сучасні

процесори по суті реалізують гібридну архітектуру MIMD+SIMD, переваги

якої можуть дозволити більш ефективно вирішувати задачі моделювання.

Одні і ті ж SIMD-регістри, як правило, можуть використовуватися для

обробки даних різних  типів.  Так,  стандартний 128-бітний регістр SSE до-

зволяє одночасно здійснювати операції над двома 64-бітними числами з пла-

ваючою комою подвійної точності (double), або над чотирма 32-бітними чи-

слами з плаваючою комою одинарної точності (float), або над чотирма 32-біт-

ними цілими (integer),  над вісьмома 16-бітними цілими (word)  або  над 16

однобайтовими  значеннями  (byte).  Відповідно  для  256-розрядних  AVX ре-

гістрів  ці  числа  подвоюються,  а  для  AVX-512  кожен  регістр  дозволять

обробляти 8 чисел типу double або 64 байта одночасно. 

Сучасними процесорами підтримується значний набір SIMD-операцій.

Умовно  можна  виділити  наступні  найбільш  часто  використовувані  групи
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команд:

1. Команди обміну з пам'яттю (завантаження і записи SIMD-регістрів).

2. Команди завантаження констант в SIMD-регістри.

3. Команди "вертикальних" операцій над регістрами.

4. Команди "горизонтальних" операцій над регістрами.

5. Команди обміну даними між регістрами.

6. Інші команди.

До першої групи належать команди паралельного завантаження і запис

SIMD-регістрів (множини load, store, broadcast, stream та ін.). Дані команди

припускають,  що  вхідні  і  результуючі  дані  повинні  розташовуватися  в

оперативній  пам'яті  послідовно.  Для  досягнення  максимальної  продукти-

вності рекомендується додатково вирівнювати початок даних, що підлягають

обміну, в пам'яті за адресами, кратними розрядності застосовуваних регістрів.

До другої групи належать команди, які завантажили в SIMD-регістри

константні значення (множина set). Дані команди реалізують як пооперандне

завантаження  регістрів  (кожне  значення  в  межах  регістру  ініціалізується

окремою константою), так і broadcast-метод (всі значення в межах регістру

ініціалізуються однією константою).

До "вертикальних" операцій належить множина команд, що виконують

операції паралельно над усіма значеннями одного або декількох регістрів. Ці

арифметичні (add, sub, ...), логічні (and, or, xor, mask, ...), команди порівняння

(cmp, test) і математичні функції (avg, min, max, sqrt, ...).

До "горизонтальних" операцій відносяться команди зрушень в межах

регістрів  (sll,  sra,  ...),  а  також  спеціалізовані  арифметичні  і  мультимедіа-

команди (hadd, hsub, sad та ін.). 

До "переміщень" відносяться команди множини move і команди пере-

становок значень (shuffle, permute), які можуть обмінювати вказані значення

як в межах одного регістра, так і між декількома. 

Також,  як  правило,  надаються команди перетворень між різними ти-

пами значень, команди управління кешем (для низькорівневих оптимізацій)
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та інші.

1.7. Завдання досліджень і розробок.

З  аналізу  стану  робіт  з  діалогової  підтримки  моделювання  ШВМ  в

рамках  сучасних  проблемно-орієнтованих  моделюючих  середовищ  випли-

вають такі завдання досліджень і розробок, вирішенню яких присвячена дана

робота. 

1.  Теоретичний  аналіз  і  розробка  підсистеми  діалогу  проблемно

орієнтованого  моделюючого  середовища  із  застосуванням  засобів

паралельного  моделювання  ДС,  що  дозволить  дати  експерту  предметної

області  інструмент  для  побудови  і  дослідження  моделей  складних

динамічних  систем  з  використанням  паралельних  ЕОМ,  забезпечить

однаковий доступ до засобів  послідовного і  паралельного моделювання,  а

також  дасть  можливість  управління  мережевим  динамічним  об'єктом

реальної складності.

2.  Визначення  підсистеми  діалогу  як  системної  одиниці  ПОМС,

формулювання вимог до ПД ПОМС.

3.  Розробка  функціональної  і  алгоритмічної  структури  ПД  ПОМС,

орієнтованої на реалізацію в SISD, SIMD і MIMD-системах.

4.  Розробка  графічного  дизайну  ПД  ПОМС,  що  реалізує  візуальне

спілкування розробника моделі з системою. Визначення об'єктної моделі та

архітектури кінцевої системи.

5. Підвищення ефективності інструментальних засобів ПД ПОМС для

інтерактивної  роботи  користувача  з  моделлю,  націлене  на  оптимізацію

використання ресурсів цільових платформ.
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6. Підвищення ефективності  засобів моделювання ПОМС за рахунок

використання додаткових можливостей сучасних процесорів і  відповідного

удосконалення вже існуючих алгоритмів.

7.  Імплементація  основних  компонент  ПД  ПОМС  з  урахуванням  їх

застосування  на  різних  програмно-апаратних  цільових  платформах.

Експериментальні дослідження імплементованих алгоритмів.
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2. КОНЦЕПЦІЯ ПІДСИСТЕМИ ДІАЛОГУ ПРОБЛЕМНО-

ОРІЄНТОВАНОГО МОДЕЛЮЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА

2.1. Визначення проблемно-орієнтованого моделюючого 

середовища. 

Аналіз  досвіду  моделювання  ДС  в  різних  предметних  областях,

зростаюче значення моделювання як фактора науково-технічного прогресу в

галузі створення високотехнологічних ДСЗП і ДСРП, дозволяє формулювати

вимоги до сучасних апаратно-програмних засобів моделювання, що пред'я-

вляються ДС як об'єктами моделювання [6,7,11,41,42].

1. Засоби моделювання ДС повинні надавати всі необхідні ресурси для

проведення кожного етапу моделювання. Способи використання кожного з

них повинні носити дружній до розробника моделі характер. Тому, засоби

моделювання повинні давати розробнику можливість зосередитися на побу-

дові моделі і моделюванні, але не на роботі з системою. Розробнику моделі

повинні бути надані засоби спілкування з системою на мові знайомих йому

примітивів, наприклад у вигляді графічних об'єктів. Взаємодія комп'ютера і

людини має бути доведеною до такої межі, коли між користувачем системи і

завданнями, які йому необхідно вирішувати, немає перешкоди спілкування з

самим  комп'ютером.  Тому  такі  системи  повинні  носити  об'єктно-оріє-

нтований характер, де у користувача все “лежить під рукою”. Вимога друж-

ності  до  користувача  (розробника  моделей)  є  сучасним  стилем  створення

засобів моделювання, який забезпечує йому зручності роботи і можливості

концентруватися на розв'язуваній проблемі [7-9,43-45].

2.  Можливість  вирішення  завдань  моделювання  ДС  фактичної

складності  з  урахуванням  реальних  фізичних  властивостей.  При  цьому

повинні, по можливості, зберегтися наочність моделей, ясність їх структури,

можливість доступу до параметрів та їх зміни.
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3. Здатність засобів моделювання вирішувати завдання відтворення ди-

намічних  процесів  в  реальному  або  прискореному  масштабах  часу.  Якщо

задача реального часу не вирішена (складність ДС, широкий діапазон частот

реальних процесів), то засоби управління моделюванням повинні переходити

в режим імітації процесів реального часу з відповідним інформуванням кори-

стувача.

4. Необхідно в складі засобів моделювання ДС мати мову моделювання

високого  рівня.  Для  складних ДС як  об'єктів  моделювання дуже важливо

мати можливість їх опису за допомогою мовних конструктивів, зрозумілих

користувачеві і таких, що вимагають мінімальних витрат на опис та введення

параметрів об'єкта моделювання.

5. Найважливішою складовою частиною засобів моделювання повинна

бути діалогова система, яка на всіх етапах моделювання забезпечує доступ

розробника (користувача) до всіх компонентів моделі.

6. Можливість моделювання ДС зі структурами (топологіями), що ди-

намічно змінюються.

7.  Сучасна  системна  організація  засобів  моделювання:  вони повинні

бути  доступні  багатьом  користувачам  за  допомогою мережевих інфор-ма-

ційних технологій. При цьому користувачам повинні бути надані всі можли-

вості  для  оптимальної  реалізації  властивостей  моделей,  які  визначаються

предметною областю.

8. Сучасні можливості для подання, візуалізації, документування, архі-

вування та повторного використання розроблених моделей.

9. Здатність моделей ДС до спільного використання з САПР ДС.

10.  Наявність  високорозвинених  засобів  тестування  і  налагодження

моделей.

11. Наявність навчальної інтерактивної системи, яка швидко вводить

користувача в методику побудови і дослідження моделей ДС на базі ресурсів,

наявних в засобах моделювання.
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12. Має бути вироблений чіткий поділ сконструйованої моделі і самого

середовища моделювання. Незважаючи на те, що модель є головною керую-

чою ланкою в процесі  моделювання, вона не повинна впливати на роботу

самого середовища моделювання, тим більше захоплювати повне управління.

Модель,  запущена  на  моделювання,  повинна  представлятися  окремою си-

стемою, що працює паралельно з середовищем моделювання, і при необхі-

дності реагувати на керуючі повідомлення і команди.

13. Необхідна підтримка розподілених прикладних задач. Сама модель

може  бути  розподілена  по  кількох  робочих  станціях  [10,42,46,47].  Кожна

станція може виконувати моделювання окремих частин моделі, які спілкую-

ться між собою за допомогою повідомлень.

14.  Середовище  моделювання  має  враховувати  різні  архітектурні

аспекти  застосовуваних  комп'ютерних  систем.  Переносимість  середовища

моделювання на різні апаратні засоби може бути зведена до переносимості

мови паралельного програмування (МПП) [48], на якій в кінцевому рахунку

видається сконструйована модель.

15. Засоби моделювання, при необхідності, повинні підтримувати різні

предметні області [49,50]. Розширення складу предметних областей – це одне

з можливих завдань діалогової системи.

16. Всі необхідні засоби моделювання повинні інтегруватися в деяке

моделююче  середовище,  в  якому  можуть  бути  реалізовані  моделі  ДС  на

єдиній методичній основі.

Таким  чином,  проблемно-орієнтованому  моделюючому  середовищу

(далі ПОМС) можна дати наступне визначення. ПОМС – це орієнтований на

вирішення  кола  завдань,  визначених  у  даній  предметній  галузі,  комплекс

апаратних, програмних та інформаційних засобів,  який забезпечує дружню

до користувача підтримку всіх етапів розробки, налагодження і дослідження

паралельних моделей динамічних систем реальної складності, формування та

візуалізації результатів моделювання. 
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Загальну структуру ПОМС можна уявити як сукупність трьох основних

компонентів: апаратне забезпечення (Hardware), системне програмне забезпе-

чення (System Software) і програмне забезпечення, призначене для виконання

моделювання (Simulation Software). Дана структура приведена на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Загальна структура ПОМС. 

Апаратним забезпеченням ПОМС служать паралельні  обчислювальні

системи (SIMD, MIMD або іншої структури), а також звичайні персональні

ЕОМ, що служать як робочі місця (РМ) користувачів і розробників моделей.

РМ повинні забезпечувати безпосередній доступ до паралельних ресурсів.

До системного програмного забезпечення ПОМС відносяться:

- операційні системи паралельних машин;

- операційна система робочих станцій (РС);

- мови паралельного програмування і транслятори з них;

- мережеве забезпечення доступу користувачів до всіх ресурсів ПОМС

з віддалених РС.
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Програмне забезпечення, призначене для вирішення завдань моделюва-

ння ДС, складається з мов паралельного моделювання (МПМ) та бібліотеки

стандартних паралельних програм, які підключаються перед моделюванням. 

Мови моделювання динамічних систем є засобом реалізації відображе-

ння R2M (Reality to Model, Реальність в Модель). Перед побудовою моделі

проводиться аналіз тієї частини реальності (в певній предметної області), яку

необхідно  моделювати.  Мова  моделювання  необхідна  для  подання

формального опису об'єктів моделювання у вигляді, зручному для сприйнят-

тя обчислювальною системою і перетворення в «машинну» модель.

Для збереження наступності з системами моделювання, реалізованими

на послідовних ЕОМ, концепція передбачає мови паралельного моделювання

трьох видів: блочно-орієнтовані (БО), рівняння-орієнтовані (РО) і об'єктно-о-

рієнтовані  (ОО).  Розвиток  мов  моделювання  відбувався  за  цими  трьома

основними напрямками. У конкретних реалізаціях інструментальних засобів

створення  моделей  та  їх  моделювання  можуть  бути  присутніми реалізації

ідей з різних напрямків [6,7,51-53].

Модель ДС в термінах БО-мови записується у вигляді схеми з'єднань

функціональних  блоків,  необхідних  для  вирішення  рівнянь  ДС.  Отримана

специфікація моделі транслюється у виконуваний модуль (Simulator). Власне

моделювання починається із запуску отриманого модуля.

Мова РО-моделювання використовує природний запис рівнянь дослі-

джуваної динамічної системи. Складений опис транслюється у виконуваний

модуль.

ОО-моделювання ґрунтується на примітивах самої предметної області.

Модель складається з об'єктів, що взаємодіють між собою так само, як і в

реальності. Отже, користувачеві-фахівцю в даній галузі легко вивчити ОО-

мову.  При  відповідній  реалізації  користувач  звільняється  від  спеціальних

методів розробки моделі, а тим більше – від програмування.

Всі  три напрямки дозволяють створювати моделі  ДСЗП і  проводити

модельні  експерименти.  Для  побудови  моделей  ДСРП  та  їх  моделювання
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неможливо використовувати ОО-мову,  тому що ДСРП не мають чітко ви-

ділених об'єктів. Але для великого класу таких ДС є можливість перетворен-

ня ДСРП в ДСЗП за допомогою ділення розподіленого об'єкта на частини,

кожна з яких може бути описана звичайним диференціальним рівнянням. Та-

ке перетворення дозволяє скористатися засобами БО- і РО-моделювання.

У структурі ПОМС присутня підсистема діалогу, яка має забезпечувати

інтерактивний доступ користувачів і розробників моделей до ресурсів ПОМС

на всіх етапах побудови та дослідження моделей. Необхідно домогтися тако-

го рівня моделювання, щоб користувач міг повністю зосередитися на власне

моделі,  а  не  на  технології  роботи  з  системою.  Аналіз  літературних  та

інтернет-джерел показав,  що постановка задачі  розробки ПД для ПОМС є

досить новою, так як в даний час існують інструментальні засоби розробки

інтерактивних систем, які можуть значно прискорити створення останніх з

урахуванням  специфіки  ПОМС,  що  полягає  в  різноплановості  ресурсів,  в

необхідності активної підтримки користувача, що працює з МПМ одного із

зазначених типів і має справу з моделлю складної динамічної системи, яку

важко охопити в усіх деталях. Однак більшість таких засобів або спрямовані

на вирішення задач, що відносяться до якої-небудь однієї певної предметної

області, і не мають додаткових можливостей для розширення набору своїх

функцій, або, навпаки, представляють універсальні, не орієнтовані на ту чи

іншу область, засоби для підтримки роботи з моделями, і, таким чином, мо-

жуть успішно вирішувати тільки досить обмежений набір завдань, загальний

для всіх предметних областей (завдання «високого» рівня).

ПОМС розробляється в рамках наукового співробітництва факультету

КНТ ДонНТУ з інститутом паралельних і розподілених обчислювальних си-

стем Штуттгартського університету.
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2.2. Опис розроблюваної підсистеми діалогу, її призначення.

Дамо  наступне  визначення  ПД:  підсистема  діалогу  проблемно-оріє-

нтованого моделюючого середовища (ПД ПОМС) – це сукупність апаратних,

програмних, інформаційних та лінгвістичних засобів, які в системній взає-

модії забезпечують активний доступ користувачів моделюючого середовища

до його різнопланових ресурсів, взаємодію ресурсів з користувачами і введе-

ння користувачів в контури моделей на всіх етапах їх підготовки, налагодже-

ння, дослідження, формування та візуалізації результатів моделювання.

ПОМС,  що  розробляється,  орієнтоване  на  підтримку  моделювання

шахтних вентиляційних мереж (ШВМ). Традиційно ШВМ представляють у

вигляді  квазітрьохвимірних (аксонометричних)  схем,  на  яких  відображаю-

ться всі основні елементи топології вугільної шахти: стовбури, горизонти, ла-

ви, штреки, а також зовнішні елементи (вентиляційні установки) [5]. Це пред-

ставлення є досить зручним для людини. Існує й інший спосіб візуального

представлення схеми ШВМ – у вигляді  графів,  що відображають ключові

елементи системи вентиляції. Зазначене представлення зручне в тому випад-

ку, коли не потрібне відображення реальної топології об'єкта, а тільки його

основних  параметрів  [10].  Прикладом  може  служити  стадія  налагодження

моделі.

Можна виділити два основних напрямки застосування розроблюваної

ПД в складі ПОМС [2,7,8,54]: 

1. Імітаційне моделювання (ІМ) ШВМ.

2. Управління реальними процесами в ШВМ.

Завдання  імітаційного  моделювання  покликані  вирішувати  проблеми

побудови  та  налагодження  моделей  мережевих  об'єктів  без  залучення

реальних шахтних об'єктів. Підсистема діалогу в даному випадку має забез-

печувати  підтримку  автоматизованої  побудови моделі,  зв'язок  з  модулями

верифікації моделі, блоками моделювання та візуалізації. Важливо брати до

уваги, що імітаційне моделювання не є процесом реального часу (хоча і може
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емулювати таке).  Тому на етапі  власне моделювання не потрібно повного

інтерактивного  обміну  даними  між  системою  і  користувачем.  Видача  ре-

зультатів відбувається після закінчення повного циклу моделювання.

Другий напрямок – управління реальними процесами в ШВМ – є важ-

ливою промисловою задачею для гірничодобувної галузі. Підсистема діалогу

в цьому випадку покликана виконувати завдання користувальницької оболо-

нки для інтерактивного середовища, що функціонує в реальному часі з ви-

користанням відповідного шахтного обладнання (датчики, керуючі елементи,

вентилятори). Користувач даної системи – це диспетчер, що стежить за про-

цесами в підземних виробках. Система повинна забезпечувати візуалізацію

реальної топології шахти з інформуванням користувача про всі поточні про-

цеси, а також забезпечувати безпосередній інтерфейс з керуючими органами,

даючи можливість диспетчеру в разі потреби брати на себе управління про-

цесами в шахті.

Для  визначення  структури  ПД,  перш  за  все,  необхідно  визначити

структуру ПОМС з урахуванням всіх завдань, які підлягають вирішенню, а

також з урахуванням можливості її подальшого розширення та модифікації.

Кожен з наведених напрямків (ІМ і завдання управління) має деякі спільні

завдання, тому спочатку необхідно визначити структуру системи для виріше-

ння завдань за напрямками окремо, а потім виділити такі завдання і виконати

їх об'єднання в єдиній структурі ПОМС.

Загальну  схему  функціонування  ПОМС  для  вирішення  завдань  іміта-

ційного моделювання наведено на рисунку 2.2.

Рис. 2.2. Загальна схема функціонування ПОМС ІМ.
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Дана  структура  відображає  всі  етапи  побудови  математичної  моделі

ШВМ, наведеної в п. 1.3. Етап аналізу результатів тут не виділено окремим

блоком, тому що він відноситься до експерта, а не до системи: система тільки

виконує  обробку  та  візуалізацію  результатів  моделювання,  а  експерт  ви-

робляє  їх  аналіз  і,  в  разі  необхідності,  повертається  до етапу  редагування

моделі і завдання параметрів.

Розглянемо конкретні завдання ПД для кожного з етапів, спираючись на

дану структуру.

Створення  (редагування)  моделі.  Як вже було  сказано,  технологічний

опис ШВМ може бути представлено в кількох видах – графічному, табли-

чному,  топологічному.  Кожен  із  способів  представлення  орієнтований  на

конкретну  задачу.  Так,  табличний  вигляд  найбільш  ефективний  для  си-

стематизації параметрів об'єктів ШВМ (параметри гілок, вентиляторів та ін.),

тому що є найбільш компактним в плані їх представлення. Однак він вкрай

незручний для користувача при побудові моделі, тому що не дає ні схемати-

чного,  ні  реального  (фізичного)  представлення  топології  ШВМ.  Завдання

ШВМ у вигляді графа дозволяє легко визначити структуру системи вентиля-

ції  і  є  досить  наочним щодо показу  параметрів  об'єктів.  Однак  на  основі

двовимірного графа також неможливо уявити реальну топологію ШВМ (в си-

лу того, що граф є схемою, виконаною в довільному масштабі, і не містить

координат об'єктів).  Топологічний спосіб  представлення ШВМ є найбільш

зручним для користувача, тому що являє собою аксонометричну або тривимі-

рну схему виробок, повторюючи реальну топологію з дотриманням масштабу

і  координат  об'єктів,  що  дозволяє  користувачеві  максимально  ефективно

здійснювати навігацію по моделі, тому що при цьому створюється ефект без-

посередньої роботи з реальним мережевим об'єктом.

Звичайно, з цього не випливає, що топологічний спосіб може замінити

собою  інші.  Графічний  і  табличний  способи  подання  ШВМ  мають  свою

специфіку, та їх використання виправдане для вирішення певного кола зав-

дань. Тому на даному етапі ПД зобов'язана забезпечити діалогову підтримку
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всіх  наявних  способів  подання  моделей.  Цього  можна  досягти,  надавши

користувачу  візуальні  засоби  для  редагування  моделі  в  кожному  пред-

ставленні. При цьому має бути забезпечена паралельна робота даних засобів

– так, при зміні фізичної топології об'єкта при редагуванні тривимірної схе-

ми, автоматично повинні бути внесені корективи в таблицю опису і в схему-

граф; при виборі рядка таблиці в табличному редакторі автоматично повинен

бути вказаний відповідний об'єкт на графі і  на топологічній схемі. Це дає

користувачеві максимальний комфорт в роботі і відповідає вимогам до суча-

сних програмних засобів.

Підготовка моделі. На даному етапі відбувається перетворення моделі,

представленої  технологічним описом,  у  внутрішнє представлення,  яке  від-

повідає  вимогам  підсистеми  моделювання.  Для  розроблюваних  засобів

моделювання, необхідні наступні етапи підготовки: 

1. Верифікація і трансляція моделі у внутрішнє представлення.

2. Топологічний аналіз моделі.

3. Генерування рівнянь.

На етапі верифікації моделі відбувається аналіз вхідних даних і виявлен-

ня первинних помилок – таких, як помилки в топології (наприклад, неприпу-

стимі  розриви  в  графі,  пропущені  параметри  та  ін.).  При  їх  наявності,

основна функція ПД – проінформувати користувача про характер помилки,

вказати її положення в моделі і дати рекомендації щодо усунення. Модель,

яка  не  містить  помилок,  транслюється  у  формат,  зручний для  проведення

топологічного аналізу та генерування рівнянь.

Далі,  ПД  має  надати  користувачеві  вибір  методу  розв'язання  задачі

моделювання. Специфіка кожного з методів може вимагати зазначення необ-

хідної додаткової інформації.

Залежно від обраного методу, на етапі топологічного аналізу [55,60] від-

бувається  виділення  тих  чи  інших  регулярних  структур,  необхідних  для

обробки алгоритмами моделювання, зокрема, виділення дерева та антидерева
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[56]. За бажанням користувача, дані структури можуть бути візуалізовані в

необхідному вигляді (табличному, схематичному, тривимірному тощо.).

Генератори рівнянь перетворять модель, піддану топологічному аналізу,

в  представлення,  необхідне  алгоритмам  моделювання  (Simulation-модель)

[57-59].  Зокрема,  для  систем  з  зосередженими  (ДСЗП)  і  розподіленими

(ДСРП) параметрами, в процесі моделювання вирішуються різні диференці-

альні рівняння, тому різні вхідні дані та алгоритми їх обробки. ПД також має

забезпечувати інформування користувача про результати і на вимогу викону-

вати відображення отриманих рівнянь, що може бути необхідно для нала-

годження моделі.

Моделювання. На даному етапі виконуються наступні завдання.

1. Підготовка параметрів моделювання.

2. Встановлення логічного каналу із засобами моделювання.

3. Обмін вхідними даними, отриманими на попередньому етапі.

4. Запуск процесу моделювання.

5. Отримання результуючих даних та закриття каналу обміну.

Тут ПД здійснює діалог не тільки з людиною, але й із засобами моделю-

вання, які в загальному випадку можуть бути різними (так, це може бути ло-

кальне  моделююче  середовище,  паралельний емулятор,  кластер,  віддалена

паралельна  система  тощо.).  Обмін  даними  також  може  відбуватися  за

допомогою різних комунікаційних засобів і  протоколів (FTP, TCP/IP, etc.).

ПД має забезпечити можливість налаштування відповідних засобів, надаючи

єдиний уніфікований інтерфейс, що дозволяє користувачеві працювати з усі-

ма засобами однаково ефективно. Окремою задачею ПД може бути візуаліза-

ція статистичних даних після закінчення моделювання з метою порівняння і

визначення ефективності моделюючих засобів та алгоритмів, що також важ-

ливо в процесі налагодження.

Візуалізація  результатів.  Фінальний  етап,  на  якому  засобами  ПД

проводиться обробка та візуалізація результатів, отриманих при моделюван-

ні.  Тут також може існувати кілька  способів  представлення  результуючих
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даних. Крім прямого (чисельного) представлення і двовимірних графіків, до-

цільно використовувати їх прив'язку до схеми реального об'єкта, знову ж та-

ки, з метою максимально ефективного аналізу. Це можуть бути відповідні по-

значення на графі ШВМ або на тривимірній топологічній схемі.

Після візуалізації настає етап аналізу результатів і налагодження, який

не виділений на  структурі  як  окремий,  так  як  логічно  з'єднується  з  усіма

попередніми етапами. Так, якщо в процесі моделювання були виявлені поми-

лки  у  вхідних  параметрах,  користувач  повинен  отримати  можливість

повернутися на перший етап (редагування моделі),  внести корективи і  по-

вторити процес моделювання. Аналогічно, можна протестувати одну і ту ж

модель, використовуючи різні засоби і методи моделювання, з тим, щоб порі-

вняти отримані результати та оцінити ефективність застосовуваних бібліотек

і апаратно-програмних засобів.

Необхідно докладніше зупинитися на етапах моделювання та візуалізації

результатів. Наведений варіант роботи ПОМС при імітаційному моделюванні

носить послідовний характер – так, процес моделювання після його запуску

проходить практично без участі користувача – система пасивно очікує закі-

нчення моделювання, і, отримавши результати, відображає їх в потрібному

вигляді. Моделювання «в один прохід» доцільно при вирішенні завдань, для

яких важливо знати кінцевий результат. Однак існує ряд завдань, де важливе

не тільки остаточне рішення, але і значення параметрів в певні моменти часу

(не обов'язково з постійним інтервалом). Процес моделювання в даному ви-

падку є ітераційним, і в якості результатів формується вектор V розмірністю

p x t, де t – вектор моментів часу, p – вектор результуючих значень в момент

t. Візуалізація подібних результатів може виконуватися двома способами: або

після отримання всього вектора V, або паралельно процесу моделювання –

після кожної ітерації, що відповідає моменту часу t, приймаючи вектор p і

відображаючи поточний результат. Останній спосіб зручний при вирішенні

завдань «реального часу», так як дозволяє використовувати масштаб по часу
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(залежно  від  швидкості  виконання  завдання  тими  чи  іншими  засобами

моделювання).

Загальну схему функціонування ПОМС при вирішенні завдань управлін-

ня реальним об'єктом наведено на рисунку 2.3.

Рис. 2.3. Схема функціонування ПОМС при вирішенні задач управління

реальним об'єктом.

Етап створення моделі практично повністю ідентичний такому при вирі-

шенні  задач  імітаційного  моделювання.  Використовуються  ті  ж

інструментальні засоби для отримання моделі реального об'єкта, який буде

задіяний в системі управління. Додатково в процесі редагування моделі необ-

хідно відзначити положення всіх датчиків і керуючих елементів, присутніх

на  реальному  об'єкті  (технологічна  карта)  [61]  і  задати  для  них  основні

параметри відображення даних (бажаний формат, точність тощо). Слід мати

на увазі,  що зміна параметрів відображення даних має бути доступною як

творцеві моделі на даному етапі, так і оператору на етапі візуалізації (необхі-

дність зміни може бути пов'язана з певними реальними ситуаціями: як при-

клад, вихід датчиків з ладу і їх «гаряча» заміна).

На етапі підготовки моделі основними задачами є її верифікація (анало-

гічно ІМ) та установка зв'язку з реальним об'єктом. Після верифікації нової
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моделі необхідно виконати повну перевірку функціонування всіх датчиків і

систем управління реального об'єкта, а також їх зв'язок з імплементованою

моделлю. Звичайно, подібна перевірка повинна бути проведена на всіх на-

ступних етапах, тобто перший запуск системи з новою моделлю є пробним і

призначений виключно для тестування.

Після успішної установки зв'язку моделі з об'єктом, система переходить

в робочий режим. Наступні етапи передбачають паралельну роботу реально-

го об'єкта, системи управління (що використовує модель), та оператора-дис-

петчера. Робота системи в даному режимі відбувається циклічно.

Етап  збору інформації від об’єкта передбачає зчитування інформації з

усіх датчиків, переведення її в представлення, на якому заснована подальша

обробка (у загальному випадку – аналого-цифрове перетворення), і передачу

системі управління. Даний етап при нормальних умовах може виконуватися

на апаратному рівні без участі підсистеми діалогу, проте ПД може інформу-

вати  оператора  про  стан  апаратури на  об'єкті  (якщо у  датчиків  є  функції

самотестування) і вчасно попереджати його про проблеми або несправності.

На  наступному  етапі  (візуалізації) проводиться  обробка  отриманої

інформації  та  її  візуалізація  з  прив'язкою  до  реальної  топології  об'єкта

(аналогічно такому етапу при ІМ). У разі пасивного режиму роботи системи

(режиму спостереження, коли активний тільки односторонній зв'язок об'єкт

→ система, тобто відсутнє управління як таке), даний етап є замикаючим в

циклі робочого режиму, і після візуалізації поточного стану система знову

переходить на етап збору інформації.

У разі активного режиму роботи, етап аналізу та управління передбачає

участь оператора в роботі системи шляхом зміни необхідних параметрів ке-

рованих об'єктів. ПД повинна забезпечувати максимально зручні та ефекти-

вні засоби для управління, з тим, щоб диспетчер міг витрачати мінімум часу і

зусиль для роботи з системою на даному етапі (так, при виникненні крити-

чних  ситуацій  час  реакції  персоналу  часто  є  основним  критерієм  для  їх

успішного вирішення).
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Слід зазначити,  що при вирішенні завдань управління передбачаються

три основні варіанти роботи системи управління [6]:

1. Диспетчерське (ручне) управління (всі рішення з управління об'єктом

приймаються виключно людиною).

2.  Автоматичне  управління  (управління  повністю  автоматизоване  і

здійснюється системою, людина при цьому є лише спостерігачем).

3.  Напівавтоматичне  (змішане)  управління  (передбачається  рішення

деяких задач системою, інших – тільки оператором).

Також можливий варіант дублювання управління, тобто переведення си-

стеми на розсуд оператора з автоматичного режиму в ручний, або навпаки

(при обробці критичних ситуацій тощо).

У  разі  застосування  управління,  необхідно  відобразити  його  на

реальному об'єкті, що і виконується на останньому етапі (передачі інформа-

ції на об'єкт). Дії оператора транслюються системою в набір команд для ке-

руючих  елементів,  який  передається  по  каналах  зв'язку  на  об'єкт  (в  най-

простішому випадку це цифро-аналогове перетворення, проте елементи мо-

жуть управлятися контролерами, при цьому необхідно забезпечити виконан-

ня ними відповідних процедур). Функції ПД аналогічні таким на етапі прийо-

му інформації від об'єкта (статистичне і діагностичне інформування).

Важливим моментом є необхідність забезпечення паралельної роботи си-

стеми в підготовчому (етапи створення та підготовки моделі) і робочому ре-

жимах. Це пов'язано з тим, що топологія реального об'єкта не є в загальному

випадку постійною і може змінюватися з часом (відкриття нових горизонтів і

виробок,  виведення  з  експлуатації  старих,  установка  і  зміна  керуючих  та

інформаційних  елементів,  вентиляційних  установок  тощо).  Підсистема

діалогу повинна забезпечувати належну підтримку змін в моделі і найбільш

швидке її введення в експлуатацію (в ідеалі – без вимоги перезапуску всієї

системи при оновленні моделі).

На  рисунку 2.4  наведено  структуру  засобів  ПД ПОМС з  підтримкою

задач управління. У наведеній структурі не відтворена підсистема допомоги і
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навчання користувачів, так як, хоча вона і входить в комплекс засобів, що

реалізують підсистему діалогу, її розробка є прикладною задачею і в даній

роботі  не  розглядається.  Також  окремо  не  відображені  налагоджувальні

засоби, так як вони є комплексними і повинні бути присутніми на кожному

етапі роботи системи.

Рис. 2.4. Структура засобів ПД ПОМС ІМ та управління.

Для  того,  щоб  використовувати  модель  реального  об'єкту  в  системі

управління, вона насамперед  повинна бути ретельно налагоджена, причому

мова йде не тільки про налагодження на етапі побудови і підготовки моделі,

а й про налагодження в процесі експлуатації. Останнє фактично означає, що

необхідний  ітераційний  процес  запуску  системи  управління  з  відтранс-

льованою моделлю, аналіз їх роботи, і повернення на етап редагування в разі

виявлення помилок.  Потрібно виконувати налагодження на реальному об'-

єкті, що є проблемним в першу чергу з точки зору безпеки. Якщо система бу-

де запущена в пасивному режимі, то навіть у разі помилок в моделі на об'єкт

51



не буде виявлено ніякого керуючого впливу. Однак для налагодження моделі

з використанням діалогових алгоритмів автоматичного керування необхідний

активний режим системи.

Існує два основні варіанти вирішення проблеми. Перший варіант – ви-

користання макета реального об'єкта,  обладнаного датчиками і  керуючими

елементами, аналогічними реальному об'єкту. Даний варіант, при всій своїй

наочності, має один основний недолік, що не виправдовує його застосування

– це висока трудомісткість при створенні подібного макета і висока вартість

діалогового обладнання та його установки. 

Другий варіант – використання системи управління разом з симулятором

реального об'єкта. Як симулятор тут виступає ПОМС імітаційного моделюва-

ння. Єдині засоби для створення моделі дозволять максимально спростити

етап її побудови та налагодження; до того ж при цьому підході можлива (і

необхідна) інтеграція ПД ПОМС для вирішення обох класів задач в єдину си-

стему. Різними є функціональні блоки системи (блок моделювання для ІМ і

блоки обміну інформацією та управління для задачі управління). Основним

питанням в цьому випадку буде реалізація інтерфейсу, який би повністю імі-

тував  засоби  обміну  даними  між  системою  управління  і  симулятором,

створюючи ілюзію роботи з реальним об'єктом.   Важливо підкреслити, що

для користувача при цьому не повинно бути суттєвих відмінностей при робо-

ті з реальним об'єктом або з підсистемою ІМ – підсистема діалогу зобов'язана

надавати єдиний призначений для користувача інтерфейс, що дозволяє легко

виконувати перемикання між симулятором і реальним об'єктом. 

2.3. Основні функції підсистеми діалогу.

Основні етапи розробки та використання паралельних моделей динамі-

чних систем з зосередженими та розподіленими параметрами пропонується

згрупувати за рівнями.
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Технологічний (проблемний рівень).  На даному етапі експерт предмет-

ної  області  складає  технологічний  опис  ДС,  що  є  результатом  глибокого

аналізу процесів. Мова технологічного опису включає вербальну частину і

технологічні схеми, що оформляються за галузевими стандартами. Сучасні

САПР здійснюють комп'ютерну підтримку розробки технологічного опису

ДС. Підсистема діалогу на даному рівні повинна реалізувати групу функцій,

що сприймають традиційні технологічні описи та підтримують роботу екс-

перта  предметної  області  з  виділення  тієї  частини  опису,  яка  істотна  для

побудови паралельної моделі ДС. Реалізуючи об'єктно-орієнтований підхід

до створення моделей ДС, ПД повинна надавати засоби для формування сло-

вника об'єктів ДС, що відповідає виділенню об'єктів даної предметної області

або  імпортування  їх  з  уже  існуючих  в  системі  модельних  предметних

областей.

Рівень формального опису ДС. Проводиться опис топології і математи-

чний опис процесів в ДС. ПД повинна об'єднувати засоби опису топології і

процесів в ДС, представляючи однаковий об'єктно-орієнтований підхід у ви-

гляді задання властивостей об'єктів та їх взаємин.

Рівень  методів  та  алгоритмів  побудови  моделі  ДС. На  цьому  рівні

отриманий формальний опис досліджуваної ДС необхідно привести до виду,

зручного  для  моделювання.  Для  складних  ДС  це  не  проста  задача,  що

вимагає  ефективної комп'ютерної підтримки. ПД повинна надати експерту

предметної області засоби візуальної побудови моделі, як «маніпуляцію» об'-

єктами обраної предметної області. При розробці компонент ПД даного рівня

необхідно забезпечити наступність з  досвідом використання БО- і  РО-мов

моделювання,  проте  слід  підвищувати  видимість  моделей  і  їх  структурну

аналогію з модельованими динамічними системами.

Рівень  алгоритмів  паралельного  моделювання  ДС. На  даному  етапі

необхідно  провести  аналіз  алгоритмів  паралельного  моделювання  [52]  і

зробити вибір відповідного. Користувачеві бажано дати поради з використан-

ня того чи іншого методу, залежно від задачі. Повинна бути надана можли-
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вість дослідження ефективності різних методів. ПД на даному етапі виробляє

генерування опису моделі внутрішньою мовою. В даний опис також входить

вказівка  на  метод  паралельного  моделювання,  обраний  експертом  за

рекомендацією системи.

Рівень паралельного програмування. Підсистема діалогу повинна забез-

печити  підтримку  автоматичного  генерування  паралельної  програми  для

паралельних  систем  з  урахуванням  особливостей  їх  архітектури  (SIMD,

MIMD, SPMD за класифікацією Флінна [62,63]), звільняючи користувача від

безпосереднього написання програм мовою паралельного програмування.

Рівень  машинного  формування  моделі. ПД  надає  візуальні  засоби

управління процесами трансляції та налагодження згенерованої паралельної

програми.

Рівень готової паралельної моделі ДС. ПД повинна реалізувати об'єкт-

но-орієнтований підхід до налагодження моделі ДС, її можливої модифікації

і проведення пробних тестових рішень задач моделювання.

Рівень користувача.  ПД повинна забезпечити наочну презентацію го-

тової  моделі  ДС,  планування  і  проведення  модельних  експериментів  з

активною участю експертів предметної області (користувачів). У разі, коли

паралельна модель реалізується на віддаленій системі, ПД повинна забезпе-

чити доступ до моделі і ресурсів ПОМС за допомогою Internet (протоколи

TCP/IP, клієнт-серверна архітектура).

Рівень управління процесами в реальному часі.  Даний рівень фактично

являє собою задачу управління реальним шахтним об'єктом. Тут ПД повинна

надавати користувачеві (диспетчеру) повне інформування про процеси, що

відбуваються в шахті, і максимальний контроль над ними. Діалогові алгори-

тми візуалізації та управління тісно пов'язані з алгоритмами, що реалізують

попередні етапи (побудови і налагодження моделі, верифікації, імітаційного

моделювання). При подальшій декомпозиції даного рівня виникає цілий клас

задач, багато з яких є нетривіальними і вимагають глибокого аналізу (авто-

матизоване і диспетчерське управління, забезпечення необхідного рівня без-
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пеки, газовий прогноз тощо). ПД зобов'язана забезпечити єдиний інтерфейс

між користувачем і системою, а також між окремими її компонентами.

У таблиці 2.1 наведено зміст дій за рівнями і відповідність кожному з

рівнів  групи функцій  ПОМС і  функцій  ПД ПОМС,  що забезпечують  від-

повідну діалогову підтримку.

Таблиця 2.1

Дії системи на різних етапах розробки і використання моделей

Рівень етапів розробки
та використання

Функції 
ПОМС

Функції 
ПД ПОМС

Проблемний рівень
(рівень предметної 
області)

Технологічний опис (ТО) Діалогова підтримка ТО 
формування словника 
об'єктів ДС

Рівень формального опису
ДС

Опис топології
Математичний опис процесів в 
ДС

Специфікація власти-
востей об'єктів та їх взає-
мин

Методи та алгоритми 
побудови моделі ДС

Приведення формального опису 
до вигляду, зручного для моделю-
вання

Візуальні засоби побу-
дови моделі даного типу

Алгоритми паралельного 
моделювання

Вибір чисельного методу, отрима-
ння дискретизованого формально-
го опису для отримання МПП-
програми

Генерування опису 
моделі внутрішньою 
мовою

Методика паралельного 
програмування для 
паралельної системи

Програма мовою паралельного 
програмування для паралельної 
системи

Генерування паралельної
програми моделювання

Машинний рівень форму-
вання моделі

Транслятор і налагоджувач МПП-
програми

Візуальні засоби підтри-
мки режиму налагоджен-
ня МПП-програми

Рівень готової паралельної
цифрової моделі ДС

Виконуваний модуль для 
паралельної системи (паралельна 
цифрова модель ДС)

Візуальні засоби підтри-
мки режиму налагоджен-
ня моделі

Рівень користувача моделі
ДС

Моделювання: проведення 
модельних експериментів з 
паралельною цифровою моделлю 
ДС

Запуск на моделювання

Рівень управління про-
цесами в реальному часі

Забезпечення управління реальни-
ми процесами на реальних шахт-
них об'єктах (автоматизоване дис-
петчерське управління)

Візуалізація процесів, що
протікають в реальному 
часі; управління даними 
процесами (за участю 
людини або без такого)

Реалізація паралельної моделі підрозділяється на етапи підготовки, ви-

рішення,  реєстрації,  обробки  та  аналізу  результатів.  На  кожному  з  етапів
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повинні бути реалізовані відповідні функції, що забезпечують проходження

задачі від представлення, з використанням словника предметної області, до

формального опису моделі і до отримання результатів у вигляді окремих чи-

слових характеристик, таблиць, графіків, статистичних оцінок за результата-

ми багаторазового запуску циклу моделювання та ін.

Функції підсистеми діалогу доцільно представити в порядку, відповід-

ному розглянутим рівням і  етапам паралельного моделювання динамічних

систем.  Множину  функцій  можна розбити  на  підмножини,  кожній  з  яких

належить набір функцій, призначений для виконання певного кола задач. У

таблиці  2.2  представлений  список  даних  функцій  та  об'єднуючих  їх  під-

множин.

Таблиця 2.2 

Функції підсистеми діалогу

Створення нових предметних областей
1 Створення об'єктів нової предметної області з об'єктів абстрактної області.
2 Імпорт об'єктів з предметної області, на якій буде базуватися створювана (успадку-

вання області).
3 Реєстрація нової предметної області.

Побудова і налагодження паралельних моделей
4 Конструювання моделі з використанням візуального редактора або з використан-

ням мов паралельного моделювання.
5 Топологічний аналіз моделі, виявлення первинних помилок (помилок на графі).
6 Трансляція моделі, виявлення вторинних (логічних) помилок.
7 Поділ моделей на налагоджувальні фрагменти і тестування за фрагментами.
8 Комплексне тестування моделі.

Управління моделюванням
9 Планування модельних експериментів.
10 Підготовка вихідних даних для кожного експерименту.
11 Налаштування підсистеми візуалізації на потрібний експеримент.
12 Запуск всіх експериментів відповідно до плану і відпрацювання з візуалізацією ре-

зультатів.
Доступ до віддалених ресурсів (за допомогою Internet)

13 Підготовка пакету, що містить програму паралельного моделювання та вихідні дані
для моделювання, призначеного для передачі на віддалену систему за допомогою
Internet.

14 Віддалений вхід в систему.
15 Відправлення підготовленого пакета на віддалену систему.
16 Віддалений запуск програми моделювання.
17 Отримання результатів моделювання та їх візуалізація.

Діалогове управління бібліотеками
18 Інтерактивний доступ до алгоритмів паралельних програм.
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19 Запуск моделі із застосуванням різних алгоритмів паралельних програм. Збір стати-
стик  моделювання  для  окремих  тестів,  що  є  важливим при виборі  конкретного
паралельного алгоритму для сконструйованої моделі.

20 Запуск  тестових  прикладів  для  кожного  паралельного  алгоритму,  наявного  в
бібліотеці.

Презентація системи і навчання користувачів
21 Демонстраційні ролики повного циклу моделювання.
22 Технічні характеристики підсистеми моделювання.
23 Технічні характеристики підсистеми діалогу.
24 Технічні характеристики доступних паралельних ресурсів.
25 Презентація бібліотек, інструкція для користувачів.
26 Блочно-орієнтована мова опису моделей.
27 Рівняння-орієнтована мова опису моделей.
28 Діалогова частина мов опису моделей.
29 Формування топологічної частини моделі.
30 Налаштування моделювання.
31 Діалогова підтримка розробки програми на мові паралельного програмування.
32 Формування та візуалізація результатів моделювання.
33 Налагодження моделі.

Завдання управління реальними процесами
34 Забезпечення зв'язку з реальними шахтними об'єктами.
35 Візуалізація топології об'єкта і процесів в реальному часі.
36 Забезпечення інтерфейсу системи з користувачем – диспетчером (для необхідного

управління).
37 Діалогова підтримка завдань управління і прогнозу (зв'язок з підсистемою моделю-

вання).
38 Адекватне  реагування  на  планову  (або  екстрену)  зміну  топології  об'єкта  і  його

параметрів (зв'язок з редактором моделей).
39 Контроль над аварійними ситуаціями.

2.4. Висновки.

У  розділі  дано  визначення  проблемно-орієнтованого  моделюючого

середовища (ПОМС) і  підсистеми діалогу  (ПД),  які  відображають основні

аспекти побудови паралельних моделей динамічних систем (ДС) і проведен-

ня модельних експериментів.

1. Запропоновано структуру ПД ПОМС, що забезпечує системну орга-

нізації засобів моделювання ПОМС і їх взаємодію при виконанні всіх етапів

побудови і дослідження моделей ДС, а також при спостереженні та управлін-

ні реальними об'єктами.
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2.  Основою  застосування  діалогових  алгоритмів  ПД  до  управління

реальним шахтним об'єктом є обов'язкова наявність його моделі, яка створю-

ється за допомогою засобів ПД на початковому етапі.

3.  Сформульовано  основні  напрямки  застосування  розроблювальної

ПОМС і відповідні завдання підсистеми діалогу для кожного з напрямків –

імітаційного моделювання та диспетчерського управління реальними об'єкта-

ми.

4. В результаті аналізу етапів розробки і дослідження моделей динамі-

чних  систем  визначено  основні  функції  підсистеми  діалогу  ПОМС,  що

задовольняють вимоги моделювання ДС реальної складності. Наведено зміст

дій за рівнями і відповідність кожному з рівнів групи функцій ПОМС і функ-

цій ПД ПОМС.

5. Безпосередня побудова Simulation-моделі за допомогою УО- і БО-

мов  є  складним завданням  для  експерта  предметної  області.  Застосування

ОО-представлення  вихідної  моделі  з  подальшою  автоматичною  її

трансляцією  в  Simulation-модель  значно  полегшує  роботу  експерта,

дозволяючи  йому  зосередитися  на  вирішенні  завдань,  використовуючи

примітиви відомої йому предметної області.
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3. ДІАЛОГОВА ПІДТРИМКА ЕТАПІВ МОДЕЛЮВАННЯ 

МЕРЕЖЕВОГО ОБ'ЄКТА

3.1.  Представлення  об'єктної  моделі  мережевого  об'єкта  в

середовищі підсистеми діалогу ПОМС.

3.1.1.  Об'єктна  модель  мережевого  об'єкта  для  вирішення  завдань  в
контексті ШВМ.

Проблемно-орієнтоване моделююче середовище спрямоване на рішен-

ня  широкого  спектра  завдань,  пов'язаних  з  підготовкою,  налагодженням  і

моделюванням мережевого об'єкта, а також завдань управління віртуальними

або реальними об'єктами. Для кожного типу завдання представлення моделі

об'єкту може варіюватися і містити різні набори параметрів, а також залежати

від інших представлень. Розглянемо найбільш типові варіанти представлень

на прикладі ШВМ.

1.  Тривимірне  представлення,  яке  використовується  для  візуалізації

реальної  структури  об'єкту  із  заданими  ступенями  деталізації.  Зазначене

представлення найнаочніше для сприйняття його людиною (не обов'язково

експертом в предметній області). Воно може застосовуватися для контролю

структури об'єкту, при вирішенні завдань управління, а також для візуалізації

даних  телеметрії  і  результатів  моделювання  і  прогнозування.  Як  правило,

тривимірне представлення створюється користувачем-експертом з допомогою

відповідних діалогових засобів.

2. Двовимірне представлення графа ШВМ забезпечує схематичне від-

ображення топології об'єкта. Дане представлення, призначене насамперед для

фахівців в галузі моделювання, допомагає виконати параметризацію і нала-

годження  моделі  мережевого  об'єкта,  абстрагуючись  від  його  реальної

структури. Граф ШВМ, як правило, створюється експертом предметної галузі

за допомогою візуального редактора топології, однак він також може бути ча-

стково згенерований з тривимірного і табличного представлень (в такому ви-
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падку, як правило, будуть необхідні наступні корекції топології  з боку екс-

перта).

3.  Параметричне  представлення  моделі  містить  множину  значень

параметрів  відповідних фрагментів  мережевого  об'єкта,  які  можуть  варію-

ватися  залежно  від  розв'язуваної  задачі  і  бути  чи  не  бути  пов'язаними  з

реальною структурою і топологією. Дане представлення може бути створене

як статично при проектуванні об'єкту і створення моделі, так і отримане авто-

матично як  результат  вимірювань на  реальному об'єкті  (як  результатів  де-

пресійної зйомки) або після виконання завдань моделювання.

4.  Представлення  окремих фрагментів  об'єкту  у  вигляді  рівнянь,  що

описують їх математичні моделі,  використовується для вирішення конкрет-

них завдань моделювання та управління. Дане представлення залежить від

типу завдання і  застосовуваних для її  вирішення методів.  Воно може бути

отримане шляхом завдання рівнянь за допомогою рівняння-орієнтованих мов,

або за допомогою автоматичного генерування рівнянь на основі інших пред-

ставлень об'єкту (Simulation-модель).

5. Представлення об'єкту у вигляді блоків,  що описують його окремі

фрагменти і зв'язку між ними, з урахуванням специфіки вирішуваних завдань.

Як і попереднє представлення, воно може бути створене експертом на основі

блоково-орієнтованої мови, або згенеровано в автоматичному або напівавто-

матичному режимі.

6. Об'єктно-орієнтоване (ОО) представлення передбачає опис цілісного

об'єкту або його фрагментів за допомогою засобів ОО-мови. Зазвичай дане

представлення також генерується з інших представлень залежно від поставле-

ної задачі і способу її вирішення.

7.  Технологічна  карта  об'єкту  передбачає  розміщення  контрольно-ке-

руючих  елементів  на  одному  з  його  топологічних  представлень  (двовимі-

рному або тривимірному). Дані елементи є абстракціями фізичних або віртуа-

льних засобів телеметрії та управління [61] і  служать для безпосереднього

введення експерта в контур моделі.
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На  рис.  3.1а  зображений  граф  ШВМ  реального  мережевого  об'єкта

(шахта «Молодогвардійська», [6]), який має 117 гілок і 61 вузол, а також 3

вентилятора головного провітрювання (ВГП). Граф створений в системі, роз-

робленій автором даної роботи. Крім стандартних для даного представлення

елементів (вузли, гілки, вентилятори і регулюючі елементи), штриховими лі-

ніями зображені можливі витоки повітря. Для систем топологічного аналізу

та розв'язання рівнянь не робиться відмінностей між реальними гілками і ви-

токами  –  в  таблиці  вони  кодуються  однаково.  На  рис.  3.1б  зображений

фрагмент того ж графа, закодований з використанням табличного параметри-

чного представлення.

 

    

Рис. 3.1. а)  Граф ШВМ шахти «Молодогвардійська»

б)  Фрагмент таблиці опису графа

У наведеній таблиці прийняті наступні позначення: Qi – номер гілки;

NUi – початковий вузол для гілки Qi; KUi – кінцевий вузол для гілки Qi.

Крім опису топології, таблиця включає фізичні параметри гілок: R – ае-

родинамічний опір виробки, Н*с2/m8; Q – величина потоку повітря, m3/c; H –

депресія, H/m2; F – площа поперечного перерізу гілки, m2; L – довжина гілки,

m.
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Після  формування  експертом  вихідної  моделі  графа  ШВМ і  завдання

параметрів, наступним етапом у вирішенні завдань, пов'язаних з розподілом

повітря, є топологічний аналіз і генерування Simulation-моделі на основі рі-

внянь, яка потім передається безпосередньо на симулятор [7,94,95,96]. Далі

Simulation-модель використовується вирішувачем рівнянь для формування кі-

нцевих результатів моделювання, які в свою чергу візуалізуються засобами

ПД.

Очевидно,  що  дане  представлення  ШВМ  у  вигляді  графа  і  таблиці

комутацій і параметрів буде ефективно тільки для вирішення завдань, які не

вимагають знання реальної  топології  мережі.  Так,  безпосередньо по графу

неможливо визначити, до якого з елементів мережі належить та чи інша гілка

(ствол, штрек, лава), яке її фізичне розміщення (глибина, напрямок). 

У  свою чергу,  для  складання  маршрутних  карт  необхідно  мати  точне

уявлення про реальну топологію шахти. Даний клас завдань тісно пов'язаний

із завданнями тривимірної візуалізації в реальному часі, тому що оперативне

надання інформації про стан в шахті на диспетчерський пункт та її ефекти-

вність  компонування  дозволяє  прогнозувати  подальший  розвиток  подій  й

ефективно  розрахувати  найбільш  безпечний  і  оптимальний  маршрут  для

евакуації персоналу. 

Найбільш вимогливим до обсягу та представлення вхідної інформації є

клас задач, пов'язаних з візуалізацією. Це обумовлено тим, що залежно від

конкретного завдання, представлення об'єкту може мати відчутні відмінності

і  вимагати для коректного відображення тих чи інших даних.  Також обсяг

інформації  безпосередньо  залежить  від  необхідної  точності  і  якості  від-

ображення (реалістичності), що особливо важливо для завдань візуалізації в

реальному часі.

Сучасним підходом до зберігання та обробки даних моделі є об'єктно-о-

рієнтоване представлення, що дозволяє виділити певні фрагменти мережево-

го об'єкта, що мають однозначні аналоги в реальному світі, і зв'язку між ни-

ми,  відповідні  фізичному  представленню  об'єкту.  Так,  об'єктну  модель
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довільного шахтного об'єкту можна зобразити у вигляді такої діаграми (рис.

3.2).

Рис. 3.2. Фізична об'єктна модель шахтного об'єкту

Необхідне  розширення  об'єктної  моделі  мережевого  об'єкта  у  разі

наявності  в  конкретній  МПО  власного  набору  об'єктів.  Так,  МПО  опису

графа ШВМ, заснована на абстрактній МПО графа (набір, що складається з

вузлів (node) і  гілок (branch)),  додатково включає підмножину об'єктів,  що

описують фізичну топологію шахти (до якої входять ВГП, ВМП, атмосферні

входи, регулюючі та реєструючі елементи). 

На рис. 3.3 показано взаємозв'язок між фізичними об'єктами шахти і

елементами  МПО графа  ШВМ.  Так,  графічний  об'єкт  «Гілка»  інкапсулює

моделі стовбурів, лав, вентиляційних штреків і вироблених просторів, а також

витоків, які представляються власними моделями. «Вузол» використовується

як елемент комутації при редагуванні графа і генеруванні рівнянь. ВГП, ВМП

і регулятори різних рівнів реалізують управління динамічним процесом від-

повідно до показань датчиків фізичних величин, які, будучи розташованими

63



на певних ділянках технологічної  карти,  забезпечують зворотний зв'язок з

оператором  і системою управління. 

Рис. 3.3. Взаємозв'язок фізичних об'єктів і об'єктів МПО графа ШВМ

Об'єкти «Горизонт»,  «Поверхня»,  «Навколостовбурний двір» і  «Діля-

нка» мають значення при орієнтуванні у межах тривимірного об'єкту (візуалі-

зація результатів з прив'язкою до реальної топології, відображення маршруту

тощо),  але  не  є  учасниками  процесу  моделювання  розподілу  повітря  і  не

входять безпосередньо у МПО графа ШВМ (у МПО графа ШВМ вони пред-

ставляються об'єктами типу «Гілка»). Фізичні об'єкти, такі як ВГП та атмо-

сферні входи, є вузловими елементами графа та успадковуються від об'єкта

«Вузол» МПО графа ШВМ. Регулюючі елементи та ВМП представлені через

розширення об'єктів «Гілка»,  дозволяючи тим самим системі моделювання

використовувати відповідні математичні моделі при генеруванні та вирішенні

рівнянь.
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3.1.2. Внутрішнє представлення вихідної моделі мережевого об'єкта. 

Абстрактна МПО мережевого об'єкта представлена двома основними

класами  об'єктів:  вузли  (node)  та  гілки  (edge).  Кожен  об'єкт  може  мати

властивості, що дозволяють конфігурувати його базову поведінку (видимість,

можливість  переміщення,  можливість  вибору,  з'єднання з  об'єктами інших

типів тощо), унікальні ідентифікатори, а також атрибути (як зумовлені, так і

такі, що задаються користувачем). Поведінка базових об'єктів може бути роз-

ширена або програмним способом (успадкування), або з використанням си-

стеми  управління  атрибутами  (як  програмно,  так  і  певною  мірою   без-

посередньо через користувальницький інтерфейс програми). 

Кожен вузол може бути з'єднаний з іншими за допомогою необмеженої

кількості  об'єктів-гілок  (у  тому  числі,  можуть  бути  допустимі  множинні

з'єднання  вузла  «самого  з  собою»).  Множина  вузлів  і  з'єднань  між  ними

утворюють  підмодель  топології  графа.  Важливою  властивістю  топології

графа є його орієнтація: неспрямований граф (undirected), спрямований граф

(directed) і граф, який має обопільні напрямки орієнтації деяких гілок (mutual

directed). 

Основою  для  підмоделі  візуалізації  і  підмоделі  користувацьких

параметрів, а також частини підмоделі топології графа, що відповідає за оріє-

нтацію гілок, є атрибути, представлені кількома рівнями пріоритетів:

- локальні атрибути об’єктів (вузлів і гілок);

- атрибути класів об'єктів (значення за замовчуванням);

- глобальні атрибути моделі (графа).

Локальні  атрибути  мають  найвищий  пріоритет  і  можуть  бути

встановлені для конкретних об'єктів. Їх областю дії є тільки той об'єкт, для

якого  вони  задані.  При  копіюванні  об'єкту  об'єкт-копія  за  замовчуванням

переймає всі локальні атрибути об'єкта-джерела.

Атрибути  класів  встановлюються  для  конкретних класів  об'єктів  (як

зумовлених − node, edge, так і створених користувачем). Вони мають власти-
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вість наслідування (аналогічно об'єктам МП). Більш низький пріоритет, ніж у

локальних атрибутів, означає, що зміна атрибута класу не призведе до зміни

аналогічного локального атрибуту об'єкту (тобто локальні атрибути «пере-

кривають»  собою  атрибути  класу).  Відсутність  у  об'єкта  конкретного  ло-

кального  атрибуту  означає,  що  для  об'єкта  буде  актуальний  аналогічний

атрибут  його  класу  (наприклад:  атрибут  «color=red»  для  класу  node  буде

означати, що всі вузли, які не мають локального атрибуту «color», будуть від-

ображатися червоним кольором).

Глобальні атрибути поширюють область своєї  дії  на весь мережевий

об'єкт,  але у той же час мають найнижчий пріоритет (приклад: орієнтація

графа може мати значення «undirected», проте конкретні гілки можуть бути

спрямованими: «directed», що визначається їхніми локальними атрибутами).

Підмодель  візуалізації  відповідає  за  представлення  моделі  графа  в

інтерфейсі і  включає в себе такі  атрибути, як колір об'єктів (color),  форма

вузлів (shape), їх розміри (size) і координати в одиницях сцени (position). Для

гілок, наприклад, атрибутами візуалізації є вага (weight)  і стиль штрихування

(style). Базові класи, що реалізують абстрактну МПО графа, повинні мати мо-

жливість отримувати стандартні візуальні атрибути з підмоделі візуалізації і

відрисовувати об'єкти на екрані, виходячи з їх значень (так, «вага» гілки за

замовчуванням  впливає  на  товщину  її  зображення).  Класи-спадкоємці  мо-

жуть довільним чином розширювати набір підтримуваних атрибутів візуалі-

зації, реалізуючи власні методи відрисовки.

Підмодель користувацьких параметрів за замовчуванням не має змісту

і визначається лише в контексті конкретної МПО. Кожному об'єкту графа мо-

же бути присвоєно необмежену кількість  параметрів,  тип і  значення  яких

задаються експертом МПО для конкретних моделей. Як приклад атрибуту,

який може бути визначений користувачем для довільної МПО, може служити

додатковий текстовий опис об'єкту (мітка, коментар). 
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На рис. 3.4 представлено схему вихідної моделі мережевого об'єкта, що

включає  підмоделі  топології,  візуалізації  і  користувацьких  параметрів  на

основі атрибутів.

Рис. 3.4. Вихідна модель мережевого об'єкта

3.1.3. Універсальний формат представлення моделі мережевого об'єкта.

Виходячи з практичних потреб, можна виділити наступні типи завдань

візуалізації, що входять в сервісне забезпечення ПОМС і МСЦ (моделюючий

сервісний центр) [64-66]:

- візуалізація моделі об'єкту при її створенні, редагуванні і налагодженні;

- візуалізація результатів моделювання;

- візуалізація топології об'єкту;

- візуалізація маршрутних карт об'єкту;

- схематична візуалізація фрагментів об'єкту.
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У зв'язку з цим пропонується використовувати єдиний (універсальний)

формат представлення моделі мережевого об'єкта, який повинен забезпечу-

вати [67,118]:

- наочне і компактне представлення вихідних даних;

- можливість конвертації даних в будь-який зі спеціальних форматів для

вирішення відповідного типу задач;

-  простота  програмної  обробки  даних,  що  зберігаються,  з  метою

оптимізації часу доступу до них (максимально швидкого отримання і запису).

Універсальний формат припускає однакове зберігання даних об'єктів, що

становлять  вихідну  модель,  але  відносяться  до  різних  її  підмоделей.  Таке

представлення значно полегшує виконання операцій обміну даними між рі-

зними модулями ПОМС, тому що дозволяє всюди передавати модель як об'-

єкт верхнього рівня, надаючи при цьому єдиний інтерфейс доступу до даних

підмоделей. Конкретні модулі ПОМС (візуальні редактори, симулятори, візуа-

лізатори) можуть єдиним чином звертатися тільки до тих даних моделі, які

потрібні в їх локальному контексті. Як приклад можна привести дво- і триви-

мірні  представлення  ШВМ. Так,  одні  і  ті  ж  об'єкти  вузлів  в  різних  пред-

ставленнях мають різні типи і значення просторових координат (x, y для під-

моделі графа і x, y, z для підмоделі 3D-представлення). Ці координати, проте,

фізично визначають положення одного і того ж об'єкту (вузла). Таким чином,

знаючи Id вузла, 2D-візуалізатор може звернутися до його 2D-координат, 3D-

візуалізатор може отримати відповідно 3D-координати, модуль симуляції мо-

же запросити конкретні фізичні параметри об'єкту, необхідні для проведення

моделювання тощо. 

Параметризація  підмоделей  виконується  за  допомогою  модулів-

редакторів відповідних представлень, які таким же єдиним чином дозволяють

вносити  зміни  в  модель,  представлену  в  універсальному  форматі.  Маючи

єдиний  інтерфейс  і  однакове  (незалежне  від  конкретної  підмоделі)  пред-

ставлення даних, стає досить легко виконувати розширення універсального

формату, вводячи нові підмоделі і параметри.
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Універсальний формат також передбачає однакову персистенцію моделі

даних (файловий ввід-висновок),  що може бути реалізовано  за  допомогою

серіалізації.

3.2. Алгоритми діалогової підтримки етапів моделювання.

3.2.1. Алгоритмічна підтримка модельних предметних областей.

У розділі 2.2 наведено структури засобів ПД ПОМС для задач моделю-

вання  та  управління.  Завдання  редагування  моделей  виділені  в  даних

структурах в окремий клас, який пропонується розширити і деталізувати в

цьому розділі.

Для реалізації початкового етапу (побудови і редагування моделі) слід

виділити наступні підзадачі:

- створення моделі;

- редагування моделі;

- налагодження моделі.

До завдань створення моделі відносяться:

- генерування нової моделі на основі активної предметної області;

- імпорт раніше створеної моделі для її редагування;

- збереження моделі в універсальному форматі.

Завдання редагування включають:

- редагування загальної структури об'єкту (верхніх рівнів ієрархії);

- редагування складових елементів верхніх рівнів ієрархії;

- генерування та редагування тривимірної моделі;

- генерування та редагування підмоделей, заснованих на структурній

моделі (графи і таблиці ШВМ, маршрутні карти), а також генерування ча-

сткової документації по шахтному об'єкту;

- отримання (генерування) структур даних, необхідних для проведення

експериментів і рішення задач в рамках МСЦ.
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Завдання налагодження на етапі редагування:

- перевірка логічної цілісності створеної моделі (виявлення розривів в

міжоб'єктних комутаціях);

- виявлення та інформування про наявність недопустимих параметрів

об'єктів;

- виявлення та інформування про наявність топологічних дефектів;

- попередня візуалізація моделі в різних режимах;

- генерування опису моделі та  автоматизоване порівняння з базовою

інформацією, на основі якої будувалася модель шахтного об'єкту.

Слід відзначити тісний взаємозв'язок даних підзадач, так як розбиття

виконано умовно. При редагуванні моделі для досягнення максимальної ефе-

ктивності  потрібно ітераційний виклик функцій,  що відносяться  до різних

підзадач – так, на практиці прийнято використовувати налагоджувальні фу-

нкції  паралельно з  функціями редагування,  для  того,  щоб своєчасно  були

виявлені  і  виправлені  структурні  помилки.  Налагодження  моделі,  побу-

дованої  за  один підхід,  може бути досить  трудомістким процесом,  так  як

несвоєчасно  виявлена  помилка може призвести  до  необхідності  перегляду

всіх частин моделі, що залежить від дефективної, що при наявності складних

моделей легко може привести до породження нових помилок.

Дамо наступні визначення.

1. Модельними називаються об'єкти, що володіють властивостями, які є

абстракцією властивостей реальних об'єктів предметної області.

2.  Модельною предметною областю  називається множина модельних

об'єктів і способи взаємодії між ними, що є абстракцією взаємодій між об'-

єктами реальної предметної області.

3.  Абстрактними  називаються  об'єкти,  властивості  яких  задаються

математичними описами моделей даного виду.

4. Абстрактною предметною областю назвемо МПО, яка складається

з абстрактних об'єктів.
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При  створенні  моделі  необхідно  врахувати,  що  вона  може  викори-

стовуватися з існуючими системами моделювання наступних типів (п.2.1):

- блочно-орієнтовані (БО) системи; 

- рівняння-орієнтовані (РО) системи;

- об'єктно-орієнтовані (ОО) системи.

Відповідно існують наступні можливості для опису моделей.

Використання традиційних БО-, РО- і ОО-мов моделювання.  При цьо-

му  модель  кодується  відповідно  до  синтаксису  однієї  із  зазначених  мов

[68,69].  Результатом  трансляції  є  не  виконуваний  код,  а  програма  на

паралельній мові програмування. ПД може надавати експерту або текстовий

редактор з необхідними функціями і діалогові засоби транслятора, або запуск

відповідного  середовища  редагування  та  обмін  вихідними  і  отриманими

даними.

Використання мови паралельного програмування. Строго кажучи, цю

можливість  можна  використовувати  без  ПД,  використовуючи  бібліотеку

стандартних паралельних алгоритмів для вирішення широкого класу задач

моделювання.  Програми  паралельних  алгоритмів  можна  імпортувати  без-

посередньо  в  процесі  розробки  моделі  (прикладом  МПП  може  слугувати

Parallaxis [48]).

Використання графічного інтерфейсу. Це найприродніший і прозорий

спосіб опису моделі. При цьому кожен об'єкт предметної області візуалізує-

ться окремим графічним об'єктом на екрані. Конструювання моделі зводи-

ться до перетягування за допомогою мишки на поле моделі наданих об'єктів з

вікна,  що  містить  множину  графічних  представлень  модельних  об'єктів,  і

подальшої  їх  комутації  зв'язками  [43-45].  Отримана  графічна  модель  при-

родна і зрозуміла фахівцю даної предметної області. Таку модель значно лег-

ше редагувати і налагоджувати, ніж рівняння і блоки. При необхідності ви-

користання БО- і РО-представлень, відповідні варіанти моделей (підмоделі)

можуть бути безпосередньо згенеровані з графічного представлення.
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Таким чином, пропонується в якості основної функції редактора моделі

виділити створення і редагування загальної структури мережевого об'єкта з

подальшою декомпозицією її на складові елементи. Такий підхід редагування

дозволяє:

- мати загальне уявлення про об'єкт вже на початковому етапі побудови

моделі;

- безпосередньо використовувати універсальний формат опису об'єкта

для  його  зберігання  без  необхідності  компонування  окремих  фрагментів

даних після завершення редагування будь-якого складового елементу;

-  ефективно  розпаралелити  процес  побудови  і  налагодження  моделі

між декількома експертами, маючи по завершенню роботи над фрагментами

всю інформацію для виконання комплексного налагодження;

-  вирішувати  деякі  задачі,  не  чекаючи  завершення  створення  всієї

моделі (так, можна проводити модельні експерименти на вже готових до ви-

користання макрофрагментах моделі, паралельно працюючи над створенням

тих, що залишилися);

- автоматично генерувати підмоделі для вирішення завдань, що викори-

стовують підмножину даних повної моделі, з мінімальною їх корекцією для

подальшого застосування (приклад – завдання нормального розподілу пові-

тря, що не вимагає повної інформації про фізичну топологію реального об'-

єкта, але використовує в якості підмоделі «граф ШВМ»).

Для роботи в тій чи іншій МПО необхідно забезпечити її попередню

підтримку, основною із завдань якої є генерування  відповідних примітивів і

створення бібліотек для різних МПО. Дані бібліотеки будуть підключатися

до системи за потребою.

Виділимо наступні МПО для задач  редагування:

- область загальної структури об'єкту (верхніх рівнів ієрархії шахти).

Примітивами для даної області будуть елементи верхнього рівня: шахтний

об'єкт як корінь дерева ієрархії  і  горизонти шахти, включаючи горизонт 0

(поверхня);
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-  область  детальної  структури  елементів  верхнього  рівня.  Дана

область є  найбільш деталізованою і  включає в себе всі  примітиви і  групи

примітивів, що описують об'єкти наступних рівнів ієрархії (приклад груп –

виїмкові  ділянки,  стовбури  і  прилеглі  навколостовбурні  двори;  приклад

окремих примітивів – ВГП, штреки, лави тощо);

- область підтримки управління, примітиви для якої – датчики і керую-

чі елементи. Дана МПО може існувати як окремо, так і в складі попередньої

області,  тому що регулювальні пристрої також відносяться до об'єктів,  що

становлять ієрархію ОШ (об'єкту шахти). Однак логічно виділяти її саме як

окрему,  так  як  задачі  управління  відносяться  до  іншого  класу,  і  для  них

повинні бути використані спеціальні алгоритми. Крім цього, управління фізи-

чно  здійснюється  за  участю  реального  ОШ  (або,  при  налагодженні,  його

математичної  моделі),  і  конкретна  реалізація  керуючих  алгоритмів  може

вимагати дещо іншої (більш деталізованої) структури представлення моделі,

ніж для вирішення більшості завдань з класу моделювання. Це потребує роз-

ширення МПО і деяких функцій редактора моделей;

- область підмоделей, які використовуються для вирішення конкретних

типів завдань, для яких прийнято інше (відмінне від універсального) пред-

ставлення вихідних даних. Таких МПО може бути кілька, і кожна з них вклю-

чає певний набір примітивів, що задовольняє специфіці розв'язуваної задачі.

Однією з функцій модельного редактора,  як було зазначено  вище,  є  авто-

матичне генерування  підмоделей з  універсального представлення,  а  також

(при  необхідності)  їх  додаткове  редагування  (при  підготовці  до  експери-

менту, при генеруванні документації тощо). 

До області підмоделей можна віднести також:

- МПО опису моделі для тривимірної візуалізації;

- абстрактні МПО для моделювання динамічних систем.
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3.2.2. Алгоритми роботи з вихідною моделлю.

Загальний алгоритм створення і редагування моделі.

Загальний алгоритм створення і редагування моделі представлений та-

ким чином (рис. A.1):

1. Вибір необхідної МПО (загальної, детальної тощо).

2. Створення нової моделі або завантаження існуючої моделі з архіву

на основі обраної МПО.

3. Внесення необхідних змін і доповнень.

4. Налагодження моделі (фрагментне або комплексне).

5. Трансляція моделі в інше необхідне представлення.

6. Збереження моделі в архіві моделей.

Пункт  1  за  замовчуванням  надає  користувачеві  МПО  загальної

структури. У разі редагування підмоделі, що використовує іншу МПО, має

бути виконано підключення відповідної бібліотеки примітивів.

Пункт 2 визначає створення нової або використання раніше створеної

моделі. При створенні нової моделі очищається робоче поле і відбувається

призначення моделі властивостей за замовчуванням.

У разі завантаження існуючої моделі, в пункті 2 відбувається визначен-

ня типу і вибір необхідної МПО, що аналогічно пункту 1. Далі створюється

нова модель, властивості якої завантажуються з архіву. 

У пунктах 1 і 2 також допускається доповнення та об'єднання моделей,

але воно можливе тільки за умови, що дані моделі відносяться до однієї і тієї

ж МПО. В іншому випадку повинна вирішуватися задача міжобласного пере-

творення,  що  не  завжди  можливо  (деякі  перетворення,  наприклад,  з  уні-

версального представлення  в граф,  є  практично незворотними,  так  як  при

цьому втрачається частина інформації, і зворотне перетворення зазвичай не

може  бути  виконане  автоматично  і  вимагає  обов'язкового  втручання  екс-

перта).
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Пункти 3 і 4 є ітераційними – так, після редагування та налагодження

одного фрагмента (або моделі в цілому) має відбуватися повернення у вихі-

дну точку, з метою продовження роботи над моделлю.

Функції, що виконуються ПД у даних пунктах, є найбільш важливими,

і ефективність їх реалізації багато в чому визначає ефективність всієї ПД.

Пункт 5 передбачає перетворення поточної моделі в інші, відмінні від

стандартного представлення. До функцій, виконуваних в даному пункті, від-

носяться:  експорт  в  формати  інших  систем  моделювання,  створення  під-

моделі для вирішення певних задач, отримання твердих копій (роздруківка),

а  також трансляція  в  представлення  в  абстрактних  МПО для  подальшого

моделювання.

Пункт 6 забезпечує збереження моделі в архіві, використовуючи уні-

версальний  формат  (якщо  проводилося  редагування  моделі  в  одній  із

структурних МПО), або збереження проміжної підмоделі для подальшого ви-

користання. Тут можливе застосування систем контролю і архівації версій,

особливо якщо мало місце використання однієї  і  тієї  ж моделі декількома

користувачами.

Алгоритм створення модельної предметної області.

Кожна  МПО  повинна  бути  згенерована  у  вигляді  бібліотеки,  що

містить відповідні алгоритми і  примітиви, щоб мати можливість бути під-

ключеною до редактора на етапі вибору МПО. Розглянемо алгоритм створен-

ня МПО (рис. А.2).

1. Вибирається абстрактна предметна область в якості базової.

2. Створюється порожня модельна предметна область на основі базової

(в створену МПО копіюються основні властивості базової). 

3. Реалізується цикл створення об'єктів МПО та установка їхніх власти-

востей.  При  створенні  об'єкта  необхідно  імпортувати  об'єкти  з  МПО,  на

основі якої створюється нова модельна предметна область. Установка власти-

востей створюваного об'єкта фактично призводить до конструювання моделі,

що реалізує цей об'єкт (тобто підмодель).
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4.  Після  завершення  створення  об'єктів  відбувається  архівування  та

запис нової модельної предметної області в бібліотеку предметних областей.

Алгоритм редагування моделі.

Конструювання і редагування моделі пропонується здійснювати за на-

ступним алгоритмом (рис. А.3):

1.  Залежно від мети редагування, виконується цикл створення нових

об'єктів, зміни існуючих, або завдання параметрів моделі в цілому (перехід

на пп. 2, 3, 4 відповідно). 

2.  При  конструюванні  спершу  проводиться  копіювання  об'єкту  з

набору примітивів, що містяться в бібліотеці МПО, в робочу область моделі.

Потім  встановлюються  його  властивості,  відмінні  від  властивостей  за

замовчуванням  (які  задаються  при  копіюванні),  і  виконується  необхідна

комутація об'єктів моделі.

3.  При  редагуванні  спочатку  проводиться  вибір  об'єкту  (одного  або

декількох) з робочої області моделі. Потім або встановлюються їхні власти-

вості, або проводиться видалення об'єктів з моделі. Останнім кроком викону-

ється необхідна комутація об'єктів моделі (аналогічно попередньому пункту).

4.  При  завданні  параметрів  моделі  проводиться  зміна  загальних

параметрів, що відносяться безпосередньо до моделі, а не до модельних об'-

єктів, що її складають.

Алгоритм налагодження моделі.

Налагодження  моделі  в  загальному  випадку  виконується  згідно  з

алгоритмом, наведеним на рис. А.4.

1. Вибирається фрагмент моделі, що підлягає налагодженню (в окремо-

му випадку налагодженню піддається вся модель цілком).

2.  Виконуються  необхідні  налагоджувальні  алгоритми  (перевірка

правильності комутацій, заданих параметрів та ін.).

3. Експерт інформується про результати (чи були виявлені проблеми, їх

кількість і серйозність).
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4. У разі виявлення проблем на етапі 2, проводиться циклічний вибір

кожної  наступної  проблеми,  наводиться  можливий  варіант  її  рішення  та

активується  модуль  редагування  з  автоматичним  зазначенням  на  джерело

проблеми.

5. При наявності невирішених проблем проводиться повернення до пу-

нкту 4.

Слід ще раз підкреслити, що на практиці етапи редагування та нала-

годження зазвичай тісно пов'язані між собою для досягнення максимально

ефективного усунення проблем в роботі моделі, тому поділ даних алгоритмів

є досить умовним.

При  трансляції  моделі в  інше  представлення,  перш  ніж  викликати

необхідний  алгоритм  трансляції,  для  більшості  випадків  потрібно  пере-

конатися в тому, що модель (або трансльований фрагмент) були заздалегідь

перевірені  на  відсутність  помилок  (тобто  виконувався  етап  налагодження,

який  був  вдало  завершений).  В  іншому  випадку  підмодель  може  бути

згенерована невірно. 

При  збереженні моделі в архіві  також необхідно виконати попереднє

налагодження. Якщо планується зберігати в архів модель, незакінчену або ту,

що містить невирішені проблеми, необхідно передбачити у форматі прапор,

який вказує на поточний стан моделі. Даний прапор повинен буде перевіря-

тися на наступних етапах моделювання. У разі непрацездатної моделі  має

видаватися відповідне попередження.

Невід'ємною частиною процесу  редагування  моделі  є  рішення  задач

візуального відображення (візуалізації).  Фактично візуалізація присутня на

всіх етапах роботи підсистеми діалогу – від створення моделі до отримання

результату.  Крім візуалізації  даних,  що безпосередньо відносяться до про-

цесу моделювання, ПД формує графічний інтерфейс користувача, заснований

як на стандартних діалогових елементах (підмножина компонентів, що надає-

ться засобами операційної системи або додатковою графічною бібліотекою –
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вікна,  діалоги,  меню  тощо),  так  і  на  власному  (при  необхідності)  наборі

графічних компонентів.

Основні типи задач візуалізації включають:

-  відображення  моделі  об'єкту  при  її  створенні,  редагуванні  і  нала-

годженні;

- візуалізацію результатів моделювання (статичну і динамічну);

- візуалізацію топології об'єкту (статичну і динамічну);

- візуалізацію карт об'єкту з позначенням маршрутів;

- схематичну візуалізацію фрагментів об'єкта.

Даний список може бути продовжений по мірі знаходження системи в

експлуатації і необхідності вирішення тих чи інших практичних проблем.

Задача візуалізації  моделі  об'єкту при створенні,  редагуванні  і  нала-

годженні вирішується за допомогою графічних засобів редактора моделі, що

застосовується на першому етапі. Тут необхідно забезпечити:

1) інтуїтивно зрозумілий експерту графічний інтерфейс, що підтримує

функціональність drag & drop і відображає всі необхідні меню та інші графі-

чні елементи, які пов'язані з конкретними функціями редактора;

2) бібліотеку компонентів активної МПО, що дозволяє переглядати і

вибирати необхідні компоненти з подальшим їх розміщенням на робочому

полі;

3) робоче поле редактора, яке відображає поточний стан моделі (під-

моделі)  в  схематичному  вигляді,  зручному  для  редагування;  користувач

повинен  мати  можливість  виконувати  з'єднання  компонентів,  складових

модель,  переглядати  і  змінювати  їх  параметри  найбільш  простим  і  зроз-

умілим способом (в тому числі – із застосуванням drag & drop);

4) проміжну візуалізацію моделі або її фрагментів у формі, зручній для

візуального контролю за правильністю редагування (наприклад, в тривимі-

рному представленні).

78



Пункти 1 і 2 не відносяться безпосередньо до візуалізації самої моделі,

але вони є найбільш важливими компонентами редактора, без яких робота з

моделлю була б неможливою.

При візуалізації робочого поля, перш за все, необхідно забезпечити під-

тримку поточної МПО, тобто відображення моделі відповідно до активного

набору компонентів. При цьому повинно допускатися перемикання між рі-

зними МПО зі збереженням представлення моделі у всіх допустимих видах.

Тому модель повинна зберігатися в універсальному форматі, який підтримує

кожне з даних представлень. 

Проміжної візуалізації може потребувати кожен з етапів роботи з моде-

ллю. На першому етапі проміжна візуалізація є однією з підзадач налагодже-

ння  моделі  і  може виконуватися  як  комплексно,  так  і  пофрагментно.  Тут

необхідно забезпечити візуальне представлення відповідності моделі при рі-

зних її представленнях. Так, елемент, обраний на робочому полі (поточний),

повинен  бути  паралельно  відзначений  на  проміжному  представленні.  При

додаванні  (видаленні,  переміщенні)  об'єкту  на  робочому  полі,  необхідно

внести відповідні зміни в усі існуючі представлення моделі, як активні, так і

пасивні.

Активним (active) представленням моделі будемо вважати представле-

ння, при якому доступне внесення змін до логічної структури моделі (схема

на робочому полі).

Пасивним (passive)  представленням  моделі  будемо  називати  пред-

ставлення, при якому не доступне внесення змін в логічну структуру моделі

(наприклад, проміжна схема в процесі налагодження або під час модельного

експерименту). 

Поточним (current) представленням моделі є представлення, з яким в

даний момент працює експерт.

Слід зазначити, що поділ на пасивні і активні представлення є досить

умовним  –  розробники  ПД  повинні  прагнути  до  того,  щоб  всі  (або,

принаймні, найбільш часто вживані) представлення були активними. Експерт
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повинен мати можливість працювати з тим представленням моделі, яке він

вважає найбільш прийнятним. Це значно ускладнює імплементацію ПД, але

таке ускладнення виправдано тим, що кожна задача може потребувати для

найбільш  ефективного  вирішення  більш  ретельної  уваги  до  відповідного

представлення. До того ж при конвертації з одного представлення до іншого

не завжди можливе автоматичне відновлення топології, і в даному випадку

ПД повинна передбачати можливість ручного коректування моделі.

Таким чином, задачу візуалізації моделі об'єкту можна розбити на на-

ступні підзадачі:

-  схематична  візуалізація  робочого  поля  в  представленні  активної

МПО;

- проміжна візуалізація моделі (фрагмента) в наочному представленні

(при налагодженні);

-  проміжна  візуалізація  підмоделі  (фрагмента)  у  відповідному  пред-

ставленні (граф ШВМ, загальна топологія тощо);

- підтримання логічного зв'язку між різними представленнями моделі.

Конкретна  реалізація  алгоритму  візуалізації  для  кожного  з  пред-

ставлень  базуватиметься  на  застосуванні  відповідних  графічних  (бібліоте-

чних) засобів.  У цьому розділі  наводяться узагальнені  алгоритми,  не оріє-

нтовані на застосування конкретних бібліотек. На рис. А.5 представлена схе-

ма алгоритмів етапу візуалізації моделі об'єкта при її створенні, редагуванні і

налагодженні.

3.2.3. Алгоритми для етапу підготовки до моделювання.

В п. 2.2 було наведено функції, типові для даного етапу:

-  верифікація  і  трансляція  моделі  у  внутрішнє  представлення  (за-

стосовується для проведення топологічного аналізу та генерування рівнянь);

- топологічний аналіз моделі;

- генерування рівнянь для Simulation-моделі.
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Функція  верифікації  моделі  є  функцією  налагодження  і  описана  у

попередньому розділі. Однак модель у принципі може бути створена і без за-

стосування засобів редактора,  що реалізують налагоджувальні функції (на-

приклад,  мала  місце  трансляція  моделі  з  іншої  системи  в  універсальний

формат, який використовується у даній ПД). Тому для забезпечення корект-

ного моделювання необхідно виконати повну верифікацію моделі (із зазначе-

нням всіх можливих параметрів перевірки) безпосередньо перед її трансляці-

єю у внутрішнє представлення, якщо достовірно не відомо, чи вносилися в

модель зміни з моменту її останньої вдалої верифікації.

Функція  трансляції  у  внутрішнє представлення  фактично може бути

реалізована окремим модулем. Основною відмінністю є те, що для проведен-

ня моделювання необхідно виконати трансляцію всієї моделі повністю, тобто

дана функція повинна бути недоступна для незакінчених або неперевірених

моделей.

Топологічний аналізатор [55,60] не є частиною ПД. ПД в цьому випад-

ку передає дані для топологічного аналізу і приймає результат, який може бу-

ти візуалізований її засобами (або, якщо топологічний аналізатор має власні,

активувати їх).

Результати,  отримані  при  топологічному  аналізі,  надходять  на  вхід

засобу генерування рівнянь [57-59]. Вимоги до даного засобу такі ж, як і до

попереднього (сумісність по вхідних і вихідних даних). Функції ПД також

аналогічні.

Далі відтрансльована підмодель може бути збережена за бажанням екс-

перта в архіві, зберігши зв'язок з базовою моделлю, з метою подальшого ви-

користання (наприклад, в декількох експериментах, або з різними системами

моделювання). Алгоритм для даного етапу наведено на рис. А.6.
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3.2.4. Алгоритми для етапу моделювання на симуляторі.

Безпосередня реалізація алгоритму моделювання, що використовує той

чи інший підхід – задача розробників симулятора, тому на даному етапі ПД

виконує функції супервізора, для якого симулятор є «чорним ящиком» [43].

Моделювання може здійснюватися як на віддалених ресурсах (супер-ЕОМ),

так і за допомогою локальних симуляторів (кластери або звичайні ЕОМ) [70-

72]. 

При використанні  мережевих ресурсів (супер-ЕОМ, кластер в  ЛОМ)

дії, що виконуються підсистемою діалогу на даних етапах, можна описати на-

ступним загальним алгоритмом:

1. Генерування програми мовою паралельного моделювання, що реалі-

зує модельний експеримент.

2. Установка зв'язку з віддаленою машиною (далі клієнтом).

3. Пересилання файлів з вихідними даними на клієнт в форматі про-

грами моделювання.

4. Запуск на моделювання.

5. Отримання результатів моделювання.

6. Закриття каналу зв'язку з клієнтом.

Якщо в якості моделюючого середовища використовується локальний

симулятор, то можливі наступні варіанти:

1. Локальний симулятор є емулятором паралельної ЕОМ, що приймає і

повертає дані в тому ж форматі. Якщо емулятор підтримує можливість ему-

ляції  віддаленого  клієнта,  то  пункти  2-6  аналогічні  вихідним  (виняток

становлять IP-адреса і порт, які будуть вказувати на локальну машину, а не

на віддалену), в іншому випадку пункти 2-6 будуть виконуватися відповідно

до специфікації даного емулятора.

2. Локальний симулятор надає власні засоби для моделювання, в тому

числі  –  унікальний  формат  вхідних  і  вихідних  даних,  протокол  передачі
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даних і набір команд. У цьому випадку алгоритм підготовки до моделювання

також повинен виконуватися відповідно до специфікації даного симулятора.

Узагальнений алгоритм роботи ПД на даному етапі наведений на рису-

нку А.7.  Для експерта  предметної  області  взаємодія  з  ПД при проведенні

модельного  експерименту  має  бути  однаковою  і  не  залежати  від  викори-

стовуваної системи моделювання. Тому при реалізації даного алгоритму  по-

трібне створення інтерфейсу, що забезпечує «прозорий» доступ до ресурсів

моделювання. Даний інтерфейс повинен підтримувати всі необхідні функції,

такі, як:

- зазначення параметрів моделювання (алгоритм, точність, тривалість

тощо);

- генерування вихідних даних;

- установка зв'язку з симулятором;

- передача даних;

- запуск на виконання;

- прийом даних;

- відключення від симулятора;

- обробка помилок.

При цьому на етапі вибору засобу моделювання інтерфейс повинен бу-

ти пов'язаний з модулем, що безпосередньо відповідає за управління конкрет-

ним симулятором. 

Для зв'язку з супер-ЕОМ, як правило, використовуються наступні про-

токоли:

- FTP [73].  Даний протокол використовується для передачі програми

моделювання паралельною мовою програмування, файлів з вихідними дани-

ми і пересилання результатів моделювання назад на термінальну машину екс-

перта предметної області.

-  HTTP(S)  [74].  Цей  протокол  використовується  при  управлінні  від-

даленою машиною через  пасивний web-клієнт,  яким може бути будь-який

Internet-браузер.
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- Telnet  [75].  При використанні Telnet,  термінал експерта предметної

області стає віддаленою консоллю, що дозволяє виробляти запуск програм на

супер-ЕОМ.

- Cygwin, Teamviewer, Radmin, Winodws Remote Desktop та ін. дозволя-

ють отримувати графічне зображення віддаленого терміналу в реальному ча-

сі, що може бути зручним в тому випадку, якщо моделююче програмне забез-

печення  супер-ЕОМ надає  свої  діалогові  засоби  для  завдання  додаткових

параметрів  моделювання,  спостереження  за  процесом  і  відображення  ре-

зультатів. 

Як приклад, на рис. 3.5 наведено схему протоколу зв'язку з віддаленої

супер-ЕОМ для здійснення етапу проведення модельного експерименту, який

реалізується на основі протоколів Telnet і FTP.

Рис. 3.5. Протокол зв'язку з віддаленої супер-ЕОМ для проведення модельно-

го експерименту

3.2.5. Алгоритми для етапу візуалізації результатів.

Задачі візуалізації  результатів  моделювання  вирішуються  після

завершення циклу моделювання (одноразово при статичному моделюванні та

ітераційно  при  динамічному).  Задачі  статичної  візуалізації  фактично  є

84



окремим випадком динамічної, тому далі будемо розглядати алгоритм візуа-

лізації для одного циклу моделювання.

Основне призначення завдань візуалізації  результатів моделювання ‒

відображення вихідних даних, отриманих після завершення циклу моделюва-

ння, у вигляді, доступному експерту для розуміння. Повинно забезпечуватися

прийняте  в  даній  предметній  області  представлення,  залежне  від  типу

розв'язуваної задачі моделювання.

Умовно отримані результати можна розділити на дві групи:

- Загальні (не прив'язані до моделі).

- Локальні (прив'язані до моделі).

Загальні результати моделювання  відносяться до об'єкту в цілому та

можуть бути представлені  у  вигляді  графіків або чисельних таблиць.  При

візуалізації  загальних  результатів  зазвичай  досить  традиційних  графічних

засобів. При цьому здійснюються такі дії:

1. Вилучення та декодування отриманих результатів.

2. Побудова шаблону необхідного представлення.

3. Заповнення представлення даними.

При  відображенні  графіків  необхідно  забезпечити  можливість  авто-

матичного та ручного їх масштабування, а також відображення навігаційного

курсора, що дозволяє точно позиціонуватися на графіку. До функцій курсора

можна віднести наступні, які повинні бути по можливості автоматизовані:

1. Чисельне відображення поточної позиції курсора на всіх осях.

2. Відмітка піків та їх околиць.

3. Прив'язка до координатної сітки і до змін на графіку.

4. Вимірювання відстані між двома (або кількома) точками на графіку.

5. Внесення коментарів до певних позицій.

6. Порівняння фрагментів графіків.

Всі вищенаведені пункти також відносяться і до табличного (або  будь-

якого іншого традиційного) представлення. ПД повинна також реалізовувати

наступні можливості:
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- Архівування результатів з можливістю їх вилучення і подальшого ви-

користання. Архівна копія повинна зберігати всі зміни і корективи, внесені

експертом (коментарі, відмітки тощо).

- Перетворення між декількома представленнями.

-  Отримання  твердих  копій  та  експорт  в  популярні  формати  (Word,

Excel, HTML, MathLab тощо).

- Імпорт даних, отриманих в інших системах.

- Автоматизоване порівняння результатів.

- Візуальна синхронізація різних представлень одного набору даних.

Локальні результати прив'язані до конкретних фрагментів об'єкту, що

моделюється,  тому повинна бути забезпечена  відповідна підтримка при їх

відображенні, яку можна описати наступною послідовністю дій:

1.  Вилучення результатів,  декодування і  розбиття на фрагменти,  що

відповідають фрагментам моделі.

2. Визначення і побудова опорної моделі, на основі якої буде викону-

ватися візуалізація.

3. Візуалізація опорної моделі з прив'язкою результатів до відповідних

фрагментів.

Опорна  модель  залежить  від  класу  задачі  моделювання.  Найбільш

поширеними є:

- завдання, пов'язані з розподілом повітря – в якості опорної моделі ви-

користовується  схема  вентиляції,  яка  може  бути  представлена  у  вигляді

графа ШВМ або двовимірної проекції;

- завдання, пов'язані з пошуком маршрутів – опорною моделлю для них

є план шахти, розбитий на горизонти;

- задачі проектування та тривимірної візуалізації – опорною моделлю є

тривимірна проекція шахти, виконана з необхідним ступенем деталізації.

Опорна модель для кожної з задач створюється на етапі редагування, в

більшості випадків як підмодель основної моделі (тривимірної). Тому триви-
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мірна  модель  в  принципі  може бути  використана  в  якості  альтернативної

опорної моделі практично для будь-якого класу задач. 

При роботі з результатами, прив'язаними до опорної моделі, експерту

слід  надати  такий же набір  функцій,  як  і  для  загальних результатів  (мас-

штабування, функції курсору, архівування тощо). 

Узагальнений алгоритм, який об'єднує в собі отримання і відображення

локальних і загальних результатів, наведено на рис. А.8. Блоки, помічені пу-

нктиром, не належать до етапу візуалізації результатів, але їх показано для

того, щоб відобразити взаємозв'язок між процесами моделювання і візуаліза-

ції.

3.3.  Стек  скасування  останніх  дій  користувача  для  етапу

редагування моделі.

3.3.1.  Існуючі способи реалізації стека скасування.

Для більшості систем, що реалізують візуальне редагування моделі об'-

єкту і його параметрів, актуально зберігання стека недавніх дій, виконаних

користувачем  щодо  даного  об'єкту.  Це  значно  полегшує  редагування,

оскільки користувач може за допомогою такого стека легко скасувати поми-

лкові дії.

В даний час стандартним підходом до реалізації даної можливості є два

патерни проектування: Memento ("Зберігач") і Command ("Команда ") [76,77].

Обидва патерни відрізняються один від одного в трудомісткості реалізації та

в ефективності використання ресурсів комп'ютера.

Патерн  Memento заснований на покроковому запам'ятовуванні станів

редагованої моделі після кожної дії, виконаної користувачем. Його реалізація

зазвичай досить проста та імплементується за допомогою повної серіалізації

моделі в бінарний архів, який потім поміщається в стек станів. Іншою пере-

вагою даного патерна є, відповідно, простота відновлення будь-якого збере-
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женого стану моделі в будь-який момент часу (через десеріалізацію відповід-

ного архіву). 

Рис. 3.6 і 3.7 ілюструють схему роботи патерна Memento. 

Рис. 3.6. Патерн Memento при зміні моделі даних.

При кожній зміні моделі даних відбувається переміщення нового стану

в стек скасування (рис.  3.6),  при цьому покажчик стека позиціонується на

актуальний  в  даний  момент  стан  моделі.  При  виконанні  користувачем

команди скасування (Undo)  відбувається зміщення покажчика стека на одну

позицію "вниз" та відновлення стану моделі з даного індексу (рис. 3.7). Від-

повідно, при виконанні команди повтору (Redo), покажчик стека зміщується

на одну позицію "вгору". Якщо в будь-який момент часу користувач виконає

редагування моделі,  то всі стани стека скасування, що знаходяться "вище"

поточного покажчика, будуть перезаписані поточним станом моделі даних.
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Рис. 3.7. Патерн Memento при виконанні команд скасування та повтору.

Розглянемо  приклад  формування  стека  із  застосуванням  патерна

Memento  (таблиця  3.1).  Для  наочності  в  якості  вихідних  даних  узятий

довільний короткий текст англійською мовою.

Таблиця 3.1

Приклад  патерна Memento

Крок Модель даних Виконана користувачем опера-

ція

Стан стека

1 It is a text which is

to be edited

Вихідні дані до редагування It is a text which is to be 

edited

2 It is a text to be 

edited

Видалена частина даних з позиції 

12 по 20 (9 символів)

It is a text to be edited

3 It is some text to 

be edited

Заміна одного символу "a" в пози-

ції 6 на чотири символи "some" 

It is some text to be edited

4 It is some longer 

text to be edited

Додана послідовність "longer" в 

позиції 11

It is some longer text to 

be edited

До головного недоліку патерна Memento відноситься підвищений обсяг

потрібної  пам'яті,  оскільки  кожний стан  моделі  повинен  бути  збережений

заново, незалежно від того, наскільки значно він змінився в результаті дій

користувача (що і проілюстровано в наведеному прикладі). Щоб зменшити

витрату пам'яті, часто використовується стиснення серіалізованих архівів, і,
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відповідно,  їх  розпакування  при  десеріалізації,  але  ефективність  даного

способу сильно залежить від використовуваного алгоритму стиснення, обся-

гу і структури даних. 

Таким чином, патерн Memento має сенс використовувати в системах, в

яких кожна операція над моделлю призводить до значної її зміни (наприклад,

зміна графічного зображення за допомогою фільтрів). Якщо ж зміни моделі

не значні щодо незмінного обсягу даних, або зміни носять строго визначений

характер, то слід розглядати можливість застосування інших методів.

Патерн  Command заснований  на  збереженні  списку  модифікацій

("команд"), застосовуваних до вихідної моделі.  Кожна дія користувача над

моделлю описується у вигляді команди, яка застосовується до попереднього

стану моделі, і її параметрів, необхідних для виконання модифікації. В стек

змін,  на  відміну  від  патерна  Memento,  заносяться  тільки  коди  команд  і

набори параметрів, що, як правило, займає відносно невеликий обсяг пам'яті. 

Класичний  приклад  використання  патерна  Command  –  графічні

редактори  (Adobe  Photoshop),  текстові  процесори  (Microsoft  Word,

OpenOffice) та інші програми, в яких зміни моделі даних виконуються від-

повідно до строго регламентованих дій користувача.

Розглянемо  приклад  формування  стека  із  застосуванням  патерна

Command (таблиця 3.2).

Таблиця 3.2

Приклад  патерна Command

Крок Модель даних Виконана користувачем 

операція

Стан стека

1 It is a text which is to 

be edited

Вихідні дані до редагування -

2 It is a text to be edited Видалена частина даних з 

позиції 12 по 20 (9 символів)

DELETE, 12, 9

3 It is some text to be 

edited

Заміна одного символу "a" в 

позиції 6 на чотири символи

"some" 

REPLACE, 6, 1, "some"
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4 It is some longer text 

to be edited

Додана послідовність 

"longer" в позиції 11

INSERT, 11, "longer"

В стек на кожному кроці заноситься код одного з можливих дій над ви-

хідною моделлю даних (в прикладі  використано три команди – видалення

DELETE, заміна REPLACE, вставка INSERT). Кожній дії відповідає певний

набір параметрів. Так, в прикладі кожна з команд першим параметром ви-

значає  початкову  позицію  в  початковому  тексті;  другим  параметром  для

команди видалення і заміни вказана довжина вихідної послідовності (тієї, що

видаляється або що заміщується); останній параметр для команд вставки і

заміни – відповідно, вставлений або змінений користувачем текст. 

Очевидно,  відновлення  попередніх  станів  вимагає  послідовного  за-

стосування  всіх  збережених команд до вихідного (базового)  стану  моделі,

поки не буде досягнуто потрібну трансформацію. Також очевидно, що залеж-

но  від  імплементації  команд  і  розміру  стека  для  відновлення  потрібного

стану моделі може знадобитися значна кількість операцій (так, якщо кори-

стувач, перебуваючи за крок 4, вирішить скасувати вставку слова "longer", то

алгоритм  повинен  буде  послідовно  виконати  команди  від  1  до  3,  що

неефективно). Тому на практиці застосовується модифікація методу, в якій

для запам'ятовування змін між станами моделі застосовуються два стека: стек

скасування і стек повтору. Після кожної виконаної користувачем команди в

список команд створюється і  заноситься команда,  зворотна виконаній (на-

приклад,  при  операції  вставки  тексту  в  список  команд  буде  поміщена

команда видалення даного тексту). Кожного разу при виконанні користува-

чем операції скасування до поточного стану моделі даних застосовується від-

повідна "зворотна" команда, а в список повторів буде занесено команду, що в

свою чергу зворотна їй. Відповідно, при виконанні користувачем операції по-

втору "зворотні" команди застосовуються до моделі і видаляються з даного

списку. На рис 3.8 і 3.9 зображено схему функціонування патерна відповідно

до наведеного опису.
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При  виконанні  користувачем  тієї  або  іншої  дії,  в  стек  скасування

заносяться  код  команди  і  параметри  для  трансформації  поточного  стану

моделі в стан до зміни, а в стек повтору –  команда зворотної трансформації з

попереднього в поточний стан (рис. 3.8). При цьому покажчик стека скасува-

ння переміщається на позицію, відповідну вершині стека, а покажчик стека

повтору знаходиться  на одну позицію вище вершини стека  (таким чином,

команди повтору неактивні, поки користувач не виконав дію скасування).

Рис. 3.8. Формування стеків відміни і повторень патерном Command.

У разі, якщо користувач вирішив скасувати останню дію (рис. 3.9), до

поточного стану моделі застосовується команда, відповідна положенню пока-

жчика стека скасування, після чого значення покажчиків обох стеків зменшу-

ються на одну позицію. При виконанні користувачем команди повтору по-

точний стан моделі модифікується командою, яка визначається покажчиком

стека повтору. Обидва покажчики після цього відповідно збільшуються на

одну позицію.
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Основним недоліком даного методу є висока (в порівнянні з Memento)

трудомісткість реалізації, оскільки, по-перше, кожну дію користувача необхі-

дно описати відповідною командою-модифікатором, а по-друге, для кожної

команди повинна бути створена зворотна їй операція, що не завжди можливо

(наприклад,  якщо  команда  представляє  собою  незворотну  дію  на  зразок

графічного  фільтра,  то  "зворотна"  операція,  по  суті,  повинна  повністю

містити попередній стан моделі). 

Рис. 3.9. Патерн Command при виконанні команд скасування і повтору.

3.3.2.  Метод Diff  для формування стека скасування останніх дій кори-
стувача.

У даній роботі пропонується новий метод Diff для формування стека

скасування  останніх  дій  користувача,  що  полягає  в  автоматичному

генеруванні команд-модифікаторів на основі відмінностей між попереднім і

поточним станами моделі даних [78]. 
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Кожна операція  редагування,  виконана  користувачем,  призводить  до

зміни стану моделі даних. Якщо позначити стан моделі до змін через Mi, а

стан  моделі  після  редагування  через  Mi+1,  то  будь-яку  дію користувача  зі

зміни моделі можливо позначити через функцію трансформації Mi → Mi+1,

або Mi+1 = F(Mi). Відповідно, для відновлення попереднього стану моделі з

Mi+1 в Mi (при виконанні операції скасування) необхідно виконати зворотну

трансформацію Mi+1 → Mi,  що може бути виражено застосуванням до по-

точного стану моделі зворотної функції трансформації: Mi = FR(Mi+1). 

Для  патерна  Command  трансформації  моделі  реалізуються  у  вигляді

окремих команд-модифікаторів, кожна з яких описує конкретну трансформа-

цію Mi → Mi+1,  і  аналогічним чином зворотну команду для трансформації

Mi+1 → Mi. Основною проблемою даного патерна, при його достатній ефекти-

вності в дії, є висока трудомісткість імплементації, так як кожна команда, як

правило, реалізується окремим класом, що описує конкретні трансформації

моделі. Дана особливість патерна Command не припускає можливості реалі-

зації  універсального  алгоритму  стека  скасування,  який  можна  було  б  за-

стосовувати для інших моделей даних без істотної модифікації коду.

Якщо  розглядати  кожний  стан  моделі  даних  як  абстрактну  послі-

довність елементів (наприклад, серіалізовану в бінарний архів, як це перед-

бачається  в  патерні  Memento),  то  можна  виділити  сім  основних  варіантів

модифікацій абстрактного представлення моделі даних, які виконуються на

кожному  кроці  редагування  її  користувачем  [78,79].  Дані  варіанти  пред-

ставлено на  рис.  3.10  (примітка:  верхня  частина  кожного  зображення від-

повідає моделі даних до зміни, нижня – після).

1. Одноразова зміна. Дана модифікація найчастіше передбачає, що в

ході редагування моделі був змінений одиночний параметр фіксованого роз-

міру.  Відповідно,  серіалізовані  стани  моделі  розрізняються  лише  на  один

(або декілька)  байт,  розташованих в  архіві  послідовно і  мають  однаковий

початковий індекс в обох архівах, при цьому архіви мають однакову довжи-

ну.
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Рис. 3.10. Можливі модифікації абстрактної моделі даних.

2.  Одноразова вставка.  Як правило, це результат операції по розши-

ренню моделі даних (додавання нових об'єктів або параметрів). В цьому ви-

падку поточний стан архіву повністю містить в собі попереднє, доповнене

деякою послідовністю байт, починаючи з деякого індексу.

3.  Одноразове  видалення.  Зазвичай  є  результатом  операції  редукції

моделі  даних  (видалення  об'єктів  або  параметрів).  Фактично  це  операція,

зворотна одноразовій вставці. Поточний стан архіву повторює попередній, за

винятком відсутності деякої послідовності байт.

4. Одноразова заміна. Часто є результатом перейменування будь-якого

параметра або редагування текстового значення. Дана модифікація близька

до однократної зміни, за винятком того, що обидва архіви відрізняються один

від  іншого  наявністю унікальних послідовностей  різної  довжини,  а  також

індексами початку.

5.  Одноразове  переміщення.  Результат  операції  обміну  послідовності

даних в межах моделі (переміщення об'єкта, зміна індексів тощо). При цьому

обидва архіви зберігають свою довжину, але дві довільні послідовності даних

(не обов'язково при цьому розміщені послідовно щодо одна до іншої) зміню-

ють своє взаємне розташування.

6.  Багаторазова  модифікація.  Є  результатом  операції,  застосованої

одночасно  до  множини  об'єктів  або  параметрів  моделі  (повнотекстовий

пошук і  заміна,  переміщення групи об'єктів,  багаторазове  перейменування

тощо). Як результат, обидва архіви містять в собі множинні зміни відносно
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один одного, які не підлягають універсальному визначенню, проте в той же

час в них можна виділити загальні послідовності.

7. Глобальна модифікація. Даний приклад є "worst case" (тобто гіршим

випадком  стосовно  до  методу,  що  розглядається),  оскільки  операція  над

моделлю даних передбачає практично повну зміну моделі (наприклад, графі-

чний фільтр по всьому зображенню, створення нової моделі або завантажен-

ня даних з файлу). У цьому випадку зміни між архівами настільки значні, що

не існує можливості виділити будь-які загальні послідовності даних в них.

Таким чином, в якості  початкової  операції,  від результатів якої буде

залежати подальший алгоритм формування модифікаторів, повинна бути ви-

конана  локалізація  змін.  Дана  операція  передбачає  аналіз  моделі  даних  і

прийняття  рішення  про  те,  яка  з  наведених  модифікацій  описує  останню

зміну моделі даних.

Модифікації 1-4 по суті відображають операції редагування моделі, що

виконуються користувачем послідовно. Оскільки в цьому випадку на кож-

ному кроці редагування модель змінюється, в основному, незначно, то від-

мінності між станами моделі також будуть мінімальними по відношенню до

загального  обсягу  даних  (наприклад,  при  зміні  тільки  одного  параметра

моделі). Як видно з рис. 3.10 (1-4), кожний стан моделі до і після редагування

фактично розбивається модифікованою послідовністю на дві частини (зліва і

справа),  які  є  незмінними.  Ефективним  способом  операції  локалізації

одноразово  зміненого фрагмента буде застосування двонаправленого  порі-

вняння обох станів моделі до першої розбіжності. Залежно від позиції першої

знайденої відмінності (або її відсутності), можна зробити висновок про те, які

модифікатори повинні бути застосовані до послідовностей.

Беручи до уваги характер модифікацій 1-4, їх можна описати однією з

наступних можливих операцій над двійковим масивом:

- Додавання  (або  вставка);  вихідна послідовність байт доповнюється

іншою послідовністю довільної довжини в довільній позиції.
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- Видалення;  з вихідної послідовності видаляється послідовність байт

довільної довжини, починаючи з довільної позиції.

- Заміна; одна (довільна) послідовність у вихідному масиві замінюється

іншою.

Таким чином, для формування універсальних модифікаторів для варі-

антів  1-4  досить  трьох  команд,  кожна  з  яких  має  фіксований  набір

параметрів:  початковий індекс у вихідному масиві,  довжина послідовності

(при видаленні або заміні) і власне змінені дані (при вставці або заміні). Кож-

ній "прямій" трансформації відповідає аналогічна "зворотна" трансформація,

яка  перетворює  результуючий  масив  байт  назад  у  вихідний  (так,  кожна

вставка протилежна видаленню і навпаки, а кожна заміна – зворотній заміні). 

Розглянемо  приклад  формування  стека  із  застосуванням  описаного

алгоритму (таблиця 3.3). 

Таблиця 3.3

Приклад  роботи алгоритму з трьома командами

Крок Модель даних Виконана операція Команди по-

втору

Список команд 

скасування

1 It is a text which is 

to be edited

Вихідні дані до редагу-

вання

- -

2 It is a text to be 

edited

Видалена частина 

даних з позиції 12 по 

20 (9 символів)

DELETE, 12, 9 INSERT, 12, "which

is "

3 It is some text to be 

edited

Заміна одного символу 

"a" в позиції 6 на чоти-

ри символи "some" 

REPLACE, 6, 

1, "some"

REPLACE, 6, 4, "a"

4 It is some longer 

text to be edited

Додана послідовність 

"longer" в позиції 11

INSERT, 11, 

"longer"

DELETE, 11, 6

В кроці 1 задається вихідний текст (наприклад, він може бути заванта-

жений  з  файлу  тощо).  Списки  модифікаторів  при  цьому  порожні,  і  стек

останніх станів неактивний. 
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В кроці 2 користувач видаляє фразу "which is", після чого алгоритмом

створюється  модифікатор  скасування,  що  описує  трансформацію  тексту  з

кроку 2 в текст за крок 1, а саме – операцію вставки (INSERT) по індексу 12

(другий параметр) послідовності "which is "(третій параметр). 

Таким  чином,  якщо  користувач  вирішить,  що  зміна  в  кроці  2  була

помилковою і викличе команду скасування останньої дії (Undo), то буде за-

стосована команда INSERT, 12,  "which is",  яка вставить в текст з  кроку 2

фразу "which is" в позиції 12, і  як результат користувач отримає вихідний

текст в кроці 1. Одночасно буде згенеровано зворотну їй команду видалення

(DELETE), другим параметром якої є індекс початку видалення (12), третім -

довжина послідовності, що видаляється (9 символів). Якщо користувач вирі-

шить повторити раніше скасовану зміну і викличе команду повтору (Redo),

то  до  початкового  тексту  буде  застосовано  команду  DELETE,  12,  9,  яка

трансформує вихідний текст в текст в кроці 2. 

В кроці 3 користувач замінює слово "a" в позиції 6 на слово "some".

Список операцій доповнюється командою заміни для трансформації тексту з

кроку 2 в крок 3, для якої при скасуванні операції буде створено команду

зворотної трансформації.

Крок 4 – додавання користувачем слова "longer" в позиції 11 – заноси-

ться в стек аналогічним чином.

Очевидно, що операції видалення і вставки в загальному випадку мож-

на звести до операції заміни. Видалення буде відповідати заміні на нульову

послідовність.  Вставку  можна  представити  як  операцію  заміни  нульової

послідовності. Відповідно, всі модифікатори 1-4 можуть бути згенеровані за

єдиним шаблоном з трьома параметрами: 

1. [позиція початку зміни]

2. [довжина змінної послідовності]

3. [послідовність, що заміщає вихідну з позиції (1) довжиною (2) байт]

В таблиці 3.4 наведено приклад даного варіанту роботи алгоритму.
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Таблиця 3.4

Приклад  роботи алгоритму з єдиною командою заміни

Крок Модель даних Виконана операція Команди по-

втору

Список команд 

скасування

1 It is a text which is

to be edited

Вихідні дані до редагування - -

2 It is a text to be 

edited

Видалена частина даних з 

позиції 12 по 20 (9 сим-

волів)

12, 9, "" 12, 0, "which is "

3 It is some text to 

be edited

Заміна одного символу "a" в

позиції 6 на чотири сим-

воли "some" 

6, 1, "some" 6, 4, "a"

4 It is some longer 

text to be edited

Додана послідовність 

"longer" в позиції 11

11, 0, "longer" 11, 6, ""

Для  варіантів  5-7  алгоритм  двоспрямованого  пошуку  виявиться

неефективним, оскільки він в змозі визначити тільки початок і кінець змін в

межах цілого архіву. 

Варіант  7  (глобальна  модифікація),  як  було  вже  сказано  вище,  в

принципі  виключає  генерування  будь-якого  універсального  модифікатора.

Тут можуть бути розглянуті наступні можливі рішення:

-  Поміщення  в  стек  модифікаторів,  що  описують  конкретну  транс-

формацію окремими командами (по аналогії з патерном Command). Дане рі-

шення, очевидно, не є універсальним, хоча може бути більш економічним з

точки зору витрат пам'яті.

- Застосування алгоритмів компресії даних і збереження в стеку двох

станів моделі в стислому вигляді (аналогічно патерну Memento). Дане рішен-

ня забезпечує універсальність алгоритму ціною ефективності використання

пам'яті і швидкодії.

Варіант 6 (багаторазова зміна) може бути розпізнаний за допомогою

алгоритмів пошуку однакових послідовностей в масиві (наприклад, на основі

алгоритму пошуку найбільш довгої загальної послідовності Longest Common
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Sequence, LCS [80]). Якщо даний пошук дав кращі результати (були виявлені

кілька незначних відмінностей, що складають невеликий відсоток від зага-

льного  обсягу  даних),  то  в  стек  буде  поміщений модифікатор  множинної

заміни (REPLACE_MULTI), параметри якого відповідно описують кожну з

необхідних змін, послідовно застосовуваних до моделі. 

Варіант 5 (одноразове переміщення) також вимагає додаткових обчи-

слювальних витрат, щоб бути розпізнаним в двійковому архіві. Очевидним

рішенням в цьому випадку є використання одного з алгоритмів пошуку пере-

становок [81,82]. У разі позитивного результату в стек буде поміщений моди-

фікатор переміщення (MOVE), що в якості параметрів містить індекси поча-

тку і довжини обох переміщених послідовностей.

З  розглянутого  можна  зробити  висновок,  що  в  загальному  випадку

задача  формування модифікаторів для варіантів  1-6 зводиться,  по суті,  до

задачі знаходження Shortest Edit Script (SES), яка може бути сформульована

таким чином [83-85]:

Мінімальний скрипт редагування  представляється мінімальною кількі-

стю операцій  з  найменшим числом параметрів,  необхідних для виконання

трансформації довільної послідовності A в послідовність B.

У своїй роботі E.W.Myers [84] зазначив, що відшукання SES рівноцінно

відшукуванню найдовшої загальної підпослідовності (LCS) двох масивів.  В

даний час для вирішення цього завдання розроблено кілька досить ефекти-

вних алгоритмів, що успішно використовуються в програмах сімейства diff

[86]. Вони широко використовуються для знаходження змін між декількома

версіями  текстових  файлів  (наприклад,  в  системах  контролю  версій

Subversion, Git та ін.). Пошук SES, як правило, заснований на знаходженні

відстані  Дамерау-Левенштейна  (Damerau-Levenshtein  distance),  яка  введена

авторами  як  «міра  різниці  двох  рядків  символів,  що  визначається  як

мінімальна кількість операцій вставки, видалення,  заміни та транспозиції

(перестановки двох сусідніх символів), необхідних для переведення одного ря-

дка в інший» [87,88]. Однак слід мати на увазі, що алгоритми пошуку LCS і
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формування SES в гіршому випадку можуть витратити чимало часу на оброб-

ку  великих  обсягів  даних,  що  призведе  до  затримки   відгуку  системи  на

реакцію користувача, а отже, викличе негативну думку з його боку про ефе-

ктивність візуального редактора моделі в цілому. Тому, залежно від обсягів

редагованих  даних,  може  мати  сенс  у  випадку  негативного  результату

алгоритму "швидкого пошуку" змін (для варіантів 1-4) не витрачати ресурси

на додаткову оцінку послідовностей, а застосувати алгоритм стиснення зага-

льного  призначення  аналогічно  патерну  Memento  (так,  для варіантів  5  і  6

стиснення даних може бути ефективним в разі,  якщо відношення сумарної

довжини змінених послідовностей до не змінених досить мале).

На рис. 3.11 представлено узагальнений алгоритм Diff, який складає-

ться з наступних кроків:

1. Серіалізація поточного стану моделі даних в двійкову послідовність.

2. Локалізація змін в межах серіалізованих послідовностей до і після

редагування моделі («швидкий пошук»).

3. Пошук SES в межах локалізованих змін, якщо розмір отриманої в п.2

послідовності перевищує критерій допустимого.

4. Застосування загального алгоритму стиснення [89] для отриманої в

п.2 послідовності, якщо пошук SES в п.3 повернув негативний результат або

не був виконаний через порушення критерію максимально допустимого часу

виконання.

5.  Формування  відповідного  модифікатора  за  результатами  пп.2-4  і

поміщення його в стек скасування. 

6. Формування зворотного модифікатора та поміщення його в стек по-

втору.

7.  Локальне  збереження  поточного  серіалізованого  стану  для

подальших ітерацій.
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Рис. 3.11. Узагальнений алгоритм генерування модифікаторів.

У блок-схемі алгоритму присутні такі визначення:

Mi-1 − початковий стан моделі даних (до редагування).

Mi − поточний стан моделі даних (після редагування).

Lmax − максимально допустима довжина модифікатора (в байтах), узята

як критерій оптимальності результату роботи алгоритму пошуку.

Floc − функція локалізації змін.

Ftses − алгоритм апріорної оцінки часу пошуку SES.

tmax − максимально допустимий час формування SES.

Fses,  Kses  −  алгоритми  визначення  розмірів  і  генерування  модифі-

каторів як результату розширеного пошуку відмінностей (SES).

zip − алгоритм стиснення даних загального призначення.

Kzip − алгоритм генерування модифікаторів, що поміщають стислі дані

в стек скасування.

Найбільш ефективним є використання методу Diff для реалізації стека

скасування в системах,  які  незначно модифікують модель даних при кож-
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ному окремому кроці редагування (наприклад, редагування текстових даних

або чисельних параметрів).  У порівнянні з патерном Memento,  Diff  перед-

бачає значно низьку витрату пам'яті в більшості випадків (крім варіантів 5-7,

де, залежно від вихідних даних і додаткових алгоритмів пошуку, витрата па-

м'яті буде нижчою або рівнозначною). У порівнянні з патерном Command,

Diff забезпечує універсальність реалізації (єдиний алгоритм без необхідності

додавання  нових  команд  при  розширенні  функціональності  редактора

моделі).

3.3.3.  Оцінка  ефективності  методів  імплементації  стека  скасування
останніх дій користувача.

Пропонуються  такі  критерії,  що  визначають  ефективність  методів

імплементації стека.

З точки зору ефективності роботи методу:

- L − обсяг пам'яті, необхідний для зберігання даних в стеку.

- Tux − час, витрачений на виконання x кроків скасування.

- Trx − час, витрачений на виконання x кроків повтору.

- Tm − час, витрачений на формування і поміщення в стек даних одного

кроку зміни моделі.

З точки зору ефективності імплементації методу:

- C − відносна складність імплементації методу.

- Tc − час, витрачений розробником на імплементацію методу.

-  U  − універсальність  імплементації  методу  (можливість  його  по-

вторного використання в інших додатках).

Таким  чином,  загальний  критерій  ефективності  роботи  (продукти-

вності) того чи іншого методу може бути визначений як:

(3.1)
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де RAMmax − максимально допустима кількість пам'яті, що виділяється

на стек скасування останніх дій;

Txmax − максимально  допустимий  час  очікування  користувачем

завершення x операцій відновлення даних з стека;

Tsmax − максимально  допустима  тимчасова  пауза,  що  виникає  після

редагування моделі  (в т.ч.  час,  витрачений на поміщення поточного стану

моделі в стек).

Відповідно, критерій ефективності імплементації позначимо через:

(3.2)

Значення Txmax і  Tsmax є  суб'єктивними обмеженнями,  залежними від

багатьох чинників: обсягу даних, алгоритмів, що застосовуються, швидкодії

цільової системи, глибини стека та ін. Основоположним показником ефекти-

вності  в  цьому випадку  є  сприйняття  користувачем виникаючих затримок

при виконанні ним тих чи інших дій. Так, якщо користувач скасовує відразу

кілька досить трудомістких операцій, то прийнятний для нього час Txmax при

x > 1 може бути значно більшим, ніж Txmax при x = 1 (тобто при скасуванні

або повторі останньої дії). Як правило, користувач очікує миттєвої реакції на

скасування або повтор однієї дії, так само як і на зміну моделі (Tsmax). Вини-

каючі при цьому помітні затримки (в середньому прийнятним часом реакції

діалогових засобів на призначені для користувача дії прийнято вважати час

до  250  мс)  будуть  дратувати  користувача  і  викликати  у  нього  негативне

ставлення до програмного продукту, що є  неприпустимим негативним фа-

ктором.

Обмеження  пам'яті  RAMmax є  важливим  параметром,  від  якого  без-

посередньо залежить максимальна глибина стека. Чим ефективніше буде ви-

користовувати пам'ять імплементований алгоритм, тим менший обсяг пам'яті

займуть дані, які зберігаються в стеку після кожного редагування моделі, і

відповідно тим більше дій зможе скасувати користувач.
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Універсальність імплементації U визначає можливість повторного ви-

користання вже написаного коду для застосування методу в інших системах

без змін (або з мінімальною адаптацією). Даний параметр може бути кількі-

сно  виражений  в  додатковому  обсязі  коду,  необхідному  для  перенесення

існуючої реалізації в контекст іншої програмної системи. 

Критерій ефективності імплементації Ei безпосередньо впливає на тим-

часову та економічну складові розроблюваного проекту. Чим менше часу бу-

де витрачено розробниками на написання і можливе надалі розширення про-

грамного коду, що реалізує стек скасування останніх дій, тим більше значен-

ня складе економія коштів, виділених на розробку проекту, що означає в то-

му числі здешевлення його для кінцевих користувачів.

У таблиці 3.5 наведено описані критерії ефективності щодо кожного з

методів.

Таблиця 3.5

Оцінка ефективності методів реалізації стека скасування останніх дій

Критерій Патерн Memento Патерн Command Метод Diff

L Обсяг пам'яті Lm в 

загальному випадку 

більше, ніж вимагають 

інші методи:Lm > Lc; 

Lm > Ld

Обсяг пам'яті Lc від-

повідає параметрам 

однієї команди і в зага-

льному випадку 

мінімальний: 

Lc → min

Обсяг пам'яті Ld зале-

жить від станів моделі 

до і після редагування, 

але в загальному ви-

падку не значно пере-

вищує Lc:

Lm > Ld > Lc; 

Ld → Lc

Tux Tux.m дорівнює часу 

одноразового відновле-

ння стану моделі з 

архіву

Tux.c дорівнює часу ви-

конання x команд 

скасування

Tux.d дорівнює часу ви-

конання x команд 

скасування

Trx Аналогічно Tux.m Аналогічно Tux.c для x 

команд повтору 

Аналогічно Tux.d для x 

команд повтору 

Tm Tm.m дорівнює часу 

серіалізації параметрів 

Tm.c дорівнює часу 

серіалізації параметрів 

Tm.d дорівнює часу 

серіалізації параметрів 

105



моделі Ts в архів (і мо-

жливого стиснення Tc):

Tm.m = Ts + Tc

команди Tsc і в зага-

льному випадку 

мінімально:

Tm.c = Tsc → min

моделі Ts в архів, 

пошуку відмінностей 

між станами моделей 

Tf і серіалізації 

параметрів 

згенерованої команди 

Tsgc:

Tm.d = Ts + Tf + Tsgc

C Cm → min;

Cm = const

(універсальна і 

найбільш проста імпле-

ментація у загальному 

випадку)

Cc → max (найбільш 

трудомістка імпле-

ментація, залежить від 

кількості можливих 

команд Nc) 

Імплементація уні-

версальна і не значно 

трудомістка: 

Cd → Cm;

Cd < Cc;

Cd = const

Tc Tc.m = const;

Tc.m → min

Tc.c = T * Nc;

Tc.c → max

Tc.d = const;

Tc.d → Tc.m

U Um → max Uc → min в загальному 

випадку (сильно зале-

жить від типу додатка)

Ud → max

З табл. 3.5 випливає, що кожен з наведених методів має свої переваги і

недоліки. Якщо надати оцінку кожного з критеріїв за 3-бальною шкалою (3 −

кращий результат, 2 − середній, 1 − найгірший), можна отримати наступну

умовну характеристику (табл. 3.6):

Таблиця 3.6

Умовна оцінка критеріїв ефективності методів

Критерій L Tux, Trx Tm C, Tc U

Memento 1 3 2 3 3

Command 3 2 3 1 2

Diff 2 2 2 3 3

Таблиці 3.5 і 3.6 показують, що метод Diff забезпечує в загальному ви-

падку середні (і в той же час такі, що прагнуть до кращого результату) ха-
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рактеристики ефективності за швидкодією і витратою пам'яті, однак не по-

требує значних витрат на розробку (оскільки алгоритм формування модифі-

каторів  команд  індиферентний до  складності  моделі  і  дій  щодо  її  зміни).

Практична імплементація методу Diff доводить його універсальність та ефе-

ктивність при розробці візуальних засобів редагування моделей даних.

3.3.4. Порівняльний аналіз імплементацій стека скасування недавніх дій
для редактора графів ШВМ.

Розглянемо  імплементації  стека  скасування  недавніх  дій  стосовно

діалогової підсистеми редагування графів ШВМ. Як було зазначено раніше,

основними завданнями редактора графів є:

- інтуїтивно зрозуміле для користувача візуальне редагування топології

графа ШВМ;

- візуалізація і  редагування параметрів будь-якого з  елементів графа

(вузли, гілки), а також параметрів моделювання (типи моделей гілок, типи

регуляторів, властивості вентиляторів та ін.);

- збереження параметрів моделі з метою подальшого їх використання в

інших частинах системи.

Оскільки  для  опису  моделі  використовується  парадигма  об'єктного

представлення,  це  означає  на  практиці,  що  кожен  об'єкт  графа  ШВМ

інкапсулює в собі  параметри, що відносяться до різних підмоделей (візуа-

льна,  топологічна,  параметрична).  Таким  чином  об'єктне  представлення

забезпечує цілісність даних в контексті конкретних об'єктів і полегшує їх ви-

користання в різних частинах системи, в тому числі при візуальному редагу-

ванні моделі.

У табл. 3.7 представлено мінімальний список параметрів основних об'-

єктів графа ШВМ, який використовується як редактором, так і моделюючим

середовищем.
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Таблиця 3.7

Параметризація об'єктів графа ШВМ

Об’єкт Параметри візуа-

льного представле-

ння

Параметри топології Параметри моделюван-

ня

Вузол

(Node)

- Координати вузла в

полі редактора 

(Position)

- Опис вузла (Label)

- Унікальний ідентифі-

катор вузла (Nid)

- Тип підключення Nt 

(зв'язуючий вузол, вхід 

атмосфери)

Гілка

(Branch)

- Координати 

контрольних точок в

полі редактора 

(Position)

- Опис гілки (Label)

- Ідентифікатор поча-

ткового вузла (NUj)

- Ідентифікатор кінцево-

го вузла (KUj)

- Ідентифікатор гілки 

(Qid)

- Довжина гілки (L)

- Аеродинамічний опір 

(R)

- Депресія (H)

- Витрата повітря (Q)

- Площа перетину (S)

- Тип моделі Mt (гілка, 

витік)

- Тип регулятора Rt (від-

сутній, локальний, 

груповий)

Вентилятор

(Ventilator)

- Координати вузла в

полі редактора 

(Position)

- Опис вентилятора 

(Label)

- Унікальний ідентифі-

катор вузла вентилятора 

(Vid)

- Тип моделі Mt (ВМП, 

ВГП)

- Депресія (H)

Можливий абстрактний опис моделі графа ШВМ мовою C++ наведено

в додатку Б.1.

Для реалізації стека скасування, заснованого на патерні Memento, необ-

хідно  імплементувати  серіалізацію  параметрів  моделі  в  єдиний  архів  (як

правило, двійковий), що є досить тривіальною задачею. Кожен об'єкт моделі

для цього повинен імплементувати універсальні методи серіалізації і десері-

алізації  всіх  своїх  параметрів,  які  потім  будуть  викликані  серіалізатором
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моделі  послідовно  для  кожного  об'єкта.  При  можливому  додаванні  нових

параметрів  об'єкта,  досить  буде  розширити  відповідні  методи  серіалізації

цього об'єкта.  Після виконання операції  серіалізації,  перед приміщенням в

стек  архів  додатково  може  бути  оброблений  алгоритмом  стиснення  для

зменшення витрат  пам'яті.  Відновлення  параметрів  моделі  з  архіву  імпле-

ментується аналогічним чином.

Для імплементації функціональності серіалізації необхідно розширити

наведені класи, ввівши загальний інтерфейс, подібний ISerializable, та імпле-

ментувати його в кожному класі, що вимагає збереження і відновлення своїх

параметрів.  Інтерфейс  серіалізатора  і  фрагменти  коду  для  окремих  вузлів

наведено в Б.2. Серіалізація моделей даних гілок і вентиляторів імплементує-

ться аналогічно з урахуванням їхніх унікальних параметрів.  Очевидно,  що

будь-яке розширення моделі даних вимагає мінімальних витрат часу для роз-

ширення операцій серіалізації. Імплементація стека скасування за патерном

Memento  також  абсолютно  не  залежить  від  типу  виконаної  користувачем

команди, оскільки в кожному випадку в стек записується повна копія моделі

даних  на  конкретному  етапі  редагування,  серіалізована  викликом  методу

Store для класу CDataModel  (при цьому в архів збережуться списки nodes,

branches  і  ventilators,  для  кожного  об'єкта  яких  будуть  також  викликані

методи Store).  При виконанні  користувачем дії  скасування,  буде виконана

десеріалізація моделі з архіву, що збережений у стеку, за допомогою виклику

CDataModel::Restore (CMemento::GetLastStackState()),  яка в свою чергу від-

новить списки всіх складових її об'єктів і для кожного з них викличе аналогі-

чний метод Restore для відновлення параметрів.

Для  реалізації  стека  скасування,  заснованого  на  патерні  Command,

перш за все необхідно визначити можливі дії користувача над моделлю і їх

параметри.

Так, для кожного вузла графа ШВМ мінімальний набір функцій редагу-

вання визначається наступним чином (табл. 3.8). Аналогічним чином можуть

бути визначені команди для редагування інших об'єктів ШВМ.
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Таблиця 3.8

Функції редагування вузлів графа

Дія Параметри Команда Дії по команді

Створення - Координати 

вузла в полі 

редактора (X,Y)

AddNode, X, Y - Створення вузла на позиції X,Y

- Генерування Label, Ni, Nt за 

замовчуванням

Переміщення - Ідентифікатор 

вузла (Ni)

- Координати 

вузла в полі 

редактора (X,Y)

MoveNode, Ni, 

X, Y

- Переміщення вузла Ni в позицію 

X,Y

Видалення - Ідентифікатор 

вузла (Ni)

RemoveNode, Ni - Видалення вузла Ni

- Видалення всіх гілок, пов'язаних 

з вузлом Ni, з таблиці топології

Перейменува-

ння

- Ідентифікатор 

вузла (Ni)

- Новий опис вузла

(NewLabel)

RenameNode, 

Ni, NewLabel

- Зміна поля Label вузла Ni на 

значення NewLabel

Об'єднання - Ідентифікатор 

першого вузла 

(N1)

- Ідентифікатор 

другого вузла 

(N2)

MergeNode, N1, 

N2

- Видалення з таблиці топології 

всіх гілок, що зв'язують N1 і N2

- Зміна у всіх гілках зв'язків з N2 

на N1

- Видалення вузла N2

Зміна типу - Ідентифікатор 

вузла (Ni)

- Новий тип вузла 

(NewT)

TypeNode, Ni, 

NewT

- Зміна поля Ti вузла Ni на значен-

ня NewT

Як видно з наведеної таблиці, кожна операція над вузлом, незалежно

від її  складності,  описується окремою командою, кожна з яких може мати

деяку  кількість  параметрів.  Стандартним  підходом  реалізації  патерну

Command є створення для кожної команди окремого класу, успадкованого від
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єдиного  базового  класу  CCommand.  У  стеку  скасування  зберігатимуться

покажчики  на  екземпляри  класів  команд,  сконструйовані  з  урахуванням

конкретних  параметрів.  Клас  CCommand  містить  віртуальний  метод

Execute(), який повинен бути перевизначений у кожному нащадку таким чи-

ном, щоб модифікувати модель згідно з переданими йому параметрами. В Б.3

наведено базову реалізацію класу команди і декількох успадкованих від неї

імплементацій.

Як  видно  з  прикладів,  розширення  функціональності  вимагає

паралельної імплементації відповідних команд стека скасування. Для об'єктів

зі  складною параметризацією час,  витрачений на імплементацію команд,  і

супутній обсяг коду можуть бути значними. Зміна будь-якого з параметрів в

базовій моделі потребують аналогічних змін в імплементації команд. Іншими

словами,  реалізація  стека  скасування  за  принципом  Command  вимагає

жорсткого взаємозв'язку з конкретною моделлю даних і в більшості випадків

не допускає повторного використання коду для інших предметних областей.

Для  методу  Diff,  як  для  Memento,  залежність  від  конкретної  моделі

даних проявляється тільки в імплементації методів серіалізації в двійковий

архів. Інша алгоритмічна частина є універсальною і може бути легко викори-

стана в інших проектах.

3.4. Висновки.

1. У розділі розглянуто основні завдання ПОМС, що вимагають використан-

ня засобів ПД на всіх етапах моделювання мережевого об'єкта, із зазначен-

ням набору вхідних даних, необхідних для їх вирішення.

2. Запропоновано використовувати об'єктно-орієнтоване проектування при

побудові ПД ПОМС і об'єктно-орієнтоване програмування при програмній

реалізації ПД як найбільш сучасні засоби побудови складних програмних си-

стем. Надані визначення модельної предметної області та модельного об'єкту

як основних абстракцій, які використовуються при побудові моделей.
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3. Запропоновано і обґрунтовано представлення вихідної моделі мережевого

об'єкта на основі базових підмоделей (топології, візуалізації  і призначених

користувачем параметрів). Запропоновано використання ієрархічної системи

атрибутів для представлення моделей даних. 

4. На основі наборів вихідних даних, необхідних для вирішення конкретних

завдань,  запропоновано  використання  універсального  формату  для  опису

моделі  мережевого  об'єкта,  що  дозволяє  уніфікувати  його  застосування  в

рамках  ПД  і  ПОМС  в  цілому.  Формат  повинен  відображати  логічну

структуру об'єкту, сприяти компактному та ефективному зберіганню даних,

спільно використовуваних при вирішенні завдань різних класів, надавати мо-

жливості розширення і перетворення даних в інші формати.

5. Для  кожного  з  етапів  моделювання,  що  вимагає  діалогової  підтримки,

розроблено відповідні алгоритми функціонування ПД.

6. Для забезпечення якості створюваних експертом вихідних моделей (усу-

нення випадкових помилок візуального редагування), важливе місце у функ-

ціональному наборі ПЗ редактора моделей займає стек скасування останніх

дій користувача, традиційно реалізований за патернами Memento і Command.

Запропоновано критерії, що визначають ефективність методів імплементації

стека скасування останніх дій. Основним недоліком патерну Memento є ви-

сока витрата пам'яті. Патерн Command не передбачає універсальності імпле-

ментації, до того ж тимчасові витрати на його реалізацію набагато вищі, ніж

для Memento. 

7. Вперше  запропоновано  метод  імплементації  стека  скасування  останніх

дій користувача Diff, який є універсальною модифікацією традиційних пате-

рнів.  Він  дозволяє  значно  скоротити  час  і  трудомісткість  розробки  функ-

ціональності стека скасування останніх дій шляхом автоматичного формува-

ння команд-модифікаторів для списків відміни і повтору на основі аналізу

відмінностей між двійковими представленнями станів моделі даних до і після

призначених для користувача змін. 
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4.  РОЗРОБКА  ПАРАЛЕЛЬНОГО  ВИРІШУВАЧА  РІВНЯНЬ

SIMULATION-МОДЕЛІ  ШВМ,  ЩО  БАЗУЄТЬСЯ  НА  ІНТЕ-

ГРОВАНИХ ЗАСОБАХ SIMD

4.1.  Паралельний  MIMD-вирішувач рівнянь  для  задачі  роз-

поділу повітря в ШВМ.

Вирішувач  рівнянь  для  задачі  розподілу  повітря  в  шахтній  вентиля-

ційній мережі є областю наукових інтересів ДонНТУ і Штутгартського уні-

верситету  (Німеччина).  Різними  авторами  були  запропоновані  і  доопра-

цьовані  його  варіації,  засновані  на  використанні  паралельних  обчислю-

вальних  систем  SIMD-  і  MIMD-архітектури  [42,59,90-92].  Отримали

подальший розвиток алгоритми, реалізовані для мови Parallaxis з урахуван-

ням  SIMD-архітектури  кластера,  а  також  алгоритми,  що  базуються  на

стандарті MPI для виконання на MIMD-архітектурах [93-95].

Розглянемо  загальний  принцип  побудови  MIMD-вирішувача  рівнянь.

Основна ідея паралельного методу полягає в тому, що кожна з M гілок  ШВМ

моделюється окремим процесом на кожному кроці ітерації. В ідеалі кожний

процес повинен бути запущений на окремому фізичному процесорі, що дося-

гається при кількості доступних процесорів N = M. У разі, коли N < M (тобто

фізичних процесорів менше, ніж гілок), мова йде про девіртуалізацію моделі

[91,96] (при цьому один і той же процесор послідовно займається моделюван-

ням декількох призначених йому гілок). Таким чином, кожна ітерація викону-

ється паралельно на N процесорах. Після закінчення ітерації керуючий про-

цес збирає результати від усіх моделюючих процесів і приймає рішення про

закінчення моделювання або про підготовку і запуск наступної ітерації.

Запропонований в [6] метод прямих передбачає логічну декомпозицію

кожної гілки на окремі елементи. Гілка Q
i
 розбивається на m відрізків з по-

стійним кроком дискретизації Δx (рис. 4.1), де Pi,j – значення тисків в пунктах
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апроксимації;  Pi,0 відповідає тиску атмосфери або початкового вузла гілки  i;

Pi,m  – тиск в кінцевому вузлу гілки або у вузлі підключення вентилятора.

Рис. 4.1. Схема розбивання гілки на відрізки.

Система  диференціальних  рівнянь  у  відрізках  після  апроксимації  за

методом прямих визначена у вигляді (4.1):

{
P i , j−1−P i , j

Δ x
=r i , jQi , j

2 +
ρ

S i , j

dQ i , j

d t
d P i , j
d t

=
ρa2

Si , j

Qi , j−Qi , j+1

Δ x

(4.1)

де r
i
 − питомий аеродинамічний опір повітроводу, ρ  − щільність пові-

тря, S
i
 − площа перерізу повітроводу, a − швидкість звуку в повітрі, j − індекс

відрізка гілки Q
i
.

Рішення системи рівнянь (4.1) щодо кожного відрізка Q
i,j
 представлено

у [6] в наступному вигляді (4.2):

{
d Qi , j

d t
=α(Pi , j−1−Pi , j)−β(Qi , j∣Qi , j∣) ,

d P i, j

d t
=γ(Qi , j−Qi , j+1)

(4.2)

де  α,  β, γ  – коефіцієнти, що залежать від аеродинамічних параметрів і

обчислюються для всієї гілки Q
i
 в межах поточної ітерації (4.3):

α=
S

ρΔ x
,β=

rS
ρ , γ=

ρa2

S Δ x
(4.3)
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Для  j=1  (перший  відрізок)  значення  dQi,1 і  dPi,1 обчислюються  за

допомогою системи (4.4):

{
d Qi ,1

d t
=α(Pi , beg−Pi ,1)−β(Qi ,1∣Qi ,1∣),

d Pi ,1

d t
=γ(Qi ,1−Qi,2)

(4.4)

де Pi,beg − початкове значення тиску в гілці Qi, яке обчислюється в про-

цесі генерування рівнянь залежно від вхідних комутацій гілки. 

Для j=m (останній відрізок) рівняння для обчислень dP i,m генеруються

залежно від вихідних комутацій гілки Qi.

Далі виконується чисельне рішення даної системи рівнянь з використа-

нням значень Qi,j і Pi,j, обчислених на попередній ітерації моделювання. Отри-

мані результати окремо по кожній гілці збираються основним процесом і при

необхідності здійснюється запуск наступної ітерації.

Структура  MIMD-вирішувача  рівнянь,  що  реалізує  описану  логіку,

наведена  на  рис.4.2.  Основним  недоліком  даного  підходу  є  те,  що  час

моделювання кожної гілки залежить від кількості підгілок в ній (як правило,

кількість відрізків прямо пропорційна довжині Li гілки). Отже, загальний час

моделювання однієї ітерації на N процесорах дорівнюватиме максимальному

часу, витраченому кожним процесором окремо. При цьому виникає проблема

простою процесорів, що вже закінчили свою роботу (як приклад − гілки 2 і M

на  рис.  4.2).  Дана  проблема  породжує  цілий  клас  задач,  пов’язаний  з

оптимальним балансуванням завантаження процесорів [97], розв’язання яких

часто є нетривіальними і вимагають значних часових ресурсів і спеціальних

знань.  Так,  в  [98]  пропонується  застосування  балансувальника  віртуальної

імплементації СДС-моделей (БВІ), який виконує віртуальне групування зав-

дань за  процесорами з  урахуванням попередньо розрахованого часу їх  ви-

конання. Далі оптимізована імплементація СДС-моделі передається девіртуа-

лізатору віртуальної імплементації (ДВІ), який формує кінцеві моделі, що від-

правляються на паралельну машину.
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Рис. 4.2. Структура MIMD-вирішувача рівнянь.

4.2. Вирішувач рівнянь з гібридною структурою MIMD+SIMD.

Розглянемо подальший розвиток паралельних методів, закладених у ви-

рішувачі рівнянь для задачі розподілу повітря в ШВМ з урахуванням гібри-

дної структури MIMD+SIMD, що надається більшістю сучасних процесорів

[117].

При використанні  гібридної  схеми,  розв’язання  рівнянь  для  кожного

відрізка гілки пропонується, наскільки це можливо, виконувати за допомогою

паралельного  SIMD-алгоритму,  оптимізованого  під  вбудовану  SIMD-архі-

тектуру. Цим самим прискорюється розрахунок гілок і мінімізується час, ви-

трачений  кожним  процесорним  елементом  на  очікування  інших.  У  свою

чергу, це призведе до зменшення часу моделювання кожної ітерації, а в під-

сумку − до загального прискорення процесу моделювання.

Гібридну структуру вирішувача рівнянь наведено на рис. 4.3.
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Рис. 4.3. Структура гібридного MIMD+SIMD вирішувача рівнянь.

Запропонований спосіб дозволяє знизити загальний час роботи кожного

процесора,  використовуючи  їх  вбудовані  можливості  паралельної  обробки

даних.

Для ефективного застосування SIMD-архітектури необхідно виконати

перетворення описаного в попередньому розділі методу розв’язання рівнянь з

урахуванням можливості його розпаралелювання, для чого на початку потрі-

бно встановити залежності між значеннями, необхідними для обчислення ре-

зультатів на кожному кроці. Продуктивність паралельної програми знаходи-

ться в тісному взаємозв’язку з поданням оброблюваних даних. Для SIMD-

програм, як правило,  найбільш ефективним відображенням вхідних і  вихі-

дних даних в пам’яті є концепція SoA (Structure Of Arrays), яка передбачає

послідовне розміщення даних, що відносяться до одного набору [99].  Роз-

глянемо систему рівнянь (4.2) для відрізка Qj з точки зору розміщення ло-

кальних даних алгоритму. Структура змінних, що описують кожний відрізок

Qj гілки i, виглядає наступним чином:

D1 = [dQ1, dP1, Q1, P1]
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Dj = [dQj, dPj ,Qj, Pj]

...

Dm = [dQm, dPm ,Qm, Pm],

де Dj ─ це набір локальних змінних для зберігання вхідних даних (Qj,

Pj) і результатів обчислень (dQj, dPj) по кожному відрізку Qj. Набір змінних

для проведення розрахунків по всій гілці Q, таким чином, містить m структур

типу D. З (4.2) видно, що значення dQj і dPj для кожного відрізка, крім остан-

нього (для j = 1...m-1), залежать від величин α, β, γ (які є постійними величи-

нами в межах однієї гілки і тому можуть бути обчислені одноразово перед

паралельним циклом розрахунків по відрізках) і поточних значень Qj і Pj, а

також значення Pj-1 попереднього і Qj+1 наступного відрізка (рис. 4.4).

Перший  відрізок  гілки  описується  системою  рівнянь  (4.4),  в  якій  в

якості додаткової змінної використовується вхідне значення тиску Pi,beg для

розрахунку початкових значень dP1 и dQ1. Виходячи з оптимального розта-

шування  даних  в  пам’яті,  можна  представити  значення  Pi,beg  в  якості

елемента масиву з нульовим індексом: P[0] = Pi,beg. Практично це означає,

що для масивів Q, P, dP і dQ необхідно виділити на 1 елемент пам’яті більше,

і  в  такому випадку  обчислення  першого відрізка  теж може бути виконано

паралельним  алгоритмом  (при  цьому  елементи  Q0,  dP0,  dQ0  не  будуть

містити необхідних для розрахунків значень і результатів).

dQ
j 
dP

j
Q

j 
P

j

Q
j-1

P
j+1

a b g

Рис. 4.4. Залежності значень при обчисленні dQj і dPj.

Рисунок  4.5  ілюструє  можливе  розміщення  даних  в  пам’яті  при  за-
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стосуванні SoA (для наочності залежностей при обчисленні результатів для

j=1 і j=3, вихідні та результуючі дані виділені відповідними кольорами):

Q0 = ? Q1 Q2 Q3 Q4 ... Qm

P0 = Pbeg P1 P2 P3 P4 ... Pm

dQ0 = ? dQ1 dQ2 dQ3 dQ4 ... dQm

dP0 = ? dP1 dP2 dP3 dP4 ... dPm

Рис. 4.5. Залежності значень при обчисленні dQ1 і dP1.

Наведемо обчислення dPj=1..m-1 у вигляді таблиці операцій (таб. 4.1),

де стовпчики відповідають індексу поточного обчислення j, а рядки описують

параметри, операції і результати обчислень:

Таблиця 4.1

Обчислення dP
j=1..m-1

 = γ (Q
j
 - Q

j+1
)

Команди/

Параметри

Q1 Q2 Q3 ... Qm-1 Qm

Завантаження

Qj+1..Qm

Q2 Q3 Q4 ... Qm -

Qj-Qj+1 Q1-Q2 Q2-Q3 Q3-Q4 ... Qm-1-Qm -

Завантаження  γ γ γ γ γ γ γ
dPj=1..m-1 γ(Q1-Q2) γ(Q2-Q3) γ(Q3-Q4) ... γ(Qm-1-Qm) -

З наведеної таблиці видно, що алгоритм обчислення dPj=1..m-1 може

бути ефективно імплементований з урахуванням SIMD-архітектури, оскільки

являє собою послідовне виконання інструкцій над значеннями, що не зале-

жать одне від одного. Це означає, що кожне значення dPj=1..m-1 може бути

обчислене паралельно з іншими.

Отже,  паралельний  SIMD-алгоритм  для  обчислення  dPj=1..m-1  може

бути описаний за наступною схемою (рис. 4.6):

1. Завантаження в SIMD-регістр R1 значень Q1...Qm-1

2. Завантаження в SIMD-регістр R2 значень Q2...Qm
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3. Виконання операції = R1 - R2, після чого в SIMD-регістрі R3 будуть

знаходитися значення Qj-Qj+1

4.  Завантаження в SIMD-регістр  R4  значень  γ методом broadcast (роз-

поділ γ по всіх розрядах)

5. Виконання операції R5 = R3 * R4, після чого в SIMD-регістрі R5 бу-

дуть знаходитися значення γ (Qj - Qj+1)

6. Зчитування результатів dPj з регістра R5.

Рис. 4.6. Схема SIMD-алгоритму обчислення dPj=1..m-1

Аналогічним чином за допомогою таблиці операцій (таб. 4.2) може бу-

ти представлений алгоритм для обчислення dQj=1..m-1:

1. Завантаження в SIMD-регістр R1 значень Q1...Qm-1.

2. Виконання операції |Qj| над значеннями в R1 і поміщення результатів

в R2.

3. Множення R1 на R2 і поміщення результатів в регістр R3.

4. Завантаження в SIMD-регістр R4 значень  β методом broadcast (роз-

поділ β по всіх розрядах).

5. Перемноження R3 і R4, і поміщення результатів в SIMD-регістр R5,
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після чого там будуть знаходитися значення β Qj |Qj|.

6. Завантаження в SIMD-регістр R6 значень P0...Pm-2.

7. Завантаження в SIMD-регістр R7 значень P1...Pm-1.

8. Віднімання R7 з R6 і поміщення результатів в регістр R8.

9. Завантаження в SIMD-регістр R9 значень α методом broadcast.

10.  Перемноження  R8 і  R9,  і  поміщення результатів  в  SIMD-регістр

R10, після чого там будуть знаходитися значення α (Pj-1 - Pj).

11.  Віднімання  R10  з  R5  і  збереження  фінальних  результатів

dQj=1..m-1.

Таблиця 4.2

Обчислення dQ
j=1..m-1

 = α (P
j-1

-P
j
) - β Q

j
  |Q

j
|

Команди/
Параметри

Q1 Q2 Q3 ... Qm-1

Модуль |Qj| |Q1| |Q2| |Q3| ... |Qm-1|

Qj |Qj| Q1|Q1| Q2|Q2| Q3|Q3| ... Qm-1|Qm-1|

Завантаження β β β β β β

β Qj |Qj| β Q1|Q1| β Q2|Q2| β Q3|Q3| ... β Qm-1|Qm-1|

Завантаження Pj-1 P0 P1 P2 ... Pm-2

Завантаження Pj P1 P2 P3 ... Pm-1

Pj-1 - Pj P0 - P1 P1 - P2 P2 - P3 ... Pm-2 - Pm-1

Завантаження α α α α α α

α (Pj-1 - Pj) α (P0 - P1) α (P1 - P2) α (P2 - P3) ... α (Pm-2 - Pm-1)

α (Pj-1 - Pj) - 

β Qj  |Qj|

α (P0 - P1) -
β Q1|Q1|

α  (P1 - P2)
- β Q2|Q2|

α (P2 - P3) -
β Q3|Q3|

... α (Pm-2 - Pm-1) -
β Qm-1|Qm-1|

Таким чином, розроблений паралельний SIMD-алгоритм дозволяє обчи-

слювати відрізки гілки з першої до передостанньої. Рівняння для розв’язання

останнього відрізка не можуть бути представлені універсальним способом,

оскільки кількість змінних в них залежить від конкретної топології мережі

(комутація  поточної  гілки  з  іншими  об’єктами  може  бути  довільною).  З

огляду  на  цей  факт,  більш  доцільним  виглядає  використання  послідовних
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алгоритмів для генерування рівнянь по останньому відрізку і для їхнього роз-

рахунку.

На рис. 4.7 представлено загальну блок-схему обчислення окремої гілки

за допомогою гібридного алгоритму.

Рис. 4.7. Блок-схема розрахунку гілки Qi гібридним алгоритмом.

4.3. Апріорний аналіз продуктивності гібридного алгоритму.

Як було зазначено вище, останній відрізок гілки Qi обчислюється на

основі  окремих  формул,  отриманих  на  етапі  генерування  рівнянь.  Якщо

прийняти,  що  вони  будуть  обчислюватися  послідовними  алгоритмами,  то

загальна кількість послідовних ітерацій Ii  обчислень для розрахунку однієї

гілки становитиме (4.5):

Ii = ceil((mi - 1) / d) + 1, (4.5)

де mi − загальна кількість відрізків в гілці Qi, d − кількість операндів одного

SIMD-регістра, ceil − функція округлення дійсного числа «вгору» [100].
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Беручи до уваги, що для послідовного алгоритму кількість послідовних

ітерацій Ii обчислень для розрахунку однієї гілки дорівнює mi, заснований на

SSE-командах алгоритм буде вимагати на dIi менше ітерацій (4.6):

dIi = mi - ceil((mi - 1) / d) - 1 (4.6)

Якщо, наприклад, взяти кількість відрізків гілки mi = 10, то при викори-

станні регістрів з двома операндами (d = 2), за формулою (4.6) отримаємо: dIi

= 10 - ceil(9/2) - 1 = 4, що відповідає зменшенню кількості ітерацій на 40%.

При d = 4, маємо: dIi = 10 - ceil(9/4) - 1 = 6, що відповідає зменшенню

кількості ітерацій на 60%.

При значному збільшенні кількості відрізків гілки (mi >= 100) можна

знехтувати розрахунками останнього відрізка,  а також редукувати функцію

ceil. Тоді формула (4.6) може бути трансформована в (4.7):

dIi = mi - mi / d  (4.7)

Отже, для інструкцій SSE ми отримуємо теоретичну межу зменшення

кількості ітерацій, яка при d = 2 дорівнює 50%, а при d = 4, відповідно, дорі-

внює 75%, що відповідає ідеальному випадку розпаралелювання (без ураху-

вання таких витратних за часом операцій, як звернення до пам’яті).

При імплементації алгоритму з урахуванням AVX-архітектури, розря-

дність  регістрів  і  відповідно  значення  d  зростає  вдвічі  відносно  SSE,  від-

повідно  теоретична  кількість  ітерацій  може  бути   зменшена  на  75%  для

операндів типу double (d = 4) і на 87.5% для float (d = 8).

Найбільш  сучасна  архітектура  AVX-512  [101]  збільшує  розрядність

SIMD-регістрів до 512 біт,  таким чином, при її  використанні за формулою

(4.7)  отримуємо  максимально  можливе  зменшення  кількості  ітерацій  для

операндів типу double (d = 8) до 87.5% і для операндів типу float (d = 16) до

93.75%.
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4.4.  Застосування  інтрінсіків  для  імплементації  гібридного

MIMD+SIMD вирішувача рівнянь.

Розглянемо деякі можливі варіанти практичної імплементації гібридної

MIMD+SIMD-структури  вирішувача  рівнянь  з  використанням  системи

команд процесорів Intel, що підтримують SSE-розширення.

З боку компіляторів з мов високого рівня (C, C++ та ін.) можливість ви-

користання вбудованих SSE-розширень існує, як правило, в двох варіаціях:

-  безпосереднє  використання  асемблерних  інструкцій  за  допомогою

асемблерних вставок (наприклад, за допомогою директиви asm);

- використання так званих інтрінсіків (intrinsics), для чого потрібне під-

ключення відповідних модулів (за допомогою include).

Інтрінсіки надаються виробниками відповідних компіляторів (Visual C+

+, Intel C++, GCC) у вигляді заголовних файлів .h, і є більш універсальним

засобом для написання програм, що реалізують алгоритми на основі SSE-роз-

ширень, на відміну від безпосереднього використання вбудованого асембле-

ра. Файли інтрінсіків, як правило, поставляються разом з програмним забез-

печенням  компіляторів  і  являють  собою  набір  типів  даних,  функцій  і

макросів, що реалізують доступ до відповідних інструкцій процесора [102].

Переваги інтрінсіків полягають у наступному:

-  інтрінсіки  дозволяють  уникнути  включення  в  код  асемблерних

вставок, оскільки представлені в термінах основної мови програмування;

- для супроводжуючих код осіб (включаючи і автора коду) інтрінсіки

значно полегшують розуміння коду за  рахунок використання більш очеви-

дних конструкцій, ніж вбудований асемблер;

- інтрінсіки дозволяють в деякій мірі абстрагуватися від певних обме-

жень,  що  накладаються  архітектурою  процесора  (наприклад,  за  кількістю

фізично доступних SSE-регістрів), що також спрощує написання і розуміння

коду;

-  компілятор,  як  правило,  може  згенерувати  найбільш  ефективний
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паралельний  код,  використовуючи  вбудовані  алгоритми  оптимізації,  що

найбільш відповідають поточній архітектурі, і тим самим поліпшити (можли-

во, досить значно) продуктивність програми.

Як правило, кожна інтрінсік-інструкція може бути перетворена компіля-

тором безпосередньо в одну або кілька SSE-інструкцій, що виконуються про-

цесором  напряму.  Це  означає,  що  в  принципі,  крім  оптимізації  на  рівні

компілятора, програміст при необхідності може в певній мірі додатково за-

стосувати  "ручні"  технології  для  подальшого  підвищення  продуктивності

паралельного  SIMD-додатка.  Однак,  як  правило,  на  сьогоднішній  день

компілятори мають досить  хороші  характеристики в  області  оптимального

генерування  коду при застосуванні інтрінсіків, і більш низькорівневе втруча-

ння з боку розробника ПЗ потрібне тільки у виняткових випадках, що до-

зволяє йому в більшій мірі концентруватися на вирішенні поставленого зав-

дання, ніж на наступному етапі досягнення максимальної продуктивності.

Як вже було сказано раніше, різні типи операндів (integer, float, double)

обслуговуються  відповідними  SIMD-командами,  а  кількість  операндів,

оброблюваних  однією  SIMD-командою,  залежить  від  підтримуваної  під-

множини SSE(x) або AVX(x). Оскільки в практично всіх сучасних процесорів

від Intel  підтримуються всі  існуючі  SSE-команди (від SSE до SSE4.2),  а  в

більшості з них також реалізовано підтримку як мінімум набору команд AVX,

то обмежимося в даній роботі застосуванням основних SSE- і AVX-команд.

Реалізуємо за допомогою них алгоритм для обчислення dPj=1..m-1 си-

стеми рівнянь (4.2) згідно зі схемою, наведеною на рис. 4.6. Будемо вважати,

що значення g для поточної гілки було обчислено за допомогою послідовного

алгоритму на попередньому кроці. Щоб зробити g доступним для подальшого

обчислення,  необхідно  за  допомогою  методу  broadcast  (паралельного  роз-

поділу)  завантажити  значення  в  SSE-регістр  процесора.  Для  цього  архі-

тектура  SSE  надає  кілька  команд,  яким  відповідають  інтрінсіки  сімейства

set1:

__m128 _mm_set1_ps (float a) − SSE-команда, що завантажує 32-розрядне значен-

125



ня a типу float в 128-розрядний SSE-регістр одночасно в якості 4-х операндів.

__m128d _mm_set1_pd (double a) − SSE-команда,  що  завантажує  64-розрядне

значення  a типу double в 128-розрядний SSE-регістр одночасно в якості 2-х

операндів.

__m256 _mm256_set1_ps (float a) − AVX-команда,  що  завантажує  32-розрядне

значення  a типу  float  в  256-розрядний  AVX-регістр  одночасно  в  якості  8

операндів.

__m256d _mm256_set1_pd (double a) − AVX-команда,  що завантажує  64-розрядне

значення a типу double в 256-розрядний AVX-регістр одночасно в якості  4-х

операндів.

Рисунок 4.8 ілюструє роботу даних команд.

Рис. 4.8. Принцип роботи команд set1.

Наступним кроком необхідно пооперандно завантажити значення Qi і

Qi-1 з пам’яті у відповідні SSE/AVX-регістри. Як було зазначено раніше, важ-

ливу роль має розташування даних в пам’яті, оскільки найбільш ефективно

здійснюється доступ до даних, розміщених послідовно (принцип SoA), тому

пам’ять  для  всіх  значень  Qi  повинна  бути  виділена  за  допомогою  однієї

операції типу new/malloc, або за допомогою вектора значень зі стандартної

бібліотеки STL std::vector<>.

Для  завантаження  регістрів  скористаємося  інтрінсіками  сімейства

load(u), які забезпечують безпосереднє завантаження даних з оперативної па-

м’яті (рис. 4.9). Так, інтрінсік __m128 _mm_loadu_ps (float const* mem_addr), якому

однозначно  відповідає  команда  процесора  movups  xmm,  m128,  здійснює
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завантаження  чотирьох  32-розрядних  значень  типу  float,  що  лежать  за

адресою  mem_addr,  в  зазначений  128-розрядний  регістр  (аналогічно  для

операндів типу double, можуть бути завантажені два 64-розрядних значення

за допомогою команди __m128d _mm_loadu_pd (double const* mem_addr)).

Рис. 4.9. Принцип роботи команд load(u).

Команди  load(u)  повинні  бути  виконані  двічі:  для  завантаження

операндів Qj і для завантаження Qj+1. Хоча фізично значення Qj знаходяться

за одними і тими ж фізичними адресами в пам’яті, команди load(u) досить

ефективні, оскільки звернення до даних в пам’яті йде з використанням меха-

нізму кешування процесора.  Дані  Qj,  до  яких було виконано звернення за

допомогою першої команди load(u), з високою ймовірністю будуть вилучені

безпосередньо з кешу процесора після виконання другої команди завантажен-

ня для Qj+1.

На рис.  4.10  представлено  схему виконання двох команд load(u)  для

завантаження регістрів R1, R2 при чотирьох операндах.
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Q4

Q4

Q3 Q2 Q1

 R1 = _mm_loadu_ps(&Q[j]);

float *Q;Q3 Q2 Q1Q5...

__m128 R1;

Q5 Q4 Q3 Q2

 R2 = _mm_loadu_ps(&Q[j+1]);

__m128 R2;

Q0

Риc. 4.10. Приклад завантаження Qj і Qj+1.

На  наступному  кроці  використовуємо  інтрінсіки  сімейства  sub  для

паралельного  обчислення  різниці  Qj-Qj+1;  sub  відноситься  до  так  званих

"вертикальних"  інструкцій,  оскільки  виконує  порозрядне  віднімання

операндів між двома регістрами. Результат роботи команди sub (при викори-

станні float-операндів і 128-розрядних регістрів) представлено на рис. 4.11.

Q4 Q3 Q2 Q1 __m128 R1;

__m128 R2;Q5 Q4 Q3 Q2

Q4-Q5 Q3-Q4 Q2-Q3 Q1-Q2 __m128 R3 = _mm_sub_ps(R1, R2);

     -               -                -                -

Рис. 4.11. Обчислення Qj - Qj+1.

Останнім етапом обчислення dPj є паралельне перемноження результа-

ту  попереднього вирахування  і  раніше завантаженої  величини g,  для  чого

скористаємося інтрінсіком mul. Його синтаксис і схема виконання аналогічні

команді  sub,  за  винятком  того,  що  між  операндами  виконується  операція

множення. При R4 = g, R3 = Qj - Qj+1 вираз g * (Qj - Qj+1) буде отримано в

R5  за  допомогою наступної  інструкції  (при  використанні  float-операндів  і
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128-розрядних регістрів):

__m128 R5 = _mm_mul_ps(R3, R4);

Заключним кроком є збереження обчислених значень dPj в оперативній

пам’яті. За аналогією із завантаженням регістрів, для запису операндів в па-

м’ять  використовуємо  інтрінсіки  сімейства  store(u),  які  виконують

пооперандний запис значень з SSE-регістрів в ОП (рис. 4.12). Необхідно від-

значити,  що  операції  запису  в  пам’ять  є  найбільш  дорогими  за  часом,

оскільки при цьому відбувається інвалідація кеша і безпосереднє звернення

до контролера пам’яті, що може значно знизити продуктивність програми. То-

му  застосовувати  інструкції  типу  store  необхідно  лише  при  збереженні

фінальних результатів обчислень.

__m128 R5;dP4 dP3 dP2 dP1

dP
4

dP
3

dP
2

dP
1

float* dP = new float[M];... dP
0

_mm_storeu_ps(&dP[j], R5);

Рис. 4.12. Збереження результату dPj в пам’ять.

Таблиця 4.3

Обчислення dPj за допомогою інтрінсіків

Інструкції, що виконуються до циклу Інструкції всередині циклу j = 0..m-1, j+=4

R4 = _mm_set1_ps(g) R1 = _mm_loadu_ps(&Q[j]);

R2 = _mm_loadu_ps(&Q[j+1]);

R3 = _mm_sub_ps(R1, R2)

R5 = _mm_mul_ps(R3, R4);

_mm_storeu_ps(&dP[j], R5)

Обчислення dQj згідно з табл. 4.2 представляється аналогічними SSE-і-

нструкціями, за винятком операції взяття модуля |Qj| (табл. 4.4 ілюструє за-
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стосування інтрінсіків при використанні операндів типу float і 128-розрядних

регістрів): 

- завантаження заздалегідь отриманих значень a і b за допомогою інтрі-

нсіків set1;

- завантаження значень Qj, Pj и Pj-1 (команди load(u));

- обчислення частини a * (Pj - Pj-1) за допомогою sub і mul;

- обчислення частини b * Qj * |Qj| за допомогою mul і операції модуля;

- фінальне обчислення різниці обох частин (sub) і збереження результа-

ту в пам’ять, починаючи з адреси dQ (store).

Таблиця 4.4

Обчислення dQj за допомогою інтрінсіків

Інструкції, що виконуються
до циклу

Інструкції всередині циклу j
= 1..m-1, j+=4

Коментарі

R4 = _mm_set1_ps(b) R1 = _mm_loadu_ps(&Q[j])

R9 = _mm_set1_ps(a) R2 = abs(Qj) синтетична команда

R3 = _mm_mul_ps(R1, R2)

R5 = _mm_mul_ps(R3, R4)

R6 = _mm_loadu_ps(&P[j-1])

R7 = _mm_loadu_ps(&P[j])

R8 = _mm_sub_ps(R6, R7)

R10 = _mm_mul_ps(R8, R9)

R11 = _mm_sub_ps(R5, R10)

_mm_storeu_ps(&dQ[j], R11)

Стандартна система команд SSE процесора Intel не надає вбудованого

розв’язання для обчислення модуля значень дійсних чисел (інтрінсіки  abs і

аналогічні їм команди pabs* приймають тільки цілочисельні операнди). Тому

для  обчислення  значення  abs  (Qj)  доведеться  скористатися  синтетичними

командами, що базуються на внутрішньому поданні дійсних чисел [103].

В межах однакової розрядності позитивні і негативні дійсні числа від-

повідно до стандарту IEEE Standard 754 [104] розрізняються лише значенням

найстаршого розряду. Для позитивних чисел він завжди дорівнює 0, а для не-
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гативних  приймає  значення  1.  Таким  чином,  для  отримання  абсолютного

значення досить скинути його старший розряд в 0 за допомогою двійкової ло-

гічної операції (наприклад, за допомогою маскування командою and). В цьо-

му випадку маска являє собою двійкове число такої ж розрядності, як і значе-

ння, що маскується, яке має одиниці у всіх розрядах, крім того, що обнуляє-

ться (найстаршого). Маску можна задати у вигляді константи за допомогою

команд типу set1, що має, однак, недолік в тому, що значення даної константи

буде завжди залежати від розрядності операндів, що дещо ускладнює пере-

носимість коду при використанні його з операндами іншої розрядності.

Більш  універсальний  код  може  бути  написаний,  використовуючи  в

якості  маски  інверсне  уявлення  негативного  дійсного  нуля  (значення  -0.0)

(схема наведена на рисунку 4.13). 

Рис. 4.13. Обчислення модулів дійсних значень на SSE

У двійковому вигляді звичайний дійсний нуль, згідно з IEEE Standard

754, має нульові значення у всіх розрядах, включаючи знаковий (0.000...0).

Негативне  представлення  нуля  буде  відрізнятися  наявністю  одиниці  в
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старшому знаковому розряді (1.000...0). Таким чином, задавши в якості кон-

станти  значення  -0.0  і  потім  інвертувавши  його  за  допомогою  інтрінсіка

andnot,  отримаємо універсальний код для створення маски, що не вимагає

адаптації в залежності від розрядності операндів. Застосовуючи згодом отри-

ману маску до SSE-регістру, отримаємо в якості результату модулі значень,

що в ньому містяться.

4.5. Висновки.

1. Запропоновано використовувати інтегровані засоби SIMD сучасних

процесорів для побудови гібридних MIMD+SIMD-вирішувачів рівнянь, опи-

сані переваги даного підходу.

2. Запропоновано гібридну MIMD+SIMD-структуру вирішувача рівнянь

для задачі нормального розподілу повітря в ШВМ, що дозволяє зменшити кі-

лькість обчислювальних ітерацій.

3. Вдосконалено паралельний алгоритм моделювання розподілу повітря

в  окремих  гілках  за  методом  прямих,  за  рахунок  орієнтації  на  вбудовані

засоби  SIMD  сучасних  процесорів.  Розроблено  структури  моделі  даних  і

блок-схеми алгоритму. 

4.  Виконано  теоретичний  розрахунок  ефективності  запропонованого

алгоритму  залежно  від  архітектурних  можливостей  процесора  і  потрібної

точності обчислень. Алгоритм може дозволити зменшити кількість обчислю-

вальних  ітерацій  для  кожної  гілки  від  40%  до  93%,  залежно  від  викори-

стовуваної системи команд.

5. Для фінальної імплементації паралельного алгоритму запропоновано

використовувати  SSE-інтрінсіки.  Наведено  базовий  варіант  імплементації

алгоритму з  використанням інтрінсіків  для float-операндів  і  128-розрядних

регістрів.
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5. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАПРОПОНОВАНИХ АЛГОРИТМІВ

5.1. Імплементація підсистеми діалогу.

5.1.1. Вибір засобів імплементації підсистеми діалогу.

Вибір  цільової  апаратної  платформи  для  розроблюваної  ПОМС

обумовлений,  перш  за  все,  архітектурою  наявних  засобів  обчислювальної

техніки.  Для  роботи з  вихідною моделлю мережевого  об’єкта  (побудова  і

редагування)  достатньо  потужності  персонального  комп’ютера  зі

стандартною архітектурою.  В даний час  такими комп’ютерами де-факто є

машини типу IBM PC, що представляють оптимальне рішення за критеріями

ціна-надійність-продуктивність  і  мають відкриту  архітектуру,  що дозволяє

модифікувати їх у міру необхідності. При цьому відсутні проблеми закупівлі,

доставки та ремонту, як у випадку спеціалізованої техніки. 

Для проведення модельних експериментів і моделювання в реальному

часі представляється можливим використовувати такі рішення:

- кластер, зібраний на базі ПЕОМ;

-  паралельний  SIMD-  або  MIMD-комп’ютер,  який  може  бути

доступний локально або віддалено;

-  паралельний  симулятор,  який  запускається  на  кластері  або  на

окремому персональному комп’ютері.

Основна  особливість  підсистеми  діалогу  при  роботі  з  паралельними

ресурсами  полягає  в  тому,  що  для  експерта,  а  також  для  модулів  ПД

верхнього рівня  обмін даними з  моделюючим середовищем та  управління

повинні  бути  реалізовані  прозоро,  незалежно  від  її  архітектури  і

розташування,  через  єдиний інтерфейс,  який спілкується з  нижнім рівнем.

Розробка модулів нижнього рівня, які фактично не належать до ПД, залежить

від конкретної застосовуваної системи моделювання. Тому тип паралельних

ресурсів не є критерієм при виборі апаратної платформи.

133



Візуалізація  результатів  також  повинна  виконуватися  засобами

персональної ЕОМ.

При виборі програмної платформи необхідно враховувати:

- підтримку багатокористувацьких і багатозадачних режимів роботи;

- надійність в роботі;

-  наявність  сучасних  засобів  розробки  програмного  забезпечення  та

відповідних бібліотек;

- підтримку сучасної апаратури;

-  підтримку  на  рівні  системи  графічних  засобів  (програмну  та

апаратну).

Даним  критеріям  в  даний  час  на  платформі  IBM  PC  відповідають

операційні системи сімейства Unix [105] (зокрема, її різновиди Linux [106]),

MasOS фірми Apple [107] і Windows фірми Microsoft [108]. Оскільки дані ОС

є слабо сумісними між собою в плані стандартних засобів для розробки ПЗ,

вибір в якості базової платформи для ПД тільки однієї з наведених систем

неминуче призведе до обмеження її застосування тільки даною платформою.

Найбільш коректним представляється адаптація  розроблюваної  системи до

декількох основних платформ одночасно. Це може бути досягнуто кількома

способами: паралельною розробкою версій ПД для кожної з платформ, що

спричинить відповідні  часові  витрати;  розробкою веб-додатку,  для  роботи

якого  необхідний  постійний  доступ  в  мережу  Інтернет;  написанням

мультиплатформенного додатку. Останній підхід був обраний як найбільш

перспективний і прийнятний для імплементації модулів ПД.

5.1.2. Проектування імплементованої системи.

Після  вибору  інструментальних  засобів  розробки  був  виконаний

перехід до етапу проектування [76, 109]:

1.  Загальна структура системи розділяється  на модулі,  кожен з  яких

виконує  конкретний  набір  функцій.  Цей  поділ  в  загальному  випадку  є
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ітераційним  -  спочатку  виділяються  більш загальні  функціональні  модулі,

потім  відбувається  їх  розбиття  на  більш  дрібні.  Цей  процес  триває  до

моменту, коли всі виділені модулі можуть бути безпосередньо реалізовані за

допомогою мовних та інструментальних засобів розробки.

2. До кожного модуля застосовується аналіз, в ході якого з’ясовується

його  логічна  структура,  зв’язки  з  іншими  модулями  і  набір  додаткових

функцій, що реалізується даним модулем.

3. Для кожного модуля проектується набір класів відповідно до базових

класів,  пропонованих  застосовуваними  бібліотеками,  визначаються

міжоб’єктні взаємодії і структури даних, необхідні для передачі і зберігання

інформації.

При  проектуванні  модулів  підсистеми  діалогу  був  використаний

об’єктно-орієнтований підхід.  В  результаті  було  отримано  набір  основних

класів  та  визначено  залежності  між  ними  (Додаток  А,  рис.  A11-A13).

Подальша  робота  полягала  в  написанні  програмного  коду,  що  реалізує

алгоритми, представлені в розділах 3 і 4. 

5.1.3. Додаток для роботи з моделями на прикладі графа ШВМ.

Для перевірки працездатності алгоритмів, наведених у розділі 3, було

реалізовано основні функції ПД, що забезпечують:

- візуальне редагування графа ШВМ з можливістю задання параметрів і

збереження у файлі на диску;

-  виконання  перевірки  топології,  топологічного  аналізу,  генерування

рівнянь і моделювання зовнішніми модулями, що підключаються;

- візуалізація результатів топологічного аналізу та моделювання.

Вхідними даними для програми є файл опису підмоделі (графа ШВМ) в

одному  з  підтримуваних  системою  форматів  (GML  [110],  GEXF  [111],

GraphML  [112],  GR),  який  може  бути  прочитаний  і  (при  необхідності)
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відредагований  як  засобами  програми,  так  і  відповідним  стороннім

редактором.

Основний  програмний  модуль,  розроблений  автором  на  базі

мультиплатформенного фреймворка Qt, включає графічний редактор графів

ШВМ,  засоби  параметризації  і  візуалізації  та  є  повноцінним  десктоп-

додатком.  Зовнішні  модулі  топологічного  аналізу  включають  процедури

аналізу і матричного генерування та можуть функціонувати як самостійно,

так і в складі ПОМС. Виконуваний модуль після перекомпіляції вихідного

коду з мови С++ може бути виконаний практично на будь-якій платформі.

Модулі  підсистеми  моделювання  також реалізовано  мовою С++  і  можуть

бути виконані на будь-якій платформі. 

Основна форма додатку містить:

- головне  меню,  що  містить  пункти  для  роботи  з  файлами  і

редактором;

- вікно редактора графа ШВМ;

- вікно результатів топологічного аналізатора;

- діалоги налаштування параметрів моделювання;

- вікно відображення результатів моделювання.

Граф  ШВМ складається із  сукупності таких основних об’єктів  (рис.

5.1).

Гілка Вузол Вентилятор

Рис. 5.1. Основні складові об’єкти графа ШВМ

1. Гілка (Edge). Гілка є одним з об’єктів, що підлягають моделюванню.

Кожна  гілка  може  бути  з’єднана  обома  кінцями  з  будь-яким  вузловим

об’єктом (з вузлом або з вентилятором).

2. Вузол (Node). Вузли призначені для з’єднання гілок і не є об’єктами

моделювання. Кожен вузол може бути пов’язаний мінімум з однією гілкою.

136



3.  Вентилятор  (Fan). Вентилятор  головного  провітрювання  (ВГП)

також є об’єктом моделювання. Вентилятор графічно приєднується до вузла

за допомогою гілки.

Редактор графа ШВМ включає в себе наступні компоненти:

- візуальний  редактор  топології,  що  забезпечує  побудову  графа

ШВМ з пропонованих примітивів (гілка, вузол, вентилятор);

- панель  інструментів,  яка  містить  інструменти  для  редагування

графа;

- редактор  параметрів,  який  дозволяє  користувачеві  задавати  і

змінювати параметри окремих об’єктів,  що становлять  граф,  паралельно з

процесом його побудови;

- блок  табличного  представлення  графа,  що  автоматично

відображає топологію графа і параметрів в табличному вигляді, прийнятому в

звітах з депресійної зйомки.

Робоче  поле  редактора  графа  ШВМ  в  процесі  редагування  моделі

мережевого об’єкту представлено в Додатку А, рис. A9.

Зв’язок  з  підсистемою  моделювання. Для  виконання  подальших  дій

(топологічного  аналізу,  генерування  рівнянь  і  моделювання)  необхідно

забезпечити передачу параметризованого  графа одному з зовнішніх модулів,

що реалізують підсистему моделювання (ПМ ПОМС). З огляду на той факт,

що кожен модуль підсистеми моделювання має власний інтерфейс обміну

даними  і  вхідні  параметри,  на  рівні  ПД  для  кожного  імплементованого

модуля  був  створений  відповідний графічний інтерфейс.  Даний  інтерфейс

дозволяє в уніфікованому вигляді задавати параметри моделювання, а також

параметри зовнішніх додатків, якщо використання таких необхідне.

На рис. 5.2 представлено структурну схему комунікації ПД з модулем

ПМ,  що  реалізує  моделювання  з  використанням  технології  MPI

[57,59,60,91,93].
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Рис. 5.2. Комунікація ПД з MPI-модулем ПМ.

Model  Editor  − це  модуль  ПД,  який  реалізує  візуальне  редагування

графа ШВМ, що зберігається в одному з популярних форматів. Результатом

його  роботи  є  файл  Graph,  що  є  вхідними  даними  для  топологічного

аналізатора (Topology Analyzer).

Topology  Analyzer  перетворює  вихідний  файл  Graph  в  тимчасовий

файл,  який містить  інформацію про  комутації  (Conn.Table)  в  форматі,  що

сприймається Python-модулем ПМ. Даний модуль, крім таблиці комутацій,

приймає на вхід шаблонні файли для генерування рівнянь (py і C Template).

Шаблони  вибираються  відповідно  обчислювальному  методу,  який  буде

застосовуватися  при  моделюванні  (у  цій  версії  підтримуються  методи

Адамса-Башфорта і Рунге-Кутта). Вибір  методу здійснюється за допомогою

графічного інтерфейсу ПД.

Використовуючи додаткові Python-розширення Numpy і Graph, Python-

модуль за наявними шаблонами і таблицею комутацій виробляє вихідний код

на  мові  C  для  генератора  рівнянь  (файл  Source  Solver).  Тут  ПД дозволяє

користувачеві  задати  шлях  до  виконуваного  файлу  інтерпретатора  мови

Python, який повинен бути попередньо інстальований в операційній системі.

Equation  Generator  − модуль  генератора  рівнянь  –  для  подальшої

роботи  також вимагає  визначення  додаткових  залежностей:  компілятора  з
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мови C (MSVC або GCC), бібліотек GSL і MPICH. Ці модулі є платформо-

залежними, тому ПД також надає графічний інтерфейс для вказівки шляху до

них і необхідних параметрів запуску. 

Результатом роботи генератора рівнянь є двійковий файл Binary Solver,

який запускається на виконання модулем симулятора (Simulation Runner) в

контексті MPI Runtime. При цьому ПД дозволяє вказати кількість ядер, на

яких буде виконуватися моделювання, а також тривалість моделювання та

інші параметри.

На  фінальному  етапі  результати  моделювання  (Output  Data)

візуалізуються відповідними засобами ПД (Visualizer).

Таким  чином,  реалізована  ПД  забезпечує  повну  підтримку  циклу

моделювання,  починаючи  від  створення  і  параметризації  моделі  ШВМ  і

закінчуючи запуском системи моделювання та візуалізації результатів.

5.2. Імплементація стека скасування останніх дій користувача

за методом Diff.

5.2.1. Практична реалізація основних алгоритмів.

В рамках розроблюваної ПД велика увага приділяється інтерактивній

побудові  користувачем-експертом  предметної  області  графів  ШВМ  і

подальшій їх параметризації. Скасування і повтор недавніх дій користувача є

однією з найважливіших функцій редактора графів,  що входить до складу

ПД.  У  розділі  3.3  для  організації  даної  функціональності  автором  був

запропонований  метод  Diff,  який  є  подальшим  розвитком  широко

застосовуваних у цей час патернів Memento і  Command, поєднуючи в собі

переваги  обох  технологій.  Основною  алгоритмічною  складовою  даного

методу є:

- серіалізація моделі даних в двійковий архів;

- локалізація відмінностей між двома архівами (швидкий пошук);
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- алгоритм пошуку множинних змін між двома архівами;

- загальний алгоритм стиснення двійкової послідовності;

- алгоритми формування стека команд.

Були практично реалізовані:

- серіалізація об’єктів графа ШВМ в двійковий архів;

-  алгоритм локалізації  змін  методом двонаправленого пошуку даних,

що відрізняються у двох двійкових масивах;

- пошук SES у межах двох двійкових масивів (заснований на алгоритмі

bsdiff);

- генерування команд-модифікаторів і формування стека скасування на

їх основі.

Метод Diff передбачає, що вхідні дані представляються у загальному

вигляді  як  сукупність  байт  (результат  серіалізації  моделі  даних).  Далі

виконується  генерування  команд-модифікаторів,  виходячи  з  найбільш

оптимального  способу  представлення  відмінностей  між  двома

серіалізованими  станами  моделі  даних.  Алгоритми  пошуку  відмінностей  і

стиснення  покликані  мінімізувати  обсяг  даних,  що  записуються  у  стек

скасування  у  якості  параметрів  команд-модифікаторів.  Для  визначення

відповідного модифікатора передбачається виконувати алгоритми  по черзі до

досягнення одного або декількох визначених у розділі 3.3.3 критеріїв (згідно

рис. 3.10).

Серіалізація  моделі  даних  у  двійковий  архів  є  досить  тривіальним

завданням,  що  передбачає  збереження  даних  у  вигляді  абстрактної

послідовності  байт.  При імплементації  методу серіалізації,  для досягнення

мінімальних  відмінностей  між  станами  моделі  на  рівні  двійкової

послідовності, слід дотримуватися, наскільки це можливо, наступних правил:

-  Порядок  поміщення  даних  в  архів  повинен  бути  по  можливості

постійним при серіалізації двох послідовних станів моделі (так, об’єкти, що

зберігаються,  можуть  бути  перед  початком  серіалізації  відсортовані  за

постійним унікальним ключем).
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- Дані, що відносяться до одного об’єкту, повинні зберігатися у вигляді

єдиної  зосередженої  послідовності  (не  бути  «розкиданими»  по  всьому

архіву).

Дані, серіалізовані з дотриманням наведених правил, дозволять більш

ефективно відпрацювати алгоритм локалізації змін.

Алгоритм  локалізації  змін  шляхом  двонаправленого  пошуку

відмінностей є базовим алгоритмом методу. Він дозволяє швидко визначити

розміри  ідентичних  послідовностей  на  початку  і  в  кінці  порівнюваних

масивів,  що  дозволяє  з’ясувати,  відповідно,  відношення  обсягу  змінених

даних  до  решти  даних  без  змін.  Для  цього  досить  виконати  побайтове

порівняння  обох  масивів,  починаючи з  елементів  під  нульовим індексом і

рухаючись  в  бік  збільшення  до  першої  розбіжності  (якщо  до  цього  не

досягнутий  кінець  одного  з  масивів  -  початок  зміненої  підпослідовності

вважається знайденим). Аналогічно виконується пошук першої розбіжності

при русі в зворотному напрямку (від останніх елементів масивів в сторону

зменшення індексів). Послідовності, розташовані між знайденими індексами,

можуть бути залежно від їх довжин оцінені або як достатні для генерування

відповідного  модифікатора  (рис.  3.9,  варіанти  1-4),  або  знадобиться

подальший аналіз.

Алгоритм пошуку множинних змін між двома архівами, застосовуваний

в цій роботі, базується на модифікованому алгоритмі bsdiff, розробленому К.

Персівалем  [113].  Даний  алгоритм  приймає  на  вхід  дві  послідовності

символів  і  генерує  на  виході  керуючу  структуру,  яка  містить  SES  для

подальшого застосування до вихідної послідовності за допомогою алгоритму

bspatch. Пошук SES заснований на алгоритмі Ларссона-Садакане [114], який

використовує  метод  сортування  суфіксів  у  вихідних  послідовностях  для

досягнення  максимальної  швидкодії.  Після  побудови  SES-структури

виконується  стиснення  даних  із  застосуванням  алгоритму  загального

призначення (в оригінальній версії К. Персіваля використаний bzip2, в даній

роботі замінений на zlib) з метою мінімізувати обсяг даних.
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Формування  команд-модифікаторів  виконується   на  основі

послідовного  аналізу результатів алгоритмів пошуку. Кожен модифікатор, що

поміщається в стек скасування, отримує унікальний однобайтовий код типу

команди, що виконується над поточним станом моделі. В рамках даної роботи

було реалізовано наступні команди (таблиця 5.1).

Таблиця 5.1

Реалізовані команди-модифікатори

Код команди Опис Коментар

01

REPLACE

Команда  заміни  вихідної

послідовності байт на ту,

що заміщає.

Генерується  в  разі  позитивного  результату

алгоритму двонаправленого пошуку за умови,

що  обсяг  заміни  досить  малий.  Відповідає

варіантам 1-4 модифікації моделі даних.

02

DIFF

Команда  застосування

різницевої зміни

Генерується  в  разі  позитивного  результату

алгоритму пошуку SES. Відповідає варіантам

5-6 модифікації моделі даних.

03

FULL_COMP

Команда стиснення стану

моделі

Генерується  в  разі  негативного  результату

алгоритмів  пошуку  (якщо  не  можуть  бути

дотримані  критерії  за  розміром даних або за

часом  пошуку).  Відповідає  варіанту  7

модифікації моделі даних.

04

COMP

Команда  стиснення

відмінностей  між

станами моделі

Генерується  в  разі  позитивного  результату

алгоритму двонаправленого пошуку за умови,

що обсяг заміни досить великий,  а  алгоритм

SES  не  дав  позитивного  результату.

Аналогічна  команді  REPLACE  з  подальшим

застосуванням  загального  алгоритму

стиснення до відмінностей.

Практична  імплементація  запропонованого  методу  виконувалася  з

використанням  мови  програмування  C++.  В  якості  основного

інструментального засобу розробки використовувалася IDE Microsoft Visual

Studio 2015 Community Edition з компілятором Microsoft C++ Compiler 2015.
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Апробацію  імплементованих  алгоритмів  було  виконано  в  середовищі

операційної системи Microsoft Windows 10 Professional (64 bit).

5.2.2.  Порівняльна  оцінка  ефективності  практичної  реалізації  методу
Diff.

Для  оцінки  ефективності  описаного  методу  в  модуль  редагування

графів ШВМ був інтегрований експериментальний код, який реалізує кілька

варіантів  стека  скасування.  В  якості  вихідних  даних  використовувалися

кілька моделей даних:

-  Реальний  граф  ШВМ  шахти  «Молодогвардійська»  (рис.  5.2),  що

складається з 117 гілок з повною параметризацією. 

-  Граф  мережі,  що  складається  з  1108  гілок  у  форматі  GEXF  з

параметризацією (джерело: http://www.gephi.org  ).

-  Граф  мережі,  що  складається  з  3926  гілок  у  форматі  GEXF  з

параметризацією (джерело: http://www.gephi.org  ).

Після  завантаження  моделі  даних  графа  з  файлу,  було  виконано

серіалізацію  поточного  стану  моделі  в  бінарний  архів.  Даний  архів

використовувався  як  базовий  (до  призначених  для  користувача  змін)  стан

моделі.

Далі  за  допомогою коду  автоматизованого тестування було виконано

ряд  стандартних  користувальницьких  операцій  над  кожною  моделлю.  По

завершенні  кожної  операції  виконувалися  алгоритми,  що  реалізують  стек

скасування  останніх  дій  користувача,  паралельно  з  алгоритмами

виконувалися виміри результуючої витрати пам’яті для кожного з них. Після

кожної операції виконувалася команда десеріалізації моделі з базового архіву,

після  чого  виконувалася  наступна  операція.  Таким  чином  досягалися

аналогічні вихідні умови для кожного тесту.

В  ході  експерименту  використовувалися  алгоритми  серіалізації  і

локалізації змін, розроблені автором. Для формування SES використовувався

алгоритм bsdiff [113],  доопрацьований з урахуванням застосування його для
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роботи  з  результатами  попереднього  алгоритму.  В  якості  алгоритму

стиснення використовувався стандартний метод компресії байтового масиву,

що надається бібліотекою zlib.

Результати досліджень представлені в таблицях в додатку Б. 

Примітки до таблиць (Б.4-Б.6):

-  Всі  результати,  зазначені  в  байтах,  відображають  розмір  корисної

інформації без обліку модифікаторів.

-  Алгоритми  пошуку  та  стиснення  при  проведенні  експериментів

застосовувалися з використанням параметрів «за замовчуванням».

- Розміри даних в таблиці представлено сумою розмірів попереднього і

поточного станів моделі.

-  Апаратні  характеристики  платформи,  на  якій  виконувалося

тестування алгоритмів: Intel Core i3-5020U CPU @ 2.20 GHz, 4 GB SODIMM

RAM @ 1600 MHz.

На  рис.  5.3  представлено  графіки,  побудовані  за  отриманими

експериментальними  результатами  за  витратою  пам’яті  (сині  тренди

відповідають  застосуванню  загального  алгоритму  стиснення  даних  для

методу  Memento,  червоні  –  застосуванню методу  Diff).  Значення  по осі  Y

наведені в байтах.

Очевидно,  що  алгоритм,  який  реалізує  метод  Diff,  повинен  мати

можливість  апріорної  оцінки  тимчасових  витрат  на  формування

модифікаторів.  Основною  проблемою  при  цьому  є  неможливість

використання аналітичного підходу, так як час виконання залежить від таких

недетермінованих факторів, як:

- швидкодія апаратної платформи, на якій виконується ПО;

- обсяг серіалізованої моделі даних;

- характер зміни моделі даних користувачем.
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a) Граф 117 гілок

б) Граф 1108 гілок

в) Граф 3926 гілок

Рис. 5.3. Графік витрат пам’яті алгоритмом стиснення і методом Diff.
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У даних умовах єдино достовірним і  практично можливим способом

оцінки часових витрат є отримання експериментальних даних при першому

застосуванні  алгоритму  і  подальше  їх  уточнення,  спираючись  на  реальні

часові виміри. 

На рисунку 5.4 наведено графік залежності часу роботи алгоритму Diff

від обсягу результатів, отриманих після виконання функції локалізації. Так,

на  конкретній  цільовій  платформі,  на  якій  проводилося  тестування,

недоцільно  буде  виконувати  пошук  SES  в  разі,  якщо  функція  локалізації

повернула результат, що перевищує 500-600 кілобайт. Для інших платформ

чисельні  показники  будуть  іншими,  проте  лінійна  залежність  буде

зберігатися.

Рис. 5.4. Залежність загального часу роботи алгоритму Diff від

результатів функції локалізації.

Аналіз отриманих результатів показує, що:

-  Результати  застосування  алгоритму  стиснення  до  серіалізованого

стану  моделі  (до  виконання  функції  локалізації)  в  загальному  випадку  не

залежать  від  виконуваної  операції  і  відображають  приблизно  однакову

витрату пам’яті  для всіх випадків  (в межах <10% від  початкового розміру

даних). 
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- У разі, якщо для користувача операція виконується тільки над одним

об’єктом  (переміщення  вузла,  редагування  параметра  тощо),  найбільш

оптимальні результати дає алгоритм двонаправленого пошуку, що відповідає

варіантам 1-3.

-  Для  операцій,  що  прямо  або  побічно  виконуються  над  декількома

об’єктами (множинне переміщення вузлів,  видалення і  додавання об’єктів,

що відповідно  викликає  зміну  зв’язків  між  елементами  моделі),  актуальні

варіанти 4-6. Двонаправлений пошук в цьому випадку виділяє узагальнену

змінену послідовність даних, яка піддається подальшому аналізу. При цьому

алгоритм розширеного пошуку SES в абсолютній більшості випадків генерує

найкращі результати з точки зору використання пам’яті.

- Час, витрачений на аналіз і формування модифікаторів, знаходиться в

лінійній  залежності  від  довжини  послідовності,  локалізованої  алгоритмом

пошуку.  Якщо  пошук  SES  займає  більше  ніж  tmax,  його  застосування

недоцільне.  (Примітка:  багато  досліджень  з  когнітивного  сприйняття

показують  [119],  що  середній  допустимий  час  «терпіння»  користувача  в

очікуванні  завершення «не миттєвої» операції  лежить в межах tmax <= 1c).

Тому  необхідний  попередній  аналіз  максимально  допустимої  довжини

послідовності, яка буде залежати в тому числі і від апаратних характеристик

цільової платформи. 

-  Кращі  результати  з  витрати  пам’яті,  отримані  за  методом  Diff,

знаходяться  в  межах від  0.04% до  7% по відношенню до обсягу  моделей

даних, стиснутих загальним алгоритмом (патерн Memento).

-  Сумарні  результати  по  витраті  пам’яті,  отримані  методом  Diff  з

урахуванням критерію Tm < tmax (tmax в даних експериментах було прийнято

рівним  250  мс),  знаходяться  в  межах  від  2.7%  до  22.2%  відносно  до

сумарного обсягу моделей даних, стиснутих загальним алгоритмом (патерн

Memento).

Таким  чином,  експериментальні  дослідження  підтверджують

ефективне використання пам’яті при формуванні стека скасування останніх
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дій  за  методом  Diff.  В  абсолютній  більшості  випадків  алгоритми  методу

показують найкращі результати в порівнянні з патерном Memento. 

Продуктивність представлених алгоритмів з точки зору часу виконання

(критерії  ефективності  Tux,  Trx,  Tm)  безпосередньо  залежить  від

продуктивності цільової системи (частота процесора, швидкість доступу до

пам’яті тощо), структури даних моделі (залежно від представлення даних і

методу серіалізації) і від оптимальної імплементації як програмного коду, так

і інструментальних засобів, що виконують його трансляцію в здійсненний код

(компілятори  з  мови  ВР).  З  практичних  результатів  випливає,  що  при

імплементації  методу  Diff  розробнику  необхідно  максимально ефективним

чином  реалізувати  алгоритми  пошуку  відмінностей,  так,  щоб  вони

задовольняли критерію Tm  (табл. 3.5) на цільовій системі.

5.3. Імплементація гібридного MIMD+SIMD-вирішувача 

рівнянь.

Для  підтвердження  працездатності  запропонованих  методів  і  для

порівняння  практичних  результатів  збільшення  продуктивності  щодо

теоретичних  розрахунків,  було  виконано  практичну  імплементацію

запропонованих алгоритмів,  а  також написано синтетичні  тести,  на основі

яких перевірялася  працездатність та ефективність методів.

В якості базових тестів, щодо результатів яких можуть бути зроблені

висновки  про  ефективність  запропонованих  алгоритмів,  було  виконано

імплементацію  розрахунку  по  одній  (синтетичній)  гілці  ШВМ  із

застосуванням  послідовного  алгоритму  на  мові  C++.  Алгоритм  був

імплементований в двох варіантах: при використанні параметрів з одинарною

точністю (float) і з подвійною точністю (double). Фрагмент програмного коду,

який реалізує основний цикл алгоритму, наведено далі по тексту:

// розрахунок початкових значень qQdt[0] і dPdt[0]:
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dQdt[0] = p_alpha * (Pbeg - Pi[0]) - p_beta * (Qi[0] * fabs(Qi[0]));

dPdt[0] = p_gamma * (Qi[0] - Qi[1]);

// основний цикл розрахунку значень qQdt[j] і dPdt[j]:

for (int j = 1; j < M - 1; j++) 

{

dQdt[j] = p_alpha * (Pi[j - 1] - Pi[j]) - p_beta * (Qi[j] * 

fabs(Qi[j]));

dPdt[j] = p_gamma * (Qi[j] - Qi[j+1]);

}

У наведеному фрагменті коду використані наступні змінні і константні

значення: dQdt, dPdt – масиви проміжних результатів при вирішенні системи

рівнянь  (4.2);  Q,  P  –  масиви  вхідних  значень  потоків  повітря  і  тисків  у

відрізках;  p_alpha,  p_beta,  p_gamma  − заздалегідь  розраховані  значення

коефіцієнтів (4.3)  з урахуванням параметрів синтетичної гілки  ШВМ; M –

кількість відрізків в синтетичній гілці ШВМ.

Далі для кожного типу вихідних значень (float і double відповідно) були

імплементовані  паралельні  SSE-алгоритми  з  використанням  команд-

інтрінсіків  Intel  Intrinsics  для  архітектур  SSE  і  AVX.  Повні  вихідні  коди

описуваних тестів наведено в додатках В1 і В2. В В3 наведено фрагмент коду

SSE основного циклу розрахунку dQdt, dPdt для значень типу double.

Вимірювання  продуктивності  виконувалося  методом  багаторазового

виконання  алгоритмів  в  одному  програмно-апаратному  середовищі  з

постійним набором початкових даних для гілок з фіксованими параметрами.

Після виконання кількох ітерацій для кожного алгоритму був обраний час

мінімального його виконання. 

В  таблиці  5.2  наведено  результати  вимірів  для  кожного  тесту  при

значеннях  розбиття  гілок  на  m=100  відрізків,  кількості  гілок  в  мережі

M=100000, кількості ітерацій запуску тестів C=10.
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Таблиця 5.2

Результати вимірів продуктивності (m=100)

float (мс) Прискорення double (мс) Прискорення

No SSE (plain C) 195 - 288 -

SSE 117 1,67 275 1,05

AVX 80 2,43 221 1,3

В  таблиці  5.3  показано  результати  вимірів  для  кожного  тесту  при

значеннях  розбиття  гілок  на  m=2000  відрізків,  загальній  кількості  гілок

M=100000, кількості ітерацій запуску тестів C=10.

Таблиця 5.3

Результати вимірів продуктивності (m=2000)

float (мс) Прискорення double (мс) Прискорення

No SSE (plain C) 3606 - 12067 - 

SSE 2197 1,64 11904 1,01

AVX 1310 2,75 10995 1,1

Результати  часу  виконання  вимірювалися  за  допомогою  функції

QueryPerformanceCounter(),  що  забезпечує  високу  точність  результатів  за

рахунок використання високопродуктивного системного таймера. 

Як видно з отриманих результатів, найбільшої продуктивності (до 2,75

разів щодо послідовного алгоритму при розбитті гілок на  m=2000 відрізків)

вдалося  досягти  при  використанні  команд  AVX  для  операндів  базової

точності  (float)  і  до  1,3  раз  при використанні  команд AVX для  операндів

подвійної точності (double) при m=100. Таким чином, можна стверджувати,

що метод,  запропонований в даній роботі,  виправдовує себе  при побудові

паралельного вирішувача рівнянь з гібридною SIMD+MIMD архітектурою.

Якщо звернути увагу на результати (таблиця 5.3), отримані для AVX

команд  з  операндами  подвійної  точності,  можна  помітити,  що

продуктивність  алгоритму  в  даному  випадку  (кількість  відрізків  m=2000)
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помітно постраждала (1,1 проти 1,3 для аналогічного AVX-алгоритму при

m=100). Даний негативний ефект пояснюється тим, що при обробці великих

масивів  даних  підвищується  ймовірність  промахів  кешу  процесора  (cache

missing), що призводить до втрати продуктивності при операціях доступу до

пам’яті. Одним із способів усунення даної проблеми, що застосовуються на

практиці при написанні програм для вбудованого SIMD, є метод "розкрутки

циклів"  (loop  unrolling)  [116].  Даний  термін  позначає  техніку  оптимізації

комп’ютерних  програм,  яка  полягає  в  штучному  збільшенні  кількості

інструкцій,  виконуваних  протягом  однієї  ітерації  циклу.  В  результаті

застосування  цієї  оптимізації  збільшується  кількість  інструкцій,  які

потенційно  можуть  виконуватися  паралельно.  Сучасні  процесори,  як

правило,  мають  кілька  конвеєрів  команд,  які  в  тому  числі  підтримують

паралельне виконання незалежних між собою SSE-інструкцій. Це означає на

практиці, що при застосуванні розкрутки циклів необхідно стежити за тим,

щоб  залежні  за  вхідними  аргументами  SSE-команди  по  можливості

розташовувалися на якомога більшій відстані одна від одної.

Візьмемо  наведений  вище  SSE-код  для  обчислення  dQdt,  dPdt  для

операндів типу double. Для забезпечення loop unrolling кожна операція fA(i),

fB(i), ... , виконувана в циклі для кроку i, повинна бути повністю повторена

(скопійована)  для  наступного  кроку  i+1;  загальна  кількість  кроків  циклу,

таким  чином,  відповідно  зменшується  в  два  рази.  При  цьому  для

забезпечення  рознесення  команд по  двох  паралельних конвеєрах,  операції

для  кроків  i  та  i+1  (які  не  залежать  одна  від  одної)  повинні  слідувати  в

"шаховому порядку": fA(i), fA(i+1), fB(i), fB(i+1), ... . 

Фрагмент  "розгорнутого"  циклу  наведено  в  додатку  В.4.  В  В.5-В.7

надані  результати  моделювання  потоку  повітря  в  тестовій  гілці,  що

під'єднана до ВГП, який створює постійну депресію (H = 38.72 Па).

За  результатами  вимірювань  часу  виконання  "розгорнутого"  циклу,

наведеними  в  таблицях  5.4  і  5.5,  можна  зробити  наступний  висновок:
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додаткова  оптимізація  на  рівні  вихідного  коду  дещо  поліпшила

продуктивність алгоритму як для SSE, так і для AVX-варіантів. 

Таблиця 5.4

Результати замірів розгорнутого циклу (m=100)

float (мс) Прискорення double (мс) Прискорення

No SSE (plain C) 195 - 288 -

SSE 117 1,67 256 1,13

AVX 76 2,56 179 1,6

Таблиця 5.5

Результати замірів розгорнутого циклу (m=2000)

float (мс) Прискорення double (мс) Прискорення

No SSE (plain C) 3606 - 12067 -

SSE 2122 1,7 11197 1,07

AVX 1258 2,87 10530 1,15

Звівши результати з таблиць 5.2-5.5 в єдиний графік (рис 5.5), можна

зробити  висновок  про  те,  що  фактичний  приріст  продуктивності  при

обчисленнях значень dQ і dP при використанні гібридного алгоритму може

становити  до  200%  відносно  стандартної  імплементації  без  застосування

SIMD-засобів (на рисунку: C − стандартна C-імплементація,  SSE і  AVX −

імплементації із застосуванням відповідних SIMD-інструкцій, SSEU і AVXU

– те ж саме плюс розкрутка циклів). 

Практична  імплементація  запропонованого  методу  виконувалася  з

використанням  мови  програмування  C++.  В  якості  основного

інструментального засобу застосовувався компілятор Microsoft C++ Compiler

2015. Апробацію імплементованих алгоритмів було виконано в середовищі

операційної  системи  Microsoft  Windows  10  Professional  (64  bit)  з

використанням IDE Microsoft Visual Studio 2015 Community Edition (32 bit).

Апаратні  характеристики платформи,  на якій  проводилася імплементація  і
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тестування алгоритмів: Intel Core i3-5020U CPU @ 2.20 GHz, 4 GB SODIMM

RAM @ 1600 MHz.

Рис. 5.5. Графік швидкодії алгоритмів обчислення dQ, dP (вісь Y)

5.4. Висновки.

В ході виконання дисертаційної роботи було отримано наступні екс-

периментальні результати.

1.  Програмно  реалізовано  комплекс,  який  об’єднує  в  собі  наступні

модулі, що входять до складу ПД:

- редактор підмоделей графа ШВМ (реалізований автором роботи);

- транслятор графа ШВМ (реалізований автором роботи);

- топологічний аналізатор (зовнішній модуль);

- генератор рівнянь (зовнішній модуль);

- моделююча підсистема (зовнішній модуль);

-  блок  візуалізації  результатів  моделювання  в  графічному  вигляді

(реалізований автором роботи).
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Програмне забезпечення діалогових модулів базується на алгоритмах,

наведених в роботі. Системні алгоритми (топологічний аналізатор, генератор

рівнянь, моделююча підсистема), а також блок візуалізації реалізовані у ви-

гляді окремих модулів, що мають єдиний інтерфейс обміну даними з модуля-

ми ПД, що дозволяє виконувати їх оновлення і заміну автономно, не змінюю-

чи інших частин системи. 

Для забезпечення роботи ПД в умовах декількох програмно-апаратних

платформ  був  використаний  об’єктно-орієнтований  мультиплатформенний

фреймворк Qt. 

2.  Реалізовано  метод  Diff,  запропонований  автором  в  якості  альте-

рнативи існуючим в даний час рішенням для формування стека скасування

останніх дій користувача. Програмний модуль управління стеком скасування

за  методом Diff  був інтегрований в  редактор  графа  ШВМ, а  також в  ряд

інших програмних продуктів, що реалізують візуальне редагування складних

моделей  (наприклад,  параметризація  систем  оптичного  контролю  якості

продукції в реальному часі). Застосування даного методу на практиці довело

його  ефективність  і  можливість  застосування  для  широкого  спектру  про-

грамних продуктів.

3. Реалізований гібридний MIMD+SIMD-вирішувач рівнянь для задачі

розподілу повітря на основі методу прямих. Алгоритм розроблений з ураху-

ванням використання  інтегрованих засобів  SIMD сучасних процесорів  (ін-

струкції SSE для роботи з вбудованими паралельними регістрами). Експери-

менти показали, що SIMD-алгоритм забезпечує підвищену швидкодію в порі-

внянні з базовим варіантом імплементації.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ

Дисертаційна  робота  присвячена  рішенню  актуальної  науково-

технічної задачі – вдосконаленню методів та підходів до розробки діалогових

компонентів  та  засобів  взаємодії  розробників  і  користувачів  паралельних

симуляторів  СДС  у  складі  проблемно-орієнтованого  паралельного

моделюючого  середовища,  що дозволить  забезпечити  високу  ефективність

роботи  в  середовищі  як  з  точки  зору  користувачів-експертів  предметної

області, так і з боку оптимального використання ресурсів цільової платформи

(а саме оперативної пам´яті та швидкодії паралельно працюючих процесорів)

в процесі моделювання.

Основні наукові та практичні результати, отримані в роботі:

1. Проведено комплексний аналіз функціональності підсистеми діалогу

(ПД)  для  проблемно-орієнтованого  моделюючого  середовища  (ПОМС),

орієнтованого на шахтні вентиляційні мережі. Запропоновано структуру ПД

ПОМС,  що  забезпечує  системну  організацію  засобів  моделювання

середовища і їх взаємодію при виконанні всіх етапів побудови і дослідження

моделей СДС, а також при спостереженні та управлінні реальними об'єктами.

Розроблено загальну концепцію і набори основних функцій ПД.

2.  Запропоновано загальну (вихідну) модель мережевого об’єкта,  що

складається з окремих підмоделей. Запропоновано універсальний формат, що

використовує  об’єктно-орієнтовану  модель  атрибутів  для  зберігання  тай

доступу до окремих параметрів. Це дозволяє забезпечити єдиний інтерфейс

та  значно  спростити  обмін  модельними даними між підсистемами ПОМС

індиферентно до конкретного контенту моделей.

3. Розроблено основні діалогові алгоритми підтримки етапів побудови

та  налагодження  моделей  та  моделювання  на  прикладі  ШВМ.  Виконано

програмну  імплементацію  окремих  алгоритмів,  що  реалізують  візуальне

спілкування  розробника  моделі  з  ПОМС,  в  комплексі  з  невізуальними

засобами  моделювання.  Використання  об’єктно-орієнтованого  підходу  та
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мультиплатформенних  бібліотек  дозволило  отримати  програмний  код,

придатний для роботи на більшості сучасних платформ.

4. Вперше запропоновано метод Diff для організації стека скасування

останніх дій користувача, що є однією з ключових функцій практично будь-

якої  системи візуального  редагування моделей.  Метод Diff,  маючи досить

високу ефективність, дозволяє повторно використовувати його програмний

код в інших системах.

5. Експериментальні дослідження довели, що застосування методу Diff

дозволяє  значно знизити витрати пам'яті  на зберігання стека  скасування в

порівнянні  з  більш простими методами  (Memento),  зберігаючи  при  цьому

досить високу швидкодію.

6. Отримав подальшого розвитку паралельний вирішувач рівнянь для

задачі  динаміки  розподілу  повітря  в  ШВМ.  Запропонована  гібридна

MIMD+SIMD-структура вирішувача рівнянь.

7.  Розроблено  орієнтований на  вбудовані  засоби  SIMD паралельний

алгоритм моделювання розподілу повітря в окремих гілках ШВМ за методом

прямих.  Алгоритм  дозволяє  суттєво  зменшити  кількість  обчислювальних

ітерацій  для  кожної  гілки  та  підвищити  загальну  швидкість  процесу

моделювання (отримано прискорення майже в 2,9 разів під час проведення

експериментів).

8.  Розроблено  мультиплатформенний  додадок-редактор  топології  і

параметрів  абстрактних  двохвимірних  графів  з  можливістю  довільної

параметризації об'єктів графу користувачем. Завдяки об'єктно-орієнтованому

підходу  та  відкритому  вихідному  коду,  абстрактна  МПО  двохвимірних

графів може бути легко розширеною до конкретних предметних областей, що

було виконано в контексті графів ШВМ. 
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ДОДАТОК A

ДІАЛОГОВІ АЛГОРИТМИ ПД ПОМС

А.1. Загальний алгоритм редагування моделі
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А.2. Алгоритм створення МПО
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А.3. Алгоритм редагування моделі
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А.4. Алгоритм відлагодження моделі
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А.5. Алгоритм візуалізації на етапі редагування
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А.6. Алгоритм підготовки до моделювання
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А.7. Загальний алгоритм етапу моделювання
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А.8. Загальний алгоритм етапу візуалізації результатів
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ДОДАТОК A

ПІДСИСТЕМА ДІАЛОГУ ПОМС

А.9. Редактор графу ШВМ (117 гілок)



178

А.10. Візуалізація результатів моделювання розподілу повітря в ШВМ (117 гілок)
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А.11. Діаграма класів редактора графів ШВМ
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А.12. Діаграма класів ПД зв’язку з модулем симуляції
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А.13. Розширена діаграма класів МПО графу ШВМ
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ДОДАТОК Б

МЕТОД DIFF ОРГАНИЗАЦІЇ СТЕКА СКАСУВАННЯ 
ОСТАННІХ ДІЙ КОРИСТУВАЧІВ

Б.1. Об’єктний опис моделі графу ШВМ мовою C++

// загальна модель даних

class CDataModel

{

protected:

std::list<CNode> nodes;

std::list<CBranch> branches;

std::list<CVentilator> ventilators;

};

// клас вузлів

class CNode

{

protected:

// параметри візуального уявлення

int positionX, positionY;

std::string label;

// параметри топології

int Nid;

// параметри моделювання

enum ConnectionType { CT_Default, CT_Atmosphere };

ConnectionType Nt;

};

// клас вентиляторів

class CVentilator

{

protected:

// параметри візуального уявлення

int positionX, positionY;

std::string label;

// параметри топології
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int Vid;

// параметри моделювання

float H;

enum ModelType { MT_General, MT_Local };

ModelType Mt;

};

// клас гілок

class CBranch

{

protected:

// параметри візуального уявлення

int positionX, positionY;

std::string label;

// параметри топології

int Qid;

int NU, KU;

// параметри моделювання

float R,L,H,Q,F;

enum ModelType { MT_General, MT_Flow };

ModelType Mt;

enum RegulationType { RT_None, RT_RR, RT_GRR };

RegulationType Rt;

};

Б.2. Фрагмент сериалізації моделі даних до бінарного архіва

// интерфейс серіалізатора

class ISerializable

{

public:

virtual void Store(CBinaryStream &out) const = 0;

virtual void Restore(const CBinaryStream &in) = 0;

};

// імплементація серіалізації та десеріалізації даних вузлів 

class CNode: public ISerializable
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{

public:

virtual void Store(CBinaryStream &out) const

{

out << positionX << positionY << label;

out << Nid;

out << Nt;

}

virtual void Restore(const CBinaryStream &in)

{

in >> positionX >> positionY >> label;

in >> Nid;

in >> Nt;

}

};

Б.3. Фрагмент реалізації класів окремих команд

// базовий клас команди

class CCommand

{

public:

virtual void Execute(CDataModel &model) = 0;

};

// команда створення вузла

class CAddNodeCommand : public CCommand

{

public:

// конструктор команди, який зберігає позицію нового вузла

CAddNodeCommand(float X, float Y)

{

positionX = X;

positionY = Y;

}
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// переозначений виртуальный метод, що додає в модель новий вузол і

встановлює йому збережені в конструкторі координати

virtual void Execute(CDataModel &model)

{

CNode& newNode = model.CreateNode();

newNode.SetPosition(positionX, positionY);

}

private:

// позиції нового вузла в двомірній системі координат

float positionX, positionY;

};

// команда переміщення вузла

class CMoveNodeCommand : public CCommand

{

public:

// конструктор команди, що зберігає нову позицію вузла

CMoveNodeCommand(float X, float Y, int nodeId)

{

positionX = X;

positionY = Y;

Nid = nodeId;

}

// перевизначений віртуальний метод, який видобуває з model

// вузол по id і встановлює йому збережені в конструкторі координати

virtual void Execute(CDataModel &model)

{

CNode& currentNode = model.GetNode(Nid);

currentNode.SetPosition(positionX, positionY);

}

private:

// нова позиція вузла в двовимірної системі координат

float positionX, positionY;

// id вузла

int Nid;

};



Б.4. Експеримент для мережі з M=117

Action Serialized.Sizems Memento.Size % ms Search.Size % ms Search.Comp.Size% ms SES.Size % ms Best.Size % ms
Node move 1 108.630 0,7945 9.438 8,68821 2,76094 18 0,01657 0,27199 35 0,03222 0,03546 153 0,14085 0,14416 18 0,01657 1,24611
Node move 2 108.630 0,89108 9.436 8,68637 2,6737 18 0,01657 0,24866 34 0,0313 0,02333 147 0,13532 0,11243 18 0,01657 1,2755
Node move 3 108.630 0,77631 9.442 8,69189 2,65783 20 0,01841 0,24773 37 0,03406 0,02426 152 0,13993 0,11243 20 0,01841 1,16073
Node move 4 108.630 0,74552 9.439 8,68913 2,64804 16 0,01473 0,29112 34 0,0313 0,02473 142 0,13072 0,10917 16 0,01473 1,17053
Node move 5 108.630 0,74319 9.437 8,68729 2,63591 18 0,01657 0,24773 36 0,03314 0,02286 150 0,13808 0,11057 18 0,01657 1,12434
Node move 6 108.630 0,72826 9.440 8,69005 2,6723 18 0,01657 0,24773 36 0,03314 0,02473 149 0,13716 0,1143 18 0,01657 1,11501
Node move 7 108.630 0,74459 9.437 8,68729 2,63031 16 0,01473 0,2482 34 0,0313 0,02239 143 0,13164 0,10684 16 0,01473 1,12201
Node move 8 108.630 0,72079 9.436 8,68637 2,6443 4 0,00368 0,24773 28 0,02578 0,02146 138 0,12704 0,1045 4 0,00368 1,09448
Node move 9 108.630 0,88128 9.440 8,69005 2,83745 18 0,01657 0,25099 35 0,03222 0,02613 149 0,13716 0,12176 18 0,01657 1,28016
Node move 10 108.630 0,81223 9.441 8,69097 2,6793 20 0,01841 0,2482 37 0,03406 0,02473 152 0,13993 0,11897 20 0,01841 1,20412
Node move 11 108.630 0,9214 9.437 8,68729 2,63451 20 0,01841 0,2482 37 0,03406 0,02379 152 0,13993 0,11243 20 0,01841 1,30582
Node move 12 108.630 0,75812 9.438 8,68821 2,63264 18 0,01657 0,2482 36 0,03314 0,02239 152 0,13993 0,1087 18 0,01657 1,1374
Node move 13 108.630 0,74272 9.435 8,68545 2,6723 20 0,01841 0,24773 37 0,03406 0,02426 150 0,13808 0,11523 20 0,01841 1,12994
Node move 14 108.630 0,74738 9.438 8,68821 2,68863 18 0,01657 0,24773 35 0,03222 0,02426 149 0,13716 0,11337 18 0,01657 1,13274
Node move 15 108.630 0,74925 9.436 8,68637 2,65644 20 0,01841 0,2482 37 0,03406 0,02379 152 0,13993 0,11243 20 0,01841 1,13367
Node move 16 108.630 0,73479 9.435 8,68545 2,6429 20 0,01841 0,24773 37 0,03406 0,02426 154 0,14177 0,1157 20 0,01841 1,12248
Node move 17 108.630 0,84676 9.436 8,68637 2,66623 18 0,01657 0,24773 35 0,03222 0,02333 149 0,13716 0,11057 18 0,01657 1,22838
Node move 18 108.630 0,72359 9.439 8,68913 2,68163 20 0,01841 0,24773 37 0,03406 0,02426 153 0,14085 0,1129 20 0,01841 1,10848
Node move 19 108.630 0,75065 9.433 8,68361 2,64244 18 0,01657 0,24773 34 0,0313 0,02333 147 0,13532 0,11337 18 0,01657 1,13507
Node move 20 108.630 0,72732 9.440 8,69005 2,64104 20 0,01841 0,24773 37 0,03406 0,02333 153 0,14085 0,11197 20 0,01841 1,11034
Node move 21 108.630 0,71333 9.439 8,68913 2,66017 20 0,01841 0,24773 37 0,03406 0,02426 154 0,14177 0,11617 20 0,01841 1,10148
Node move 22 108.630 0,84349 9.438 8,68821 2,68769 20 0,01841 0,24773 36 0,03314 0,02426 152 0,13993 0,11383 20 0,01841 1,22931
Node move 23 108.630 0,72359 9.440 8,69005 2,65877 20 0,01841 0,24773 37 0,03406 0,02379 154 0,14177 0,11243 20 0,01841 1,10755
Node move 24 108.630 0,72266 9.436 8,68637 2,64524 20 0,01841 0,2482 37 0,03406 0,02379 154 0,14177 0,11103 20 0,01841 1,10568
Node move 25 108.630 0,71846 9.438 8,68821 2,63357 20 0,01841 0,24773 37 0,03406 0,02333 153 0,14085 0,1115 20 0,01841 1,10101
Node move 26 108.630 0,711 9.438 8,68821 2,6485 20 0,01841 0,24773 37 0,03406 0,02379 154 0,14177 0,11477 20 0,01841 1,09728
Node move 27 108.630 1,29743 9.438 8,68821 2,70449 20 0,01841 0,2482 37 0,03406 0,02379 152 0,13993 0,1171 20 0,01841 1,68651
Node move 28 108.630 0,74085 9.438 8,68821 2,63171 20 0,01841 0,24773 37 0,03406 0,02333 154 0,14177 0,11103 20 0,01841 1,12294
Node move 29 108.630 0,71753 9.437 8,68729 2,63357 20 0,01841 0,25473 38 0,03498 0,02426 154 0,14177 0,11197 20 0,01841 1,10848
Node move 30 108.630 0,72406 9.436 8,68637 2,63964 20 0,01841 0,24773 38 0,03498 0,02333 152 0,13993 0,11057 20 0,01841 1,10568
Node remove 1 107.048 0,68347 9.317 8,70357 2,63264 35.990 33,6204 0,16235 3.893 3,63669 1,12668 503 0,46988 7,69079 503 0,46988 9,66328
Node remove 2 107.048 0,67227 9.242 8,63351 2,73901 46.818 43,7355 0,13763 4.977 4,64932 1,48544 560 0,52313 11,0508 560 0,52313 13,3461
Node remove 3 107.078 0,77024 9.299 8,68432 2,96061 64.730 60,4513 0,09704 6.527 6,09556 1,97157 496 0,46321 14,1593 496 0,46321 16,9981
Node remove 4 107.423 0,71566 9.346 8,70019 2,74648 85.349 79,4513 0,05085 8.098 7,53842 2,50248 480 0,44683 18,791 480 0,44683 22,06
Node remove 5 107.397 0,6844 9.361 8,71626 2,82345 65.185 60,6954 0,09797 6.710 6,24785 1,98556 438 0,40783 13,8784 438 0,40783 16,6463
Node remove 6 107.415 0,66341 9.411 8,76135 2,7964 64.031 59,6109 0,09984 6.587 6,13229 1,93984 457 0,42545 14,0492 457 0,42545 16,7522
Node remove 7 107.397 0,66761 9.379 8,73302 2,72222 69.299 64,526 0,08724 7.111 6,62123 2,08633 468 0,43577 15,0359 468 0,43577 17,8771
Node remove 8 106.763 0,65548 9.364 8,77083 2,69516 65.943 61,7658 0,09331 6.959 6,51818 2,00656 547 0,51235 14,6794 547 0,51235 17,4348
Node remove 9 107.397 0,66621 9.421 8,77213 2,79966 80.787 75,2228 0,06112 8.095 7,53745 2,4451 482 0,4488 17,9652 482 0,4488 21,1376
Node remove 10 106.444 0,64848 9.251 8,69096 2,68163 79.216 74,4203 0,06252 7.828 7,3541 2,36159 647 0,60783 17,9344 647 0,60783 21,007
Node remove 11 107.413 0,66901 9.410 8,76058 2,75067 71.619 66,6763 0,08211 7.406 6,89488 2,2025 447 0,41615 15,4861 447 0,41615 18,4397
Node remove 12 106.444 0,65828 9.285 8,7229 2,80479 76.882 72,2277 0,06905 7.736 7,26767 2,29254 648 0,60877 17,2785 648 0,60877 20,2984
Node remove 13 107.415 0,66434 9.354 8,70828 2,99374 64.937 60,4543 0,11243 6.465 6,01871 2,00189 448 0,41707 14,2479 448 0,41707 17,0266
Node remove 14 108.003 0,67414 9.407 8,70994 2,72688 42.431 39,2869 0,15022 4.733 4,38229 1,45511 394 0,36481 8,9313 394 0,36481 11,2108
Node remove 15 107.098 0,67087 9.328 8,70978 2,73761 62.926 58,7555 0,10124 6.578 6,14204 1,9669 473 0,44165 24,2485 473 0,44165 26,9875
Node remove 16 107.397 0,87848 9.403 8,75537 3,6007 71.797 66,852 0,10544 7.358 6,85122 2,78893 458 0,42645 21,7759 458 0,42645 25,5487



Node remove 17 108.003 1,4038 9.479 8,77661 4,34342 26.289 24,341 0,29345 3.111 2,88048 1,46818 376 0,34814 8,65651 376 0,34814 11,8219
Node remove 18 107.098 1,01517 9.310 8,69297 2,71522 74.084 69,174 0,07558 7.318 6,83299 2,13298 510 0,4762 16,3417 510 0,4762 19,5654
Node remove 19 107.078 0,66201 9.370 8,75063 2,79593 68.348 63,8301 0,08864 7.090 6,62134 2,17077 563 0,52579 15,3177 563 0,52579 18,2391
Node remove 20 107.397 0,67554 9.382 8,73581 2,76654 45.001 41,9015 0,14323 4.865 4,52992 1,45605 434 0,40411 10,4055 434 0,40411 12,6803
Node remove 21 107.415 0,66527 9.358 8,712 2,74321 47.503 44,2238 0,13856 5.150 4,79449 1,48171 427 0,39752 10,1531 427 0,39752 12,4387
Node remove 22 107.104 0,65921 9.365 8,74384 2,69469 82.064 76,6209 0,05785 8.002 7,47124 2,35226 523 0,48831 18,4024 523 0,48831 21,4717
Node remove 23 107.415 0,66061 9.370 8,72318 2,68023 41.857 38,9676 0,15022 4.204 3,91379 1,20972 423 0,3938 20,2671 423 0,3938 22,2876
Node remove 24 107.415 1,12341 9.390 8,7418 4,59115 91.049 84,7638 0,06391 8.276 7,7047 4,08776 468 0,43569 26,702 468 0,43569 31,9771
Node remove 25 107.415 0,66154 9.421 8,77066 2,69936 76.747 71,4491 0,07045 7.546 7,02509 2,21043 481 0,4478 17,1273 481 0,4478 20,0698
Node remove 26 107.098 0,67274 9.322 8,70418 2,81692 66.592 62,1786 0,09471 6.088 5,68451 1,84467 502 0,46873 14,7611 502 0,46873 17,3732
Node remove 27 107.397 0,66714 9.376 8,73023 2,71802 63.121 58,7735 0,10124 6.138 5,71524 1,80501 443 0,41249 13,4828 443 0,41249 16,0562
Node remove 28 107.080 0,66248 9.341 8,72338 2,66297 79.388 74,139 0,06391 7.523 7,02559 2,19177 541 0,50523 17,7357 541 0,50523 20,6539
Node remove 29 107.419 0,76231 9.476 8,82153 2,73948 102.503 95,4235 0,01166 9.047 8,42216 2,59812 503 0,46826 22,6814 503 0,46826 26,0535
Node remove 30 106.779 0,71753 9.351 8,75734 2,80199 66.251 62,045 0,09424 6.602 6,18286 1,96317 543 0,50853 14,79 543 0,50853 17,5649
Node unlink 1 109.158 0,6984 9.452 8,65901 2,82345 93.606 85,7528 0,03592 8.158 7,47357 2,35599 360 0,3298 19,9079 360 0,3298 22,9982
Node unlink 2 109.422 0,76325 9.528 8,70757 2,88597 96.646 88,3241 0,02939 8.424 7,69864 2,45256 439 0,4012 21,3821 439 0,4012 24,6273
Node unlink 3 109.422 0,87428 9.502 8,68381 2,97648 83.258 76,0889 0,06065 7.302 6,67325 2,15445 382 0,34911 17,6513 382 0,34911 20,7406
Node unlink 4 109.160 0,6984 9.558 8,75595 3,05392 79.792 73,0964 0,06811 6.971 6,38604 2,1871 359 0,32888 17,0993 359 0,32888 20,053
Node unlink 5 109.428 0,70027 9.534 8,71258 2,81039 87.756 80,1952 0,04945 7.590 6,93607 2,21883 410 0,37468 18,617 410 0,37468 21,5855
Node unlink 6 109.428 0,71939 9.528 8,7071 2,92749 80.194 73,2847 0,06718 7.067 6,45813 2,11619 419 0,3829 17,3489 419 0,3829 20,2517
Node unlink 7 109.428 0,70213 9.562 8,73817 2,83092 103.248 94,3525 0,01446 9.042 8,26297 2,74181 420 0,38381 22,2816 420 0,38381 25,74
Node unlink 8 109.428 0,71659 9.664 8,83138 2,82998 58.096 53,0906 0,1171 5.754 5,25825 1,67252 387 0,35366 12,7527 387 0,35366 15,2589
Node unlink 9 109.162 0,70866 9.563 8,76038 2,7964 108.512 99,4046 0,00187 9.508 8,70999 2,82952 394 0,36093 23,5958 394 0,36093 27,1359
Node unlink 10 109.428 0,7082 9.516 8,69613 2,85051 90.722 82,9057 0,04339 8.041 7,34821 2,37465 417 0,38107 19,621 417 0,38107 22,7472
Node unlink 11 109.694 0,72499 9.575 8,72883 2,86964 80.452 73,3422 0,06718 6.965 6,34948 2,01869 466 0,42482 17,4763 466 0,42482 20,2872
Node unlink 12 108.313 0,69047 9.449 8,72379 2,80059 317 0,29267 0,2468 141 0,13018 0,05179 251 0,23174 0,20294 141 0,13018 1,19199
Node unlink 13 109.694 0,6984 9.535 8,69236 2,84538 95.698 87,2409 0,03219 8.271 7,54007 2,45956 468 0,42664 21,0033 468 0,42664 24,1934
Node unlink 14 109.162 0,72313 9.481 8,68526 2,83838 93.846 85,9695 0,03546 8.180 7,49345 2,37045 401 0,36734 28,4739 401 0,36734 31,6029
Node unlink 15 109.428 0,92793 9.633 8,80305 3,78358 89.928 82,1801 0,05785 8.605 7,86362 3,43274 422 0,38564 24,4617 422 0,38564 28,8802
Node unlink 16 109.428 0,71286 9.583 8,75736 3,02266 86.514 79,0602 0,05272 7.489 6,84377 2,28694 413 0,37742 18,3996 413 0,37742 21,4521
Node unlink 17 109.428 0,70073 9.507 8,6879 2,74787 106.278 97,1214 0,00746 9.227 8,43203 2,72641 441 0,40301 22,9716 441 0,40301 26,4062
Node unlink 18 109.428 0,7054 9.487 8,66963 2,86451 73.046 66,7526 0,08351 6.301 5,75812 1,81015 398 0,36371 15,4301 398 0,36371 18,0291
Node unlink 19 109.162 0,6998 9.535 8,73472 2,77633 57.496 52,6703 0,11803 4.969 4,55195 1,51576 354 0,32429 12,3435 354 0,32429 14,6771
Node unlink 20 109.162 0,71146 9.522 8,72282 2,77167 69.792 63,9343 0,09004 5.979 5,47718 1,66879 350 0,32062 14,5553 350 0,32062 17,0256
Node unlink 21 109.162 0,68953 9.502 8,70449 2,7656 51.316 47,009 0,1325 4.192 3,84016 1,1654 336 0,3078 10,4513 336 0,3078 12,4387
Node unlink 22 109.428 0,6998 9.606 8,77837 2,76 65.008 59,4071 0,1017 5.769 5,27196 1,62073 391 0,35731 13,7165 391 0,35731 16,1388
Node unlink 23 108.313 0,68627 9.517 8,78657 2,82299 317 0,29267 0,24726 142 0,1311 0,05132 253 0,23358 0,20621 142 0,1311 1,19106
Node unlink 24 109.694 0,83463 9.568 8,72245 2,81226 107.284 97,803 0,00606 9.359 8,53192 2,94755 470 0,42847 23,4666 470 0,42847 27,2548
Node unlink 25 109.162 0,72779 9.528 8,72831 2,8925 89.730 82,1989 0,04479 7.915 7,25069 2,32193 370 0,33895 19,3942 370 0,33895 22,4887
Node unlink 26 109.428 0,71846 9.538 8,71623 2,85891 104.094 95,1256 0,01306 9.153 8,3644 2,781 424 0,38747 22,8218 424 0,38747 26,3344
Node unlink 27 108.313 0,71286 9.510 8,78011 2,86171 317 0,29267 0,24726 143 0,13203 0,04992 253 0,23358 0,20248 143 0,13203 1,21252
Node unlink 28 109.960 0,75252 9.575 8,70771 2,78473 98.556 89,629 0,02659 8.461 7,69462 2,51368 533 0,48472 21,9233 533 0,48472 25,2161
Node unlink 29 109.428 0,73572 9.537 8,71532 2,8827 82.838 75,7009 0,06112 7.141 6,52575 2,22629 433 0,39569 18,2773 433 0,39569 21,3005
Node unlink 30 108.313 0,6802 9.427 8,70348 2,85051 317 0,29267 0,24773 143 0,13203 0,05318 254 0,23451 0,20761 143 0,13203 1,18872
Branch remove 1 108.313 0,69747 9.489 8,76072 2,8813 317 0,29267 0,2468 140 0,12926 0,04992 250 0,23081 0,19594 140 0,12926 1,19012
Branch remove 2 108.313 0,68767 9.435 8,71087 2,76467 317 0,29267 0,2468 140 0,12926 0,04945 250 0,23081 0,19641 140 0,12926 1,18033
Branch remove 3 108.311 0,67321 9.464 8,7378 2,76607 319 0,29452 0,25006 133 0,1228 0,04945 243 0,22435 0,19688 133 0,1228 1,1696
Branch remove 4 108.313 0,66901 9.522 8,79119 2,74181 317 0,29267 0,2468 140 0,12926 0,04805 250 0,23081 0,19548 140 0,12926 1,15933
Branch remove 5 108.313 0,69747 9.515 8,78473 2,76747 317 0,29267 0,24726 140 0,12926 0,04899 250 0,23081 0,19734 140 0,12926 1,19106
Branch remove 6 108.313 0,6984 9.523 8,79211 2,80713 317 0,29267 0,24773 138 0,12741 0,05132 248 0,22897 0,20201 138 0,12741 1,19945
Branch remove 7 108.315 0,67274 9.409 8,6867 2,71335 315 0,29082 0,24726 137 0,12648 0,05132 247 0,22804 0,20248 137 0,12648 1,17379
Branch remove 8 108.313 0,7917 9.448 8,72287 2,80806 317 0,29267 0,24726 140 0,12926 0,04945 250 0,23081 0,19874 140 0,12926 1,28716
Branch remove 9 108.313 0,67321 9.506 8,77642 2,75674 317 0,29267 0,24633 141 0,13018 0,04852 251 0,23174 0,19688 141 0,13018 1,16493



Branch remove 10 108.313 0,86775 9.436 8,71179 3,5951 317 0,29267 0,31957 143 0,13203 0,06718 253 0,23358 0,25566 143 0,13203 1,51016
Branch remove 11 108.313 1,50177 9.443 8,71825 4,36208 317 0,29267 0,41521 136 0,12556 0,08537 246 0,22712 0,34197 136 0,12556 2,34432
Branch remove 12 108.311 0,67181 9.439 8,71472 2,75721 319 0,29452 0,2468 137 0,12649 0,04899 246 0,22712 0,19501 137 0,12649 1,1626
Branch remove 13 108.313 0,74459 9.424 8,70071 2,74274 317 0,29267 0,2468 144 0,13295 0,04945 254 0,23451 0,19594 144 0,13295 1,23677
Branch remove 14 108.313 0,70073 9.494 8,76534 2,7768 317 0,29267 0,24726 140 0,12926 0,04945 250 0,23081 0,19734 140 0,12926 1,19479
Branch remove 15 108.295 0,71986 9.424 8,70216 2,767 335 0,30934 0,2468 140 0,12928 0,05038 250 0,23085 0,20154 140 0,12928 1,21858
Branch remove 16 108.313 0,6942 9.436 8,71179 2,74368 317 0,29267 0,2468 139 0,12833 0,05132 249 0,22989 0,19968 139 0,12833 1,19199
Branch remove 17 108.313 0,67461 9.462 8,73579 2,7908 317 0,29267 0,2482 144 0,13295 0,05085 254 0,23451 0,19874 144 0,13295 1,17239
Branch remove 18 108.313 0,67414 9.510 8,78011 2,82159 317 0,29267 0,25053 140 0,12926 0,05272 250 0,23081 0,20527 140 0,12926 1,18266
Branch remove 19 108.313 0,67274 9.518 8,78749 2,74694 317 0,29267 0,2468 140 0,12926 0,04852 250 0,23081 0,19501 140 0,12926 1,16306
Branch remove 20 108.313 0,67041 9.427 8,70348 2,68256 317 0,29267 0,2468 140 0,12926 0,05132 250 0,23081 0,34803 140 0,12926 1,31655
Branch remove 21 108.311 0,69327 9.441 8,71657 2,72408 319 0,29452 0,2468 136 0,12556 0,04899 246 0,22712 0,19781 136 0,12556 1,18686
Branch remove 22 108.313 0,70586 9.495 8,76626 2,72082 317 0,29267 0,2468 141 0,13018 0,04852 251 0,23174 0,19874 141 0,13018 1,19992
Branch remove 23 108.313 0,67274 9.432 8,7081 2,75347 317 0,29267 0,2468 140 0,12926 0,04945 250 0,23081 0,20014 140 0,12926 1,16913
Branch remove 24 108.313 0,68254 9.424 8,70071 2,74974 317 0,29267 0,2468 137 0,12649 0,04899 247 0,22804 0,19921 137 0,12649 1,17753
Branch remove 25 108.313 0,66714 9.501 8,7718 2,85518 317 0,29267 0,24726 141 0,13018 0,04992 251 0,23174 0,20481 141 0,13018 1,16913
Branch remove 26 108.313 1,55635 9.475 8,7478 6,23614 317 0,29267 0,54351 141 0,13018 0,1115 250 0,23081 0,43621 141 0,13018 2,64757
Branch remove 27 108.313 1,5111 9.509 8,77919 6,13257 317 0,29267 0,54304 136 0,12556 0,10637 246 0,22712 0,42968 136 0,12556 2,59019
Branch remove 28 108.313 0,88081 9.444 8,71917 3,60676 317 0,29267 0,31911 140 0,12926 0,06298 250 0,23081 0,25613 140 0,12926 1,51903
Branch remove 29 108.295 0,6802 9.469 8,74371 2,74414 335 0,30934 0,2468 145 0,13389 0,05038 255 0,23547 0,20341 145 0,13389 1,18079
Branch remove 30 108.313 0,67181 9.498 8,76903 2,82392 317 0,29267 0,2468 135 0,12464 0,04852 246 0,22712 0,19781 135 0,12464 1,16493

Б.5. Експеримент для мережі з M=1108

Experiment Serialized.Sizems Memento.Size % ms Search.Size % ms Search.Comp.Size% ms SES.Size % ms Best.Size % ms
Node move 1 906.226 5,98981 85.866 9,47512 24,7519 20 0,00221 2,077 44 0,00486 0,02799 159 0,01755 0,12596 20 0,00221 8,22077
Node move 2 906.226 6,07658 85.865 9,47501 24,7565 20 0,00221 2,0686 44 0,00486 0,02706 159 0,01755 0,12083 20 0,00221 8,29308
Node move 3 906.226 6,05419 85.866 9,47512 24,7752 24 0,00265 2,11013 48 0,0053 0,03546 158 0,01743 0,14416 24 0,00265 8,34393
Node move 4 906.226 6,41995 85.866 9,47512 24,5494 20 0,00221 2,0882 44 0,00486 0,02799 150 0,01655 0,1241 20 0,00221 8,66024
Node move 5 906.226 6,99332 85.866 9,47512 27,5641 20 0,00221 4,76609 44 0,00486 0,06998 152 0,01677 0,27712 20 0,00221 12,1065
Node move 6 906.226 12,929 85.866 9,47512 58,1029 0 0 4,61727 8 0,00088 0,00187 116 0,0128 0,20061 0 0 17,7488
Node move 7 906.226 12,6393 85.866 9,47512 32,8056 20 0,00221 2,36205 44 0,00486 0,03779 154 0,01699 0,14043 20 0,00221 15,1796
Node move 8 906.226 6,14143 85.866 9,47512 24,7402 18 0,00199 2,09613 42 0,00463 0,02846 150 0,01655 0,1269 18 0,00199 8,39291
Node move 9 906.226 6,26646 85.866 9,47512 24,7071 24 0,00265 2,0826 48 0,0053 0,02846 158 0,01743 0,12876 24 0,00265 8,50628
Node move 10 906.226 6,20255 85.866 9,47512 24,5405 20 0,00221 2,15678 40 0,00441 0,03172 154 0,01699 0,13156 20 0,00221 8,52261
Node move 11 906.226 6,19322 85.866 9,47512 24,7579 20 0,00221 2,0784 44 0,00486 0,02846 157 0,01732 0,12643 20 0,00221 8,42651
Node move 12 906.226 6,21235 85.866 9,47512 24,5685 20 0,00221 2,0798 44 0,00486 0,02706 150 0,01655 0,12316 20 0,00221 8,44237
Node move 13 906.226 6,39523 85.866 9,47512 25,217 24 0,00265 2,9093 48 0,0053 0,04992 158 0,01743 0,19641 24 0,00265 9,55085
Node move 14 906.226 7,36375 85.866 9,47512 25,2375 22 0,00243 2,06954 46 0,00508 0,02799 156 0,01721 0,12736 22 0,00243 9,58864
Node move 15 906.226 10,7433 85.866 9,47512 26,737 20 0,00221 2,06954 41 0,00452 0,02939 154 0,01699 0,13156 20 0,00221 12,9738
Node move 16 906.226 6,18948 85.866 9,47512 36,9993 16 0,00177 3,51112 40 0,00441 0,04899 146 0,01611 0,21181 16 0,00177 9,9614
Node move 17 906.226 10,0304 85.867 9,47523 54,5619 24 0,00265 3,50132 44 0,00486 0,05038 160 0,01766 0,2188 24 0,00265 13,801
Node move 18 906.226 10,3412 85.865 9,47501 30,2126 20 0,00221 2,07187 44 0,00486 0,02939 159 0,01755 0,12876 20 0,00221 12,5712
Node move 19 906.226 6,27253 85.865 9,47501 24,5765 24 0,00265 2,0742 48 0,0053 0,02939 158 0,01743 0,1255 24 0,00265 8,50162
Node move 20 906.226 6,21841 85.866 9,47512 24,7995 18 0,00199 2,11199 42 0,00463 0,03312 149 0,01644 0,13156 18 0,00199 8,49509
Node move 21 906.226 6,17782 85.866 9,47512 24,9478 24 0,00265 2,06954 48 0,0053 0,02893 158 0,01743 0,13063 24 0,00265 8,40691
Node move 22 906.226 10,5707 85.866 9,47512 54,4588 20 0,00221 2,97741 44 0,00486 0,05598 160 0,01766 0,19174 20 0,00221 13,7958
Node move 23 906.226 7,81162 85.865 9,47501 25,7162 20 0,00221 2,12366 44 0,00486 0,03359 155 0,0171 0,13436 20 0,00221 10,1032
Node move 24 906.226 6,11251 85.865 9,47501 25,0481 20 0,00221 2,12925 44 0,00486 0,03126 157 0,01732 0,13156 20 0,00221 8,40458
Node move 25 906.226 6,18015 85.866 9,47512 24,8102 2 0,00022 2,06767 26 0,00287 0,02333 136 0,01501 0,11383 2 0,00022 8,38498
Node move 26 906.226 6,14563 85.865 9,47501 25,0267 24 0,00265 2,58879 48 0,0053 0,04805 156 0,01721 0,17961 24 0,00265 8,96208
Node move 27 906.226 9,65582 85.866 9,47512 29,0342 18 0,00199 2,12319 42 0,00463 0,04619 149 0,01644 0,18381 18 0,00199 12,009



Node move 28 906.226 6,87435 85.866 9,47512 24,9609 20 0,00221 2,10499 44 0,00486 0,02846 160 0,01766 0,1241 20 0,00221 9,1319
Node move 29 906.226 6,45074 85.866 9,47512 24,7197 20 0,00221 2,07887 44 0,00486 0,03032 154 0,01699 0,12923 20 0,00221 8,68916
Node move 30 906.226 6,30985 85.867 9,47523 37,9888 20 0,00221 4,61634 44 0,00486 0,06252 157 0,01732 0,27106 20 0,00221 11,2598
Node remove 1 905.693 11,2565 85.816 9,47517 41,9039 116.115 12,8206 3,10384 11.956 1,32009 4,81461 418 0,04615 53,0998 418 0,04615 72,2747
Node remove 2 905.719 5,65251 87.220 9,62992 25,5025 238.387 26,3202 1,54842 24.191 2,67092 6,32898 547 0,06039 56,5241 547 0,06039 70,054
Node remove 3 905.454 5,75234 87.908 9,70872 26,5867 520.050 57,4353 1,09635 48.206 5,32396 15,8658 854 0,09432 133,921 854 0,09432 156,636
Node remove 4 905.478 15,1292 88.278 9,74933 38,8589 551.442 60,9007 0,80803 51.353 5,67137 15,5878 886 0,09785 144,069 886 0,09785 175,594
Node remove 5 905.713 5,85825 88.744 9,79825 25,8981 68.611 7,57536 1,92211 6.285 0,69393 1,72803 339 0,03743 14,1476 339 0,03743 23,656
Node remove 6 905.705 5,60958 89.053 9,83245 25,9747 106.011 11,7048 1,82927 10.831 1,19586 2,73948 404 0,04461 42,363 404 0,04461 52,5413
Node remove 7 905.681 8,76894 89.365 9,86716 26,8667 853.441 94,232 0,12083 84.705 9,35263 25,12 1.118 0,12344 306,969 1.118 0,12344 340,978
Node remove 8 905.715 6,015 89.489 9,88048 26,3964 817.741 90,2868 0,20248 81.787 9,0301 45,6912 1.083 0,11957 280,291 1.083 0,11957 332,199
Node remove 9 905.054 15,6503 90.000 9,94416 72,4413 521.734 57,6467 2,40637 52.602 5,81203 21,4428 892 0,09856 144,255 892 0,09856 183,754
Node remove 10 904.399 5,70616 89.845 9,93422 26,6684 771.909 85,3505 0,31398 78.288 8,65636 22,8027 1.255 0,13877 208,511 1.255 0,13877 237,333
Node remove 11 905.683 5,86244 90.750 10,0201 26,5546 508.545 56,1504 0,91067 50.724 5,60064 14,4438 815 0,08999 129,059 815 0,08999 150,276
Node remove 12 905.699 5,72529 90.171 9,95596 43,5205 417.113 46,0543 1,89319 44.648 4,92967 20,3534 671 0,07409 220,373 671 0,07409 248,344
Node remove 13 905.681 6,38309 89.555 9,88814 28,3129 426.985 47,1452 1,09915 45.828 5,06006 12,5507 707 0,07806 109,098 707 0,07806 129,131
Node remove 14 905.721 5,64364 90.118 9,94986 26,7757 528.027 58,2991 0,86355 54.574 6,02548 15,3046 801 0,08844 135,128 801 0,08844 156,94
Node remove 15 905.677 5,78547 91.337 10,0849 27,0043 449.715 49,6551 1,04317 46.193 5,10038 14,4378 702 0,07751 122,448 702 0,07751 143,714
Node remove 16 905.687 5,8951 90.018 9,9392 26,6857 438.651 48,433 1,06649 47.275 5,21979 12,588 711 0,0785 158,467 711 0,0785 178,017
Node remove 17 905.681 9,52099 90.908 10,0375 28,863 518.643 57,2655 1,19479 52.269 5,77124 15,7142 796 0,08789 141,695 796 0,08789 168,125
Node remove 18 905.677 5,81019 90.768 10,0221 31,9985 725.205 80,0732 0,90881 74.775 8,25625 48,3738 975 0,10765 293,577 975 0,10765 348,67
Node remove 19 905.474 5,8018 90.811 10,0291 27,0127 768.446 84,8667 0,31304 78.795 8,70207 36,7422 1.070 0,11817 314,51 1.070 0,11817 357,367
Node remove 20 904.192 5,78967 90.040 9,95806 26,7874 700.042 77,4218 0,46747 71.232 7,87797 21,0383 1.206 0,13338 312,245 1.206 0,13338 339,54
Node remove 21 905.711 6,73346 90.617 10,0051 74,7203 748.707 82,6651 0,98998 76.718 8,47047 38,6685 1.038 0,11461 241,115 1.038 0,11461 287,507
Node remove 22 902.795 9,46548 90.289 10,0011 34,843 807.415 89,435 0,28458 82.100 9,09398 31,4797 1.622 0,17966 241,766 1.622 0,17966 282,996
Node remove 23 905.371 5,73322 90.951 10,0457 27,0705 818.147 90,3659 0,20248 82.934 9,16022 24,3297 1.170 0,12923 228,743 1.170 0,12923 259,008
Node remove 24 905.663 7,51257 91.813 10,1377 42,5114 689.843 76,17 1,67392 70.241 7,75575 46,9602 943 0,10412 272,293 943 0,10412 328,439
Node remove 25 905.261 5,85778 88.432 9,76867 26,7771 743.659 82,1486 0,36903 73.566 8,1265 22,3348 1.118 0,1235 202,854 1.118 0,1235 231,415
Node remove 26 904.980 6,06539 90.760 10,029 38,0224 853.562 94,3183 0,16095 86.011 9,50419 30,9087 1.232 0,13614 271,487 1.232 0,13614 308,622
Node remove 27 905.269 5,99167 89.531 9,88999 27,5982 884.865 97,7461 0,04945 87.704 9,68817 26,7911 1.217 0,13444 246,635 1.217 0,13444 279,467
Node remove 28 905.486 5,88577 90.995 10,0493 27,2212 875.188 96,654 0,07091 88.008 9,71942 26,7178 1.178 0,1301 247,235 1.178 0,1301 279,91
Node remove 29 905.486 5,79713 88.668 9,79231 26,7589 545.470 60,2406 0,8211 57.269 6,32467 23,0607 850 0,09387 227,615 850 0,09387 257,294
Node remove 30 898.219 6,46661 90.230 10,0454 27,9238 859.691 95,7106 0,09004 86.442 9,62371 26,3022 2.835 0,31563 248,257 2.835 0,31563 281,116
Node unlink 1 906.226 5,96462 89.328 9,85714 26,8587 0 0 2,09753 8 0,00088 0,00093 116 0,0128 0,08444 0 0 8,14752
Node unlink 2 906.760 6,58697 91.388 10,0785 30,2691 193.996 21,3944 1,83254 20.905 2,30546 5,541 492 0,05426 44,2991 492 0,05426 58,2596
Node unlink 3 906.226 6,42882 91.142 10,0573 26,681 0 0 2,06814 8 0,00088 0,00093 116 0,0128 0,07838 0 0 8,57626
Node unlink 4 909.964 6,04766 90.500 9,94545 26,9936 480.948 52,8535 1,00911 43.580 4,7892 14,6053 1.165 0,12803 125,618 1.165 0,12803 147,28
Node unlink 5 906.226 8,53568 90.932 10,0341 27,0705 0 0 2,06767 8 0,00088 0,00093 116 0,0128 0,07744 0 0 10,6817
Node unlink 6 907.294 5,82652 90.749 10,0022 27,1046 377.704 41,6297 1,20785 35.242 3,8843 11,8079 761 0,08388 148,215 761 0,08388 167,057
Node unlink 7 906.760 5,75747 91.717 10,1148 30,535 347.802 38,3566 1,28296 33.963 3,74553 10,5156 649 0,07157 89,0834 649 0,07157 106,64
Node unlink 8 907.294 6,54452 91.562 10,0918 27,7717 265.590 29,2728 1,47144 24.717 2,72425 7,95811 678 0,07473 66,0031 678 0,07473 81,9772
Node unlink 9 906.493 5,74255 91.489 10,0926 27,175 355.877 39,2587 1,25684 34.547 3,81106 10,2376 598 0,06597 87,0741 598 0,06597 104,311
Node unlink 10 906.226 5,99541 91.138 10,0569 27,3486 0 0 2,0686 8 0,00088 0,00047 116 0,0128 0,08024 0 0 8,14472
Node unlink 11 906.226 6,02387 90.676 10,0059 27,4484 0 0 2,0672 8 0,00088 0,00093 116 0,0128 0,08071 0 0 8,17271
Node unlink 12 906.226 6,0248 91.270 10,0714 27,8912 0 0 2,084 8 0,00088 0,00093 116 0,0128 0,08211 0 0 8,19184
Node unlink 13 906.493 9,60963 90.103 9,93973 64,8074 291.747 32,1841 4,00145 27.396 3,0222 25,9028 526 0,05803 125,426 526 0,05803 164,94
Node unlink 14 907.027 7,00872 91.966 10,1393 27,517 359.869 39,6757 1,25124 35.009 3,85975 11,1343 691 0,07618 90,7905 691 0,07618 110,185
Node unlink 15 906.226 9,0218 88.710 9,78895 33,3351 0 0 2,10313 8 0,00088 0,00047 116 0,0128 0,08678 0 0 11,2122
Node unlink 16 906.493 5,83819 91.330 10,0751 27,433 865.103 95,4341 0,09657 87.600 9,66362 26,6768 1.092 0,12046 262,852 1.092 0,12046 295,463
Node unlink 17 906.760 5,90303 89.677 9,88983 27,0491 621.894 68,5842 0,65175 64.330 7,09449 19,2697 917 0,10113 164,767 917 0,10113 190,591
Node unlink 18 906.760 5,87458 91.200 10,0578 47,8765 175.752 19,3824 2,23562 15.046 1,65931 6,3649 583 0,06429 45,959 583 0,06429 60,4341
Node unlink 19 906.226 5,75887 89.482 9,87414 26,7939 0 0 2,06814 8 0,00088 0,00093 116 0,0128 0,07838 0 0 7,90632
Node unlink 20 906.226 8,35046 91.284 10,073 27,3854 0 0 2,06814 8 0,00088 0,00047 116 0,0128 0,07604 0 0 10,4951



Node unlink 21 906.760 12,4755 91.478 10,0884 41,8652 816.782 90,077 0,26686 83.458 9,20398 25,7195 1.130 0,12462 268,288 1.130 0,12462 306,75
Node unlink 22 906.226 7,92452 90.588 9,99618 85,5751 0 0 5,69869 8 0,00088 0,00233 116 0,0128 0,21087 0 0 13,8364
Node unlink 23 910.231 5,92589 91.605 10,0639 27,022 555.455 61,0235 0,81037 52.222 5,73723 16,9426 1.258 0,13821 196,42 1.258 0,13821 220,099
Node unlink 24 906.493 6,09105 91.755 10,122 30,2285 455.559 50,2551 2,84771 47.102 5,19607 31,0197 707 0,07799 193,266 707 0,07799 233,225
Node unlink 25 906.226 7,60121 91.444 10,0906 28,0871 0 0 2,06814 8 0,00088 0,00047 116 0,0128 0,07838 0 0 9,74819
Node unlink 26 906.226 5,7794 91.726 10,1218 27,2665 0 0 2,06907 8 0,00088 0,00047 116 0,0128 0,07744 0 0 7,92638
Node unlink 27 906.226 11,2178 89.580 9,88495 36,1208 0 0 2,07094 8 0,00088 0,00093 116 0,0128 0,08024 0 0 13,3699
Node unlink 28 906.760 10,6313 91.092 10,0459 59,0602 417.798 46,0759 1,45371 40.578 4,47505 19,8635 705 0,07775 126,073 705 0,07775 158,022
Node unlink 29 906.226 5,86198 90.064 9,93836 26,8499 0 0 2,0714 8 0,00088 0,00093 116 0,0128 0,07978 0 0 8,01409
Node unlink 30 906.226 7,4104 91.306 10,0754 31,7102 0 0 2,077 8 0,00088 0,00093 116 0,0128 0,08024 0 0 9,56858
Branch remove 1 906.009 6,87995 88.926 9,81514 27,9355 217 0,02395 2,09846 92 0,01015 0,04245 201 0,02219 0,17495 92 0,01015 9,19582
Branch remove 2 906.009 5,72295 91.334 10,0809 27,1676 217 0,02395 2,0756 92 0,01015 0,03546 201 0,02219 0,15769 92 0,01015 7,9917
Branch remove 3 906.009 9,28959 89.261 9,85211 27,0174 217 0,02395 2,07374 93 0,01026 0,03686 202 0,0223 0,16049 93 0,01026 11,5607
Branch remove 4 906.009 5,65624 91.428 10,0913 28,102 217 0,02395 2,19643 93 0,01026 0,04059 202 0,0223 0,16562 93 0,01026 8,05888
Branch remove 5 906.005 5,94082 91.817 10,1343 26,9586 221 0,02439 2,07047 94 0,01038 0,03732 203 0,02241 0,16095 94 0,01038 8,20957
Branch remove 6 905.683 8,11206 90.958 10,043 27,4881 387.833 42,8222 1,31329 42.765 4,72185 12,2334 648 0,07155 101,163 648 0,07155 122,822
Branch remove 7 905.681 7,87786 91.147 10,0639 30,849 413.071 45,6089 1,39493 41.349 4,56552 18,351 700 0,07729 145,023 700 0,07729 172,646
Branch remove 8 905.699 7,79622 91.543 10,1074 33,7835 90.121 9,95044 1,99069 10.587 1,16893 3,15423 406 0,04483 30,4982 406 0,04483 43,4393
Branch remove 9 906.009 5,74535 91.484 10,0975 26,8331 217 0,02395 2,15398 92 0,01015 0,04479 202 0,0223 0,17681 92 0,01015 8,12093
Branch remove 10 905.709 8,86225 88.689 9,79222 34,3825 129.177 14,2625 1,77376 13.456 1,48569 3,50319 407 0,04494 27,8762 407 0,04494 42,0154
Branch remove 11 906.009 6,10458 91.456 10,0944 31,9617 217 0,02395 2,07327 94 0,01038 0,03639 203 0,02241 0,16142 94 0,01038 8,37565
Branch remove 12 906.009 5,62965 90.661 10,0066 27,21 217 0,02395 2,06767 91 0,01004 0,03546 200 0,02207 0,15862 91 0,01004 7,89139
Branch remove 13 906.005 5,75701 92.341 10,1921 27,3201 221 0,02439 2,07 94 0,01038 0,03499 203 0,02241 0,15909 94 0,01038 8,02109
Branch remove 14 905.711 9,80091 92.094 10,1681 31,8595 245.951 27,1556 1,51156 27.623 3,04987 7,53496 522 0,05763 64,3381 522 0,05763 83,1855
Branch remove 15 906.009 5,67537 91.206 10,0668 27,398 217 0,02395 2,0798 91 0,01004 0,03546 199 0,02196 0,15722 91 0,01004 7,94784
Branch remove 16 905.715 10,7246 92.455 10,208 30,0834 196.327 21,6765 1,69958 18.088 1,9971 6,21374 494 0,05454 63,6719 494 0,05454 82,3098
Branch remove 17 906.009 6,84823 92.408 10,1995 29,8068 217 0,02395 2,58412 93 0,01026 0,04899 202 0,0223 0,18661 93 0,01026 9,66795
Branch remove 18 906.009 5,78967 91.102 10,0553 28,4683 217 0,02395 2,69143 94 0,01038 0,05785 203 0,02241 0,2286 94 0,01038 8,76754
Branch remove 19 905.679 15,9032 92.279 10,1889 53,849 201.725 22,2733 2,52347 19.483 2,1512 7,32036 507 0,05598 48,3253 507 0,05598 74,0723
Branch remove 20 906.005 5,86338 91.492 10,0984 27,2082 221 0,02439 2,06627 94 0,01038 0,03452 203 0,02241 0,15909 94 0,01038 8,12326
Branch remove 21 906.009 13,7286 91.325 10,0799 39,9184 217 0,02395 2,11059 93 0,01026 0,04385 201 0,02219 0,18055 93 0,01026 16,0636
Branch remove 22 905.717 7,83215 91.167 10,0657 29,127 125.283 13,8325 1,78495 13.288 1,46713 3,43274 400 0,04416 27,022 400 0,04416 40,0719
Branch remove 23 905.711 7,3059 92.052 10,1635 29,7657 521.149 57,5403 1,06649 53.260 5,88046 18,4677 770 0,08502 174,867 770 0,08502 201,707
Branch remove 24 906.009 5,7864 91.626 10,1131 27,3388 217 0,02395 2,09426 92 0,01015 0,03826 201 0,02219 0,16142 92 0,01015 8,08034
Branch remove 25 906.009 7,5219 91.612 10,1116 27,2823 217 0,02395 2,08447 93 0,01026 0,03779 202 0,0223 0,16095 93 0,01026 9,80511
Branch remove 26 905.671 5,71269 92.591 10,2235 27,189 73.387 8,10305 1,90252 8.945 0,98767 2,02615 325 0,03589 15,6988 325 0,03589 25,3402
Branch remove 27 906.009 5,74721 92.681 10,2296 27,2837 217 0,02395 2,0672 91 0,01004 0,03499 200 0,02207 0,15675 91 0,01004 8,00616
Branch remove 28 905.663 12,0575 91.171 10,0668 36,3779 244.479 26,9945 1,51016 27.534 3,0402 6,97979 522 0,05764 102,818 522 0,05764 123,366
Branch remove 29 906.009 5,72015 91.534 10,103 27,0999 217 0,02395 2,06674 94 0,01038 0,06811 203 0,02241 0,19781 94 0,01038 8,05281
Branch remove 30 905.713 10,0253 90.332 9,97358 31,7765 92.091 10,1678 1,91791 11.060 1,22114 3,02126 375 0,0414 22,122 375 0,0414 37,0865

Б.6. Експеримент для мережі з M=3926

Experiment Serialized.Sizems Memento.Size % ms Search.Size % ms Search.Comp.Size% ms SES.Size % ms Best.Size % ms
Node move 1 2.464.164 17,9592 165.946 6,73437 55,4483 24 0,00097 5,74628 48 0,00195 0,05085 158 0,00641 0,20014 24 0,00097 23,9564
Node move 2 2.464.164 18,2461 165.945 6,73433 55,6685 18 0,00073 5,62685 42 0,0017 0,02893 155 0,00629 0,1227 18 0,00073 24,0245
Node move 3 2.464.164 18,1127 165.947 6,73441 56,0011 24 0,00097 5,62358 46 0,00187 0,02939 158 0,00641 0,1255 24 0,00097 23,8911
Node move 4 2.464.164 18,0641 165.946 6,73437 70,6997 24 0,00097 12,4522 48 0,00195 0,07604 156 0,00633 0,28179 24 0,00097 30,8742
Node move 5 2.464.164 37,9174 165.947 6,73441 78,6023 18 0,00073 7,43886 40 0,00162 0,05272 152 0,00617 0,18148 18 0,00073 45,5905
Node move 6 2.464.164 22,7812 165.946 6,73437 58,5018 24 0,00097 5,6651 48 0,00195 0,03359 158 0,00641 0,12503 24 0,00097 28,605
Node move 7 2.464.164 18,4248 165.946 6,73437 56,603 24 0,00097 5,67397 48 0,00195 0,03592 158 0,00641 0,12876 24 0,00097 24,2634
Node move 8 2.464.164 17,7063 165.946 6,73437 55,5649 20 0,00081 5,64178 44 0,00179 0,03172 152 0,00617 0,12783 20 0,00081 23,5076



Node move 9 2.464.164 18,1654 165.946 6,73437 70,6134 22 0,00089 8,86831 46 0,00187 0,04852 154 0,00625 0,19594 22 0,00089 27,2781
Node move 10 2.464.164 24,9114 165.945 6,73433 55,8131 22 0,00089 5,62172 46 0,00187 0,03079 156 0,00633 0,12596 22 0,00089 30,6899
Node move 11 2.464.164 35,2778 165.947 6,73441 76,3018 24 0,00097 5,62265 48 0,00195 0,02939 158 0,00641 0,12456 24 0,00097 41,0544
Node move 12 2.464.164 18,157 165.946 6,73437 56,5428 16 0,00065 5,62451 37 0,0015 0,02939 143 0,0058 0,12083 16 0,00065 23,9317
Node move 13 2.464.164 18,2582 165.946 6,73437 55,7516 24 0,00097 5,63851 48 0,00195 0,03172 162 0,00657 0,12783 24 0,00097 24,0563
Node move 14 2.464.164 18,2722 165.946 6,73437 55,9391 20 0,00081 5,64597 44 0,00179 0,03079 159 0,00645 0,1241 20 0,00081 24,0731
Node move 15 2.464.164 18,0179 165.945 6,73433 56,3235 18 0,00073 5,71362 40 0,00162 0,03639 155 0,00629 0,13296 18 0,00073 23,9009
Node move 16 2.464.164 18,5293 165.947 6,73441 62,2821 20 0,00081 5,82652 44 0,00179 0,04245 150 0,00609 0,14416 20 0,00081 24,5424
Node move 17 2.464.164 18,6286 165.946 6,73437 56,2237 20 0,00081 5,66277 44 0,00179 0,03312 154 0,00625 0,15116 20 0,00081 24,4757
Node move 18 2.464.164 19,0387 165.947 6,73441 55,4586 20 0,00081 5,64597 44 0,00179 0,03126 153 0,00621 0,12783 20 0,00081 24,8438
Node move 19 2.464.164 18,1164 165.945 6,73433 55,9167 20 0,00081 5,66044 41 0,00166 0,03499 156 0,00633 0,1325 20 0,00081 23,9443
Node move 20 2.464.164 24,8167 165.945 6,73433 77,861 20 0,00081 7,36795 40 0,00162 0,04525 156 0,00633 0,17588 20 0,00081 32,4058
Node move 21 2.464.164 23,6495 165.947 6,73441 57,4105 20 0,00081 5,64924 44 0,00179 0,05272 160 0,00649 0,22254 20 0,00081 29,5739
Node move 22 2.464.164 18,5722 165.945 6,73433 56,128 26 0,00106 5,63058 50 0,00203 0,03079 166 0,00674 0,12596 26 0,00106 24,3595
Node move 23 2.464.164 32,2122 165.946 6,73437 76,9074 22 0,00089 14,476 44 0,00179 0,06858 154 0,00625 0,24353 22 0,00089 47,0003
Node move 24 2.464.164 25,356 165.947 6,73441 63,9271 20 0,00081 6,41435 44 0,00179 0,06438 154 0,00625 0,22114 20 0,00081 32,0559
Node move 25 2.464.164 58,7649 165.946 6,73437 82,0183 20 0,00081 5,87038 44 0,00179 0,04105 152 0,00617 0,15069 20 0,00081 64,827
Node move 26 2.464.164 27,5931 165.945 6,73433 81,0964 20 0,00081 9,55178 44 0,00179 0,09284 152 0,00617 0,24586 20 0,00081 37,4835
Node move 27 2.464.164 38,2696 165.946 6,73437 81,9884 20 0,00081 9,01434 44 0,00179 0,06531 152 0,00617 0,2216 20 0,00081 47,5709
Node move 28 2.464.164 28,0652 165.945 6,73433 67,3799 20 0,00081 6,25433 41 0,00166 0,07091 152 0,00617 0,24586 20 0,00081 34,6363
Node move 29 2.464.164 31,817 165.946 6,73437 77,4024 20 0,00081 8,33787 44 0,00179 0,04759 152 0,00617 0,17355 20 0,00081 40,376
Node move 30 2.464.164 25,9061 165.944 6,73429 71,7611 24 0,00097 7,13515 48 0,00195 0,06531 156 0,00633 0,23 24 0,00097 33,3365
Node remove 1 2.453.510 24,9301 165.414 6,74193 65,2739 2.436.598 99,3107 0,05365 163.851 6,67823 88,9253 3.843 0,15663 1.314,79 3.843 0,15663 1.428,7
Node remove 2 2.463.012 19,6266 179.263 7,2782 58,5288 1.808.510 73,4268 1,50363 134.106 5,4448 43,6525 2.159 0,08766 708,14 2.159 0,08766 772,922
Node remove 3 2.463.233 17,3228 182.152 7,39483 92,226 742.633 30,1487 7,80742 64.406 2,61469 45,2597 1.084 0,04401 255,119 1.084 0,04401 325,509
Node remove 4 2.461.378 19,8911 186.639 7,5827 94,2563 1.830.294 74,3605 1,87079 134.052 5,44622 52,8665 2.371 0,09633 689,805 2.371 0,09633 764,433
Node remove 5 2.460.313 18,5279 187.387 7,61639 59,007 1.928.405 78,3805 1,21905 133.334 5,41939 45,5797 2.669 0,10848 706,724 2.669 0,10848 772,051
Node remove 6 2.463.671 18,1238 186.623 7,575 57,3522 856.183 34,7523 3,67161 74.921 3,04103 23,0901 1.100 0,04465 261,685 1.100 0,04465 306,57
Node remove 7 2.463.466 23,3905 190.156 7,71904 76,962 416.772 16,9181 4,67699 25.931 1,05262 9,1291 715 0,02902 107,006 715 0,02902 144,203
Node remove 8 2.462.831 18,038 189.492 7,69407 61,1335 1.706.465 69,2888 1,73503 126.943 5,15435 45,7136 2.066 0,08389 676,498 2.066 0,08389 741,984
Node remove 9 2.463.669 17,8411 191.427 7,77 63,2338 911.285 36,9889 3,55964 60.856 2,47014 20,3352 1.155 0,04688 249,279 1.155 0,04688 291,015
Node remove 10 2.463.667 17,3662 193.257 7,84428 60,7444 629.805 25,5637 4,73577 34.891 1,41622 14,3249 950 0,03856 252,899 950 0,03856 289,326
Node remove 11 2.463.667 17,0364 189.174 7,67855 74,6046 438.733 17,8081 4,73017 38.537 1,56421 11,6083 710 0,02882 150,223 710 0,02882 183,598
Node remove 12 2.463.671 17,8155 192.610 7,81801 59,0635 1.325.883 53,8174 2,59718 101.106 4,10388 31,5068 1.553 0,06304 455,585 1.553 0,06304 507,504
Node remove 13 2.463.673 18,5521 192.415 7,81009 59,3639 29.017 1,17779 5,56526 2.890 0,11731 0,74645 308 0,0125 6,00987 308 0,0125 30,8737
Node remove 14 2.463.259 22,6879 193.779 7,86677 67,4363 1.856.005 75,3475 1,38793 141.176 5,73127 46,3215 2.146 0,08712 662,847 2.146 0,08712 733,245
Node remove 15 2.462.849 17,3891 195.204 7,92594 60,6082 1.948.569 79,1185 1,17613 152.055 6,17395 48,4606 2.289 0,09294 754,316 2.289 0,09294 821,342
Node remove 16 2.462.204 17,2902 195.145 7,92562 62,5051 1.560.092 63,3616 2,05974 106.814 4,33815 37,4952 2.013 0,08176 515,397 2.013 0,08176 572,242
Node remove 17 2.463.671 23,1125 197.510 8,0169 61,8076 114.701 4,65569 5,40104 10.407 0,42242 2,70402 368 0,01494 25,4349 368 0,01494 56,6524
Node remove 18 2.460.398 24,1393 198.446 8,06561 129,489 1.785.530 72,5708 2,43856 149.457 6,07451 64,3418 2.492 0,10128 672,553 2.492 0,10128 763,473
Node remove 19 2.463.466 17,1759 198.175 8,04456 60,6982 885.862 35,96 3,62076 67.228 2,729 21,83 1.168 0,04741 264,912 1.168 0,04741 307,539
Node remove 20 2.463.237 18,5577 196.565 7,97995 76,9438 2.296.913 93,2477 0,83883 182.742 7,41877 86,2413 2.578 0,10466 914,813 2.578 0,10466 1.020,45
Node remove 21 2.463.669 30,9358 198.995 8,07718 133,218 309.103 12,5464 5,27228 18.964 0,76975 7,82888 569 0,0231 95,0061 569 0,0231 139,043
Node remove 22 2.459.957 17,9176 200.390 8,14608 80,46 2.269.489 92,2573 1,24517 186.659 7,5879 118,672 2.969 0,12069 928,923 2.969 0,12069 1.066,76
Node remove 23 2.463.233 17,7861 195.301 7,92864 70,9339 1.868.321 75,8483 2,98907 148.162 6,01494 58,401 2.164 0,08785 670,74 2.164 0,08785 749,916
Node remove 24 2.463.667 19,704 198.425 8,05405 62,2662 1.309.691 53,1602 2,63497 92.153 3,74048 31,1018 1.549 0,06287 497,564 1.549 0,06287 551,005
Node remove 25 2.461.153 17,1502 197.539 8,02628 61,9387 2.115.025 85,9363 0,7917 171.328 6,96129 54,511 2.686 0,10914 852,943 2.686 0,10914 925,396
Node remove 26 2.463.667 24,0511 199.719 8,10657 64,4025 678.225 27,5291 11,2271 54.453 2,21024 48,1102 928 0,03767 271,37 928 0,03767 354,758
Node remove 27 2.463.669 18,442 197.464 8,01504 71,0431 313.331 12,7181 5,07167 30.687 1,24558 10,5152 565 0,02293 83,7276 565 0,02293 117,757
Node remove 28 2.463.669 17,3093 197.678 8,02372 106,891 378.953 15,3817 8,94156 36.057 1,46355 16,0259 632 0,02565 103,949 632 0,02565 146,226
Node remove 29 2.462.196 17,411 198.853 8,07625 60,6702 1.761.702 71,55 1,60067 157.443 6,39441 57,4231 2.193 0,08907 649,079 2.193 0,08907 725,514
Node remove 30 2.460.690 17,1012 198.770 8,07782 63,0411 1.906.460 77,4766 1,70238 155.749 6,32948 52,3897 2.554 0,10379 729,094 2.554 0,10379 800,288
Node unlink 1 2.464.164 17,5146 199.812 8,10871 69,8772 0 0 5,86244 8 0,00032 0,00093 116 0,00471 0,10217 0 0 23,4801



Node unlink 2 2.464.690 17,5421 198.455 8,05192 59,3145 803.172 32,5871 3,84609 53.028 2,15151 17,878 1.121 0,04548 265,646 1.121 0,04548 304,913
Node unlink 3 2.465.742 24,1011 196.969 7,98822 66,6483 1.287.722 52,2245 2,82065 86.477 3,50714 36,1973 1.848 0,07495 403,843 1.848 0,07495 466,962
Node unlink 4 2.464.692 24,0245 194.392 7,88707 148,951 845.020 34,285 6,2646 72.393 2,9372 33,9999 1.155 0,04686 281,228 1.155 0,04686 345,517
Node unlink 5 2.464.429 17,7777 195.856 7,94732 63,9126 1.485.635 60,2831 2,25288 122.216 4,9592 39,3562 1.688 0,06849 497,041 1.688 0,06849 556,428
Node unlink 6 2.464.164 18,3455 195.022 7,91433 61,5543 0 0 5,63898 8 0,00032 0,00093 116 0,00471 0,09051 0 0 24,0759
Node unlink 7 2.473.704 22,4467 199.041 8,04627 76,7124 2.305.880 93,2157 0,39375 178.500 7,2159 62,6618 3.926 0,15871 894,857 3.926 0,15871 980,359
Node unlink 8 2.465.224 21,691 199.750 8,10271 75,7271 1.636.858 66,3979 2,97274 112.373 4,55833 51,8108 2.043 0,08287 622,763 2.043 0,08287 699,238
Node unlink 9 2.464.429 22,1258 199.203 8,08313 64,499 383.499 15,5614 4,78102 31.290 1,26967 9,07965 619 0,02512 94,401 619 0,02512 130,387
Node unlink 10 2.465.224 28,0675 198.934 8,06961 67,6327 1.399.798 56,7818 3,14909 107.375 4,35559 48,2875 1.789 0,07257 566,188 1.789 0,07257 645,692
Node unlink 11 2.464.164 18,2708 196.320 7,967 61,5585 0 0 5,62825 8 0,00032 0,00093 116 0,00471 0,08724 0 0 23,9872
Node unlink 12 2.464.164 18,5643 199.198 8,0838 62,5209 0 0 5,74208 8 0,00032 0,00093 116 0,00471 0,09937 0 0 24,4066
Node unlink 13 2.464.164 17,7007 199.400 8,09199 67,2786 0 0 6,22961 8 0,00032 0,00047 116 0,00471 0,10264 0 0 24,0334
Node unlink 14 2.466.019 21,182 200.696 8,13846 67,7755 1.744.909 70,7581 1,64733 137.645 5,58167 44,1736 2.256 0,09148 678,973 2.256 0,09148 745,975
Node unlink 15 2.499.603 31,9187 203.129 8,12645 74,8173 2.264.933 90,6117 0,53838 175.466 7,01975 57,0247 7.123 0,28497 905,847 7.123 0,28497 995,329
Node unlink 16 2.464.164 24,8834 198.790 8,06724 62,1734 0 0 5,64597 8 0,00032 0,00093 116 0,00471 0,09284 0 0 30,6232
Node unlink 17 2.464.164 17,689 201.786 8,18882 62,4775 0 0 5,63291 8 0,00032 0,00093 116 0,00471 0,08957 0 0 23,4125
Node unlink 18 2.464.164 17,4978 199.540 8,09767 62,4831 0 0 5,83305 8 0,00032 0,00093 116 0,00471 0,10497 0 0 23,4367
Node unlink 19 2.464.698 23,8655 197.947 8,03129 64,0428 2.063.872 83,7373 0,91674 162.950 6,61136 52,8157 2.314 0,09389 901,723 2.314 0,09389 979,321
Node unlink 20 2.464.164 19,0434 198.078 8,03834 74,7128 0 0 7,2807 8 0,00032 0,0014 116 0,00471 0,11523 0 0 26,4407
Node unlink 21 2.464.164 27,67 200.722 8,14564 63,4377 0 0 6,08545 8 0,00032 0,00187 116 0,00471 0,19501 0 0 33,9524
Node unlink 22 2.466.033 22,8064 198.676 8,0565 92,2064 1.495.149 60,6297 2,21743 114.682 4,65047 37,9603 2.021 0,08195 500,709 2.021 0,08195 563,693
Node unlink 23 2.465.232 17,7884 201.250 8,16353 64,0866 898.580 36,4501 3,62122 70.153 2,8457 22,7015 1.331 0,05399 260,642 1.331 0,05399 304,753
Node unlink 24 2.464.698 30,1049 199.185 8,08152 74,9018 2.090.684 84,8252 0,87988 173.347 7,03319 61,0187 2.340 0,09494 919,588 2.340 0,09494 1.011,59
Node unlink 25 2.464.164 18,2825 198.678 8,06269 61,5454 0 0 10,9005 8 0,00032 0,00187 116 0,00471 0,18755 0 0 29,3724
Node unlink 26 2.469.504 17,7488 200.436 8,11645 62,3418 2.084.604 84,4139 0,88921 162.967 6,59918 52,7107 3.169 0,12833 752,696 3.169 0,12833 824,045
Node unlink 27 2.464.698 17,6965 196.634 7,97802 61,9443 1.662.738 67,4621 1,84653 134.960 5,47572 42,8048 1.951 0,07916 704,45 1.951 0,07916 766,798
Node unlink 28 2.464.164 22,6114 196.828 7,98762 63,4559 0 0 5,66044 8 0,00032 0,00093 116 0,00471 0,09237 0 0 28,3652
Node unlink 29 2.464.164 29,273 196.898 7,99046 67,7914 0 0 5,64971 8 0,00032 0,00093 116 0,00471 0,09797 0 0 35,0217
Node unlink 30 2.467.902 32,2113 198.779 8,05457 83,1734 1.977.722 80,1378 1,67485 161.161 6,53028 69,4802 2.755 0,11163 769,083 2.755 0,11163 872,449
Branch remove 1 2.463.959 16,9836 198.139 8,04149 72,8434 205 0,00832 5,71175 81 0,00329 0,04712 190 0,00771 0,17915 81 0,00329 22,9217
Branch remove 2 2.463.959 24,143 201.561 8,18037 66,1781 205 0,00832 5,74255 83 0,00337 0,04712 192 0,00779 0,20714 83 0,00337 30,1399
Branch remove 3 2.463.959 24,6684 195.127 7,91925 62,743 205 0,00832 5,62172 83 0,00337 0,03919 192 0,00779 0,17028 83 0,00337 30,4996
Branch remove 4 2.463.959 17,6107 200.220 8,12595 65,1848 205 0,00832 12,4825 84 0,00341 0,08817 194 0,00787 0,37089 84 0,00341 30,5523
Branch remove 5 2.463.959 19,3779 200.797 8,14936 149,44 205 0,00832 5,62685 85 0,00345 0,04059 194 0,00787 0,17355 85 0,00345 25,2189
Branch remove 6 2.463.959 17,4632 199.739 8,10643 64,4454 205 0,00832 5,63618 84 0,00341 0,04012 192 0,00779 0,17168 84 0,00341 23,3112
Branch remove 7 2.463.669 17,0923 197.981 8,03602 63,565 859.551 34,8891 3,66881 63.703 2,5857 21,293 1.101 0,04469 245,181 1.101 0,04469 287,235
Branch remove 8 2.463.669 18,9095 200.435 8,13563 64,2924 239.329 9,71433 5,12346 28.323 1,14963 6,98772 502 0,02038 57,3611 502 0,02038 88,3818
Branch remove 9 2.463.959 17,9578 193.081 7,83621 65,4689 205 0,00832 5,93942 84 0,00341 0,04759 193 0,00783 0,17961 84 0,00341 24,1244
Branch remove 10 2.463.959 17,4096 198.011 8,03629 61,7698 205 0,00832 5,76447 84 0,00341 0,04899 193 0,00783 0,18521 84 0,00341 23,4083
Branch remove 11 2.463.959 20,3767 199.895 8,11276 63,6453 205 0,00832 5,63011 83 0,00337 0,04152 192 0,00779 0,17588 83 0,00337 26,2242
Branch remove 12 2.463.959 23,4876 199.608 8,10111 75,8092 205 0,00832 5,64877 84 0,00341 0,04385 193 0,00783 0,17728 84 0,00341 29,3575
Branch remove 13 2.463.959 21,7684 200.257 8,12745 65,5795 205 0,00832 5,69076 86 0,00349 0,05318 195 0,00791 0,19501 86 0,00349 27,7074
Branch remove 14 2.463.669 17,7189 199.409 8,09399 65,5599 271.869 11,0351 5,59746 17.144 0,69587 6,35464 546 0,02216 67,246 546 0,02216 96,917
Branch remove 15 2.463.959 16,9225 200.527 8,13841 64,4463 205 0,00832 7,89746 84 0,00341 0,06531 193 0,00783 0,27106 84 0,00341 25,1564
Branch remove 16 2.463.959 19,6751 196.876 7,99023 63,6411 205 0,00832 5,69169 84 0,00341 0,04712 193 0,00783 0,18941 84 0,00341 25,6033
Branch remove 17 2.463.959 47,1286 201.363 8,17234 105,006 205 0,00832 5,6609 85 0,00345 0,04245 194 0,00787 0,17588 85 0,00345 53,0079
Branch remove 18 2.463.959 17,2356 199.408 8,09299 60,9986 205 0,00832 5,76401 83 0,00337 0,04899 192 0,00779 0,18661 83 0,00337 23,2352
Branch remove 19 2.463.959 17,4618 199.336 8,09007 62,876 205 0,00832 9,80464 84 0,00341 0,06485 193 0,00783 0,25053 84 0,00341 27,5819
Branch remove 20 2.463.959 17,6195 198.464 8,05468 111,772 205 0,00832 7,29097 84 0,00341 0,05365 194 0,00787 0,22767 84 0,00341 25,1918
Branch remove 21 2.463.669 18,2195 199.595 8,10153 64,1981 917.951 37,2595 3,52885 78.148 3,17202 23,858 1.168 0,04741 255,594 1.168 0,04741 301,201
Branch remove 22 2.463.959 25,7582 197.078 7,99843 68,4104 205 0,00832 5,62218 83 0,00337 0,03966 191 0,00775 0,16982 83 0,00337 31,5898
Branch remove 23 2.463.959 26,9502 195.732 7,9438 74,7278 205 0,00832 5,69823 84 0,00341 0,04339 194 0,00787 0,18195 84 0,00341 32,8737
Branch remove 24 2.463.667 29,6822 199.942 8,11563 81,2037 13.553 0,55012 5,8951 1.343 0,05451 0,79964 278 0,01128 4,80342 278 0,01128 41,1803



Branch remove 25 2.463.671 17,9508 200.109 8,12239 65,4344 915.835 37,1736 3,55684 71.203 2,89012 23,5678 1.157 0,04696 256,309 1.157 0,04696 301,385
Branch remove 26 2.463.959 17,6811 200.216 8,12578 64,3031 205 0,00832 5,6833 84 0,00341 0,04385 194 0,00787 0,18008 84 0,00341 23,5883
Branch remove 27 2.463.959 26,7085 199.590 8,10038 117,869 205 0,00832 7,92032 85 0,00345 0,04712 195 0,00791 0,19548 85 0,00345 34,8714
Branch remove 28 2.463.959 21,7553 195.509 7,93475 64,0194 205 0,00832 6,92474 84 0,00341 0,04759 194 0,00787 0,18008 84 0,00341 28,9077
Branch remove 29 2.463.959 17,1171 197.986 8,03528 60,2443 205 0,00832 5,63384 84 0,00341 0,03919 193 0,00783 0,17635 84 0,00341 22,9665
Branch remove 30 2.463.959 18,1243 198.896 8,07221 61,2874 205 0,00832 5,6749 83 0,00337 0,04665 192 0,00779 0,18895 83 0,00337 24,0348

Примітки
1. Serialized.Size - обсяг серіалізованої моделі (байт)
2. Memento.Size - обсяг моделі після застосування загального алгоритма стиснення (zip)
(% по відношенню до Serialized.Size)
3. Search.Size - розмір результата локалізації змін (двохнаправлений пошук)
4. Search.Comp - розмір результата локалізації змін, стиснутий zip
5. SES.Size - розмір найкоротшого скрипта редагування (SES)
6. SES.Comp - розмір SES після стиснення (zip)
7. Best Size - найкращий (мінімальний) обсяг пам'яті, необхідний для зберігання змін між станами моделі
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ДОДАТОК В

ТЕСТИ ПРОДУКТИВНОСТІ C-SSE-AVX-ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
ГІБРИДНОГО АЛГОРИТМА ДЛЯ МЕТОДА ПРЯМИХ

В.1.  Вихідний  код  C-SSE-AVX-теста  для  параметрів  типу  float  (файл
sse_float.cpp)

/* -- INCLUDES ------------------------------------------- */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>

#include "emmintrin.h"
#include "immintrin.h"
#include <malloc.h>
#include <Windows.h>

const int MaxSize = 10000;
float dQdt[MaxSize] = { 0 };
float dPdt[MaxSize] = { 0 };

float Pi[MaxSize] = { 0 };
float Qi[MaxSize] = { 0 };

const int LoopCount = 100000;

float p_alpha = 0.13, p_beta = 0.00252, p_gamma = 523.6;
float Pbeg = 0.0f, Pend = -38.72;

void test_float_c(int my_M)
{

for (int i = 0; i < LoopCount; ++i) {

dQdt[0] = p_alpha * (Pbeg - Pi[0]) - p_beta * (Qi[0] * fabs(Qi[0]));
dPdt[0] = p_gamma * (Qi[0] - Qi[1]);

for (int j = 1; j < my_M - 1; j++) {
dQdt[j] = p_alpha * (Pi[j - 1] - Pi[j]) - p_beta * (Qi[j] * fabs(Qi[j]));
dPdt[j] = p_gamma * (Qi[j] - Qi[j + 1]);

}
}

}

void test_float_sse(int my_M)
{
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__m128 r_gamma = _mm_set1_ps(p_gamma);
__m128 r_alpha = _mm_set1_ps(p_alpha);
__m128 r_beta = _mm_set1_ps(p_beta);

static const __m128 sign_mask = _mm_set1_ps(-0.); // -0. = 1 << 63

for (int i = 0; i < LoopCount; ++i) {

dQdt[0] = p_alpha * (Pbeg - Pi[0]) - p_beta * (Qi[0] * fabs(Qi[0]));
dPdt[0] = p_gamma * (Qi[0] - Qi[1]);

for (int j = 1; j < my_M - 1; j += 4) {
// acquiring Qi in 2 SSE registers
__m128 r_Qi = _mm_loadu_ps(&Qi[j]); // j
__m128 r_Qi1 = _mm_loadu_ps(&Qi[j + 1]); // j+1

// acquiring Pi in 2 SSE registers
__m128 r_Pi = _mm_loadu_ps(&Pi[j - 1]); // j
__m128 r_Pi1 = _mm_loadu_ps(&Pi[j + 0]); // j+1

__m128 r_psiff = _mm_sub_ps(r_Pi, r_Pi1);
__m128 r_Qabs = _mm_andnot_ps(sign_mask, r_Qi);
__m128 r_Pmul = _mm_mul_ps(r_psiff, r_alpha);
__m128 r_Qmul = _mm_mul_ps(r_Qi, r_Qabs);
__m128 r_Bmul = _mm_mul_ps(r_Qmul, r_beta);
__m128 r_PQdiff = _mm_sub_ps(r_psiff, r_Bmul);
_mm_storeu_ps(&dQdt[j], r_PQdiff);

// dPdt calculation
__m128 r_Qdiff = _mm_sub_ps(r_Qi, r_Qi1);
__m128 r_mul = _mm_mul_ps(r_Qdiff, r_gamma);
_mm_storeu_ps(&dPdt[j], r_mul);

}
}

}

void test_float_sse_loop(int my_M)
{

LARGE_INTEGER startTime;
QueryPerformanceCounter(&startTime);

__m128 r_gamma = _mm_set1_ps(p_gamma);
__m128 r_alpha = _mm_set1_ps(p_alpha);
__m128 r_beta = _mm_set1_ps(p_beta);

static const __m128 sign_mask = _mm_set1_ps(-0.); // -0. = 1 << 63

for (int i = 0; i < LoopCount; ++i) {

dQdt[0] = p_alpha * (Pbeg - Pi[0]) - p_beta * (Qi[0] * fabs(Qi[0]));
dPdt[0] = p_gamma * (Qi[0] - Qi[1]);
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for (int j = 1; j < my_M - 1; j += 8) {
// acquiring Qi in 4 SSE registers
__m128 r_Qi = _mm_loadu_ps(&Qi[j]); // j
__m128 r_Qi1 = _mm_loadu_ps(&Qi[j + 1]); // j+1
__m128 r2_Qi = _mm_loadu_ps(&Qi[j + 4]); // j+2
__m128 r2_Qi1 = _mm_loadu_ps(&Qi[j + 5]); // j+3

// acquiring Pi in 4 SSE registers
__m128 r_Pi = _mm_loadu_ps(&Pi[j - 1]); // j
__m128 r_Pi1 = _mm_loadu_ps(&Pi[j + 0]); // j+1
__m128 r2_Pi = _mm_loadu_ps(&Pi[j + 3]); // j+2
__m128 r2_Pi1 = _mm_loadu_ps(&Pi[j + 4]); // j+3

__m128 r_psiff = _mm_sub_ps(r_Pi, r_Pi1);
__m128 r2_psiff = _mm_sub_ps(r2_Pi, r2_Pi1);

__m128 r_Qabs = _mm_andnot_ps(sign_mask, r_Qi);
__m128 r2_Qabs = _mm_andnot_ps(sign_mask, r2_Qi);

__m128 r_Pmul = _mm_mul_ps(r_psiff, r_alpha);
__m128 r2_Pmul = _mm_mul_ps(r2_psiff, r_alpha);

__m128 r_Qmul = _mm_mul_ps(r_Qi, r_Qabs);
__m128 r2_Qmul = _mm_mul_ps(r2_Qi, r2_Qabs);

__m128 r_Bmul = _mm_mul_ps(r_Qmul, r_beta);
__m128 r2_Bmul = _mm_mul_ps(r2_Qmul, r_beta);

__m128 r_PQdiff = _mm_sub_ps(r_psiff, r_Bmul);
__m128 r2_PQdiff = _mm_sub_ps(r2_psiff, r2_Bmul);

_mm_storeu_ps(&dQdt[j], r_PQdiff);
_mm_storeu_ps(&dQdt[j + 4], r2_PQdiff);

// dPdt calculation
__m128 r_Qdiff = _mm_sub_ps(r_Qi, r_Qi1);
__m128 r2_Qdiff = _mm_sub_ps(r2_Qi, r2_Qi1);

__m128 r_mul = _mm_mul_ps(r_Qdiff, r_gamma);
__m128 r2_mul = _mm_mul_ps(r2_Qdiff, r_gamma);

_mm_storeu_ps(&dPdt[j], r_mul);
_mm_storeu_ps(&dPdt[j + 4], r2_mul);

}
}

}

void test_float_avx(int my_M)
{
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register __m256 v_gamma = _mm256_set1_ps(p_gamma);
register __m256 v_alpha = _mm256_set1_ps(p_alpha);
register __m256 v_beta = _mm256_set1_ps(p_beta);

static const __m256 sign_mask256 = _mm256_set1_ps(-0.); // -0. = 1 << 63

for (int i = 0; i < LoopCount; ++i) {

dQdt[0] = p_alpha * (Pbeg - Pi[0]) - p_beta * (Qi[0] * fabs(Qi[0]));
dPdt[0] = p_gamma * (Qi[0] - Qi[1]);

for (int j = 1; j < my_M - 1; j += 8) {
// acquiring Qi in 2 AVX registers
__m256 v_Qi = _mm256_loadu_ps(&Qi[j]); // j
__m256 v_Qi1 = _mm256_loadu_ps(&Qi[j + 1]); // j+1

// acquiring Pi in 2 AVX registers
__m256 v_Pi = _mm256_loadu_ps(&Pi[j - 1]); // j
__m256 v_Pi1 = _mm256_loadu_ps(&Pi[j + 0]); // j+1

__m256 v_psiff = _mm256_sub_ps(v_Pi, v_Pi1);
__m256 v_Qabs = _mm256_andnot_ps(sign_mask256, v_Qi);
__m256 v_Pmul = _mm256_mul_ps(v_psiff, v_alpha);
__m256 v_Qmul = _mm256_mul_ps(v_Qi, v_Qabs);
__m256 v_Bmul = _mm256_mul_ps(v_Qmul, v_beta);
__m256 v_PQdiff = _mm256_sub_ps(v_psiff, v_Bmul);
_mm256_storeu_ps(&dQdt[j], v_PQdiff);

// dPdt calculation
__m256 v_Qdiff = _mm256_sub_ps(v_Qi, v_Qi1);
__m256 v_mul = _mm256_mul_ps(v_Qdiff, v_gamma);
_mm256_storeu_ps(&dPdt[j], v_mul);

}
}

}

void test_float_avx_loop(int my_M)
{

register __m256 v_gamma = _mm256_set1_ps(p_gamma);
register __m256 v_alpha = _mm256_set1_ps(p_alpha);
register __m256 v_beta = _mm256_set1_ps(p_beta);

static const __m256 sign_mask256 = _mm256_set1_ps(-0.); // -0. = 1 << 63

for (int i = 0; i < LoopCount; ++i) {

dQdt[0] = p_alpha * (Pbeg - Pi[0]) - p_beta * (Qi[0] * fabs(Qi[0]));
dPdt[0] = p_gamma * (Qi[0] - Qi[1]);

for (int j = 1; j < my_M - 1; j += 16) {
// acquiring Qi in 2 AVX registers
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__m256 v_Qi = _mm256_loadu_ps(&Qi[j]); // j
__m256 v_Qi1 = _mm256_loadu_ps(&Qi[j + 1]); // j+1
__m256 v2_Qi = _mm256_loadu_ps(&Qi[j + 8]); // j+4
__m256 v2_Qi1 = _mm256_loadu_ps(&Qi[j + 9]); // j+5

// acquiring Pi in 2 AVX registers
__m256 v_Pi = _mm256_loadu_ps(&Pi[j - 1]); // j
__m256 v_Pi1 = _mm256_loadu_ps(&Pi[j + 0]); // j+1
__m256 v2_Pi = _mm256_loadu_ps(&Pi[j + 7]); // j+2
__m256 v2_Pi1 = _mm256_loadu_ps(&Pi[j + 8]); // j+3

__m256 v_psiff = _mm256_sub_ps(v_Pi, v_Pi1);
__m256 v2_psiff = _mm256_sub_ps(v2_Pi, v2_Pi1);

__m256 v_Qabs = _mm256_andnot_ps(sign_mask256, v_Qi);
__m256 v2_Qabs = _mm256_andnot_ps(sign_mask256, v2_Qi);

__m256 v_Pmul = _mm256_mul_ps(v_psiff, v_alpha);
__m256 v2_Pmul = _mm256_mul_ps(v2_psiff, v_alpha);

__m256 v_Qmul = _mm256_mul_ps(v_Qi, v_Qabs);
__m256 v2_Qmul = _mm256_mul_ps(v2_Qi, v2_Qabs);

__m256 v_Bmul = _mm256_mul_ps(v_Qmul, v_beta);
__m256 v2_Bmul = _mm256_mul_ps(v2_Qmul, v_beta);

__m256 v_PQdiff = _mm256_sub_ps(v_psiff, v_Bmul);
__m256 v2_PQdiff = _mm256_sub_ps(v2_psiff, v2_Bmul);

_mm256_storeu_ps(&dQdt[j], v_PQdiff);
_mm256_storeu_ps(&dQdt[j + 8], v2_PQdiff);

// dPdt calculation
__m256 v_Qdiff = _mm256_sub_ps(v_Qi, v_Qi1);
__m256 v2_Qdiff = _mm256_sub_ps(v2_Qi, v2_Qi1);

__m256 v_mul = _mm256_mul_ps(v_Qdiff, v_gamma);
__m256 v2_mul = _mm256_mul_ps(v2_Qdiff, v_gamma);

_mm256_storeu_ps(&dPdt[j], v_mul);
_mm256_storeu_ps(&dPdt[j + 8], v2_mul);

}
}

}

void main(int argc, char **argv)
{

int my_M = 100;
int iterCount = 10;
LARGE_INTEGER startTime, endTime;
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// plain c
unsigned long long minTime = 0;

for (int i = 0; i < iterCount; ++i)
{

QueryPerformanceCounter(&startTime);

test_float_c(my_M);

QueryPerformanceCounter(&endTime);

auto diff = endTime.QuadPart - startTime.QuadPart;

minTime = i ? min(diff, minTime) : diff;
}

printf("Normal float loop: %d iterations, %d subbranches: %d ticks\n", LoopCount, my_M, minTime);

// sse
unsigned long long minTime_sse = 0;

for (int i = 0; i < iterCount; ++i)
{

QueryPerformanceCounter(&startTime);

test_float_sse(my_M);

QueryPerformanceCounter(&endTime);

auto diff = endTime.QuadPart - startTime.QuadPart;

minTime_sse = i ? min(diff, minTime_sse) : diff;
}

printf("SSE float loop: %d iterations, %d subbranches: %d ticks\n", LoopCount, my_M, minTime_sse);

// avx
unsigned long long minTime_avx = 0;

for (int i = 0; i < iterCount; ++i)
{

QueryPerformanceCounter(&startTime);

test_float_avx(my_M);

QueryPerformanceCounter(&endTime);

auto diff = endTime.QuadPart - startTime.QuadPart;
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minTime_avx = i ? min(diff, minTime_avx) : diff;
}

printf("AVX  float loop: %d iterations, %d subbranches: %d ticks\n", LoopCount, my_M, minTime_avx);

// sse with loop unrolling
unsigned long long minTime_sseloop = 0;

for (int i = 0; i < iterCount; ++i)
{

QueryPerformanceCounter(&startTime);

test_float_sse_loop(my_M);

QueryPerformanceCounter(&endTime);

auto diff = endTime.QuadPart - startTime.QuadPart;

minTime_sseloop = i ? min(diff, minTime_sseloop) : diff;
}

printf("SSE float loop unrolled: %d iterations, %d subbranches: %d ticks\n", LoopCount, my_M, 
minTime_sseloop);

// avx with loop unrolling
unsigned long long minTime_avxloop = 0;

for (int i = 0; i < iterCount; ++i)
{

QueryPerformanceCounter(&startTime);

test_float_avx_loop(my_M);

QueryPerformanceCounter(&endTime);

auto diff = endTime.QuadPart - startTime.QuadPart;

minTime_avxloop = i ? min(diff, minTime_avxloop) : diff;
}

printf("AVX  float loop unrolled: %d iterations, %d subbranches: %d ticks\n", LoopCount, my_M, 
minTime_avxloop);
}

В.2.  Вихідний  код  C-SSE-AVX-теста  для  параметрів  типу  double  (файл
sse_double.cpp)

/* -- INCLUDES ------------------------------------------- */
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#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>

#include "emmintrin.h"
#include "immintrin.h"
#include <malloc.h>
#include <Windows.h>

const int MaxSize = 2056;
float dQdt[MaxSize] = { 0 };
float dPdt[MaxSize] = { 0 };

float Pi[MaxSize] = { 0 };
float Qi[MaxSize] = { 0 };

const int LoopCount = 100000;

float p_alpha = 0.13, p_beta = 0.00252, p_gamma = 523.6;
float Pbeg = 0.0f, Pend = -38.72;

void test_double_c(int my_M)
{

for (int i = 0; i < LoopCount; ++i) 
{

dQdt[0] = p_alpha * (Pbeg - Pi[0]) - p_beta * (Qi[0] * fabs(Qi[0]));
dPdt[0] = p_gamma * (Qi[0] - Qi[1]);

for (int j = 1; j < my_M - 1; j++) {
dQdt[j] = p_alpha * (Pi[j - 1] - Pi[j]) - p_beta * (Qi[j] * fabs(Qi[j]));
dPdt[j] = p_gamma * (Qi[j] - Qi[j + 1]);

}
}

}

void test_double_sse(int my_M)
{

__m128d r_gamma = _mm_set1_pd(p_gamma);
__m128d r_alpha = _mm_set1_pd(p_alpha);
__m128d r_beta = _mm_set1_pd(p_beta);

static const __m128d sign_mask = _mm_set1_pd(-0.); // -0. = 1 << 63

for (int i = 0; i < LoopCount; ++i) {

dQdt[0] = p_alpha * (Pbeg - Pi[0]) - p_beta * (Qi[0] * fabs(Qi[0]));
dPdt[0] = p_gamma * (Qi[0] - Qi[1]);

//for (int j = 1; j < my_M - 1; j++) {
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// dQdt[j] = p_alpha * (Pi[j - 1] - Pi[j]) - p_beta * (Qi[j] * fabs(Qi[j]));
// //dPdt[j] = p_gamma * (Qi[j] - Qi[j + 1]);
//}

for (int j = 1; j < my_M - 1; j += 2) {
// acquiring Qi in 2 SSE registers
__m128d r_Qi = _mm_loadu_pd(&Qi[j]); // j
__m128d r_Qi1 = _mm_loadu_pd(&Qi[j + 1]); // j+1

// acquiring Pi in 2 SSE registers
__m128d r_Pi = _mm_loadu_pd(&Pi[j - 1]); // j
__m128d r_Pi1 = _mm_loadu_pd(&Pi[j + 0]); // j+1

__m128d r_Pdiff = _mm_sub_pd(r_Pi, r_Pi1);
__m128d r_Qabs = _mm_andnot_pd(sign_mask, r_Qi);
__m128d r_Pmul = _mm_mul_pd(r_Pdiff, r_alpha);
__m128d r_Qmul = _mm_mul_pd(r_Qi, r_Qabs);
__m128d r_Bmul = _mm_mul_pd(r_Qmul, r_beta);
__m128d r_PQdiff = _mm_sub_pd(r_Pdiff, r_Bmul);
_mm_storeu_pd(&dQdt[j], r_PQdiff);

// dPdt calculation
__m128d r_Qdiff = _mm_sub_pd(r_Qi, r_Qi1);
__m128d r_mul = _mm_mul_pd(r_Qdiff, r_gamma);
_mm_storeu_pd(&dPdt[j], r_mul);

}
}

}

void test_double_avx(int my_M)
{

register __m256d v_gamma = _mm256_set1_pd(p_gamma);
register __m256d v_alpha = _mm256_set1_pd(p_alpha);
register __m256d v_beta = _mm256_set1_pd(p_beta);

static const __m256d sign_mask256 = _mm256_set1_pd(-0.); // -0. = 1 << 63

for (int i = 0; i < LoopCount; ++i) {

dQdt[0] = p_alpha * (Pbeg - Pi[0]) - p_beta * (Qi[0] * fabs(Qi[0]));
dPdt[0] = p_gamma * (Qi[0] - Qi[1]);

//for (int j = 1; j < my_M - 1; j++) {
// dQdt[j] = p_alpha * (Pi[j - 1] - Pi[j]) - p_beta * (Qi[j] * fabs(Qi[j]));
// //dPdt[j] = p_gamma * (Qi[j] - Qi[j + 1]);
//}

for (int j = 1; j < my_M - 1; j += 4) {
// acquiring Qi in 2 AVX registers
__m256d v_Qi = _mm256_loadu_pd(&Qi[j]); // j
__m256d v_Qi1 = _mm256_loadu_pd(&Qi[j + 1]); // j+1
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// acquiring Pi in 2 AVX registers
__m256d v_Pi = _mm256_loadu_pd(&Pi[j - 1]); // j
__m256d v_Pi1 = _mm256_loadu_pd(&Pi[j + 0]); // j+1

__m256d v_Pdiff = _mm256_sub_pd(v_Pi, v_Pi1);
__m256d v_Qabs = _mm256_andnot_pd(sign_mask256, v_Qi);
__m256d v_Pmul = _mm256_mul_pd(v_Pdiff, v_alpha);
__m256d v_Qmul = _mm256_mul_pd(v_Qi, v_Qabs);
__m256d v_Bmul = _mm256_mul_pd(v_Qmul, v_beta);
__m256d v_PQdiff = _mm256_sub_pd(v_Pdiff, v_Bmul);
_mm256_storeu_pd(&dQdt[j], v_PQdiff);

// dPdt calculation
__m256d v_Qdiff = _mm256_sub_pd(v_Qi, v_Qi1);
__m256d v_mul = _mm256_mul_pd(v_Qdiff, v_gamma);
_mm256_storeu_pd(&dPdt[j], v_mul);

}
}

}

void test_double_sse_unrolled(int my_M)
{

__m128d r_gamma = _mm_set1_pd(p_gamma);
__m128d r_alpha = _mm_set1_pd(p_alpha);
__m128d r_beta = _mm_set1_pd(p_beta);

static const __m128d sign_mask = _mm_set1_pd(-0.); // -0. = 1 << 63

for (int i = 0; i < LoopCount; ++i) 
{

dQdt[0] = p_alpha * (Pbeg - Pi[0]) - p_beta * (Qi[0] * fabs(Qi[0]));
dPdt[0] = p_gamma * (Qi[0] - Qi[1]);

for (int j = 1; j < my_M - 1; j += 4) {
// acquiring Qi in 4 SSE registers
__m128d r_Qi = _mm_loadu_pd(&Qi[j]); // j
__m128d r_Qi1 = _mm_loadu_pd(&Qi[j + 1]); // j+1
__m128d r2_Qi = _mm_loadu_pd(&Qi[j + 2]); // j+2
__m128d r2_Qi1 = _mm_loadu_pd(&Qi[j + 3]); // j+3

// acquiring Pi in 4 SSE registers
__m128d r_Pi = _mm_loadu_pd(&Pi[j - 1]); // j
__m128d r_Pi1 = _mm_loadu_pd(&Pi[j + 0]); // j+1
__m128d r2_Pi = _mm_loadu_pd(&Pi[j + 1]); // j+2
__m128d r2_Pi1 = _mm_loadu_pd(&Pi[j + 2]); // j+3

__m128d r_Pdiff = _mm_sub_pd(r_Pi, r_Pi1);
__m128d r2_Pdiff = _mm_sub_pd(r2_Pi, r2_Pi1);



206

__m128d r_Qabs = _mm_andnot_pd(sign_mask, r_Qi);
__m128d r2_Qabs = _mm_andnot_pd(sign_mask, r2_Qi);

__m128d r_Pmul = _mm_mul_pd(r_Pdiff, r_alpha);
__m128d r2_Pmul = _mm_mul_pd(r2_Pdiff, r_alpha);

__m128d r_Qmul = _mm_mul_pd(r_Qi, r_Qabs);
__m128d r2_Qmul = _mm_mul_pd(r2_Qi, r2_Qabs);

__m128d r_Bmul = _mm_mul_pd(r_Qmul, r_beta);
__m128d r2_Bmul = _mm_mul_pd(r2_Qmul, r_beta);

__m128d r_PQdiff = _mm_sub_pd(r_Pdiff, r_Bmul);
__m128d r2_PQdiff = _mm_sub_pd(r2_Pdiff, r2_Bmul);

_mm_storeu_pd(&dQdt[j], r_PQdiff);
_mm_storeu_pd(&dQdt[j + 2], r2_PQdiff);

// dPdt calculation
__m128d r_Qdiff = _mm_sub_pd(r_Qi, r_Qi1);
__m128d r2_Qdiff = _mm_sub_pd(r2_Qi, r2_Qi1);

__m128d r_mul = _mm_mul_pd(r_Qdiff, r_gamma);
__m128d r2_mul = _mm_mul_pd(r2_Qdiff, r_gamma);

_mm_storeu_pd(&dPdt[j], r_mul);
_mm_storeu_pd(&dPdt[j + 2], r2_mul);

}
}

}

void test_double_avx_unrolled(int my_M)
{

register __m256d v_gamma = _mm256_set1_pd(p_gamma);
register __m256d v_alpha = _mm256_set1_pd(p_alpha);
register __m256d v_beta = _mm256_set1_pd(p_beta);

static const __m256d sign_mask256 = _mm256_set1_pd(-0.); // -0. = 1 << 63

for (int i = 0; i < LoopCount; ++i) {

dQdt[0] = p_alpha * (Pbeg - Pi[0]) - p_beta * (Qi[0] * fabs(Qi[0]));
dPdt[0] = p_gamma * (Qi[0] - Qi[1]);

//for (int j = 1; j < my_M - 1; j++) {
// dQdt[j] = p_alpha * (Pi[j - 1] - Pi[j]) - p_beta * (Qi[j] * fabs(Qi[j]));
// //dPdt[j] = p_gamma * (Qi[j] - Qi[j + 1]);
//}

for (int j = 1; j < my_M - 1; j += 8) {
// acquiring Qi in 2 AVX registers
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__m256d v_Qi = _mm256_loadu_pd(&Qi[j]); // j
__m256d v_Qi1 = _mm256_loadu_pd(&Qi[j + 1]); // j+1
__m256d v2_Qi = _mm256_loadu_pd(&Qi[j + 4]); // j+4
__m256d v2_Qi1 = _mm256_loadu_pd(&Qi[j + 5]); // j+5

// acquiring Pi in 2 AVX registers
__m256d v_Pi = _mm256_loadu_pd(&Pi[j - 1]); // j
__m256d v_Pi1 = _mm256_loadu_pd(&Pi[j + 0]); // j+1
__m256d v2_Pi = _mm256_loadu_pd(&Pi[j + 3]); // j+2
__m256d v2_Pi1 = _mm256_loadu_pd(&Pi[j + 4]); // j+3

__m256d v_Pdiff = _mm256_sub_pd(v_Pi, v_Pi1);
__m256d v2_Pdiff = _mm256_sub_pd(v2_Pi, v2_Pi1);

__m256d v_Qabs = _mm256_andnot_pd(sign_mask256, v_Qi);
__m256d v2_Qabs = _mm256_andnot_pd(sign_mask256, v2_Qi);

__m256d v_Pmul = _mm256_mul_pd(v_Pdiff, v_alpha);
__m256d v2_Pmul = _mm256_mul_pd(v2_Pdiff, v_alpha);

__m256d v_Qmul = _mm256_mul_pd(v_Qi, v_Qabs);
__m256d v2_Qmul = _mm256_mul_pd(v2_Qi, v2_Qabs);

__m256d v_Bmul = _mm256_mul_pd(v_Qmul, v_beta);
__m256d v2_Bmul = _mm256_mul_pd(v2_Qmul, v_beta);

__m256d v_PQdiff = _mm256_sub_pd(v_Pdiff, v_Bmul);
__m256d v2_PQdiff = _mm256_sub_pd(v2_Pdiff, v2_Bmul);

_mm256_storeu_pd(&dQdt[j], v_PQdiff);
_mm256_storeu_pd(&dQdt[j + 4], v2_PQdiff);

// dPdt calculation
__m256d v_Qdiff = _mm256_sub_pd(v_Qi, v_Qi1);
__m256d v2_Qdiff = _mm256_sub_pd(v2_Qi, v2_Qi1);

__m256d v_mul = _mm256_mul_pd(v_Qdiff, v_gamma);
__m256d v2_mul = _mm256_mul_pd(v2_Qdiff, v_gamma);

_mm256_storeu_pd(&dPdt[j], v_mul);
_mm256_storeu_pd(&dPdt[j + 4], v2_mul);

}
}

}

void main(int argc, char **argv)
{

int my_M = 100;
int iterCount = 10;
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LARGE_INTEGER startTime, endTime;

// plain c
unsigned long long minTime = 0;

for (int i = 0; i < iterCount; ++i)
{

QueryPerformanceCounter(&startTime);

test_double_c(my_M);

QueryPerformanceCounter(&endTime);

auto diff = endTime.QuadPart - startTime.QuadPart;

minTime = i ? min(diff, minTime) : diff;
}

printf("Normal double loop: %d iterations, %d subbranches: %d ticks\n", LoopCount, my_M, minTime);

// sse
unsigned long long minTime_sse = 0;

for (int i = 0; i < iterCount; ++i)
{

QueryPerformanceCounter(&startTime);

test_double_sse(my_M);

QueryPerformanceCounter(&endTime);

auto diff = endTime.QuadPart - startTime.QuadPart;

minTime_sse = i ? min(diff, minTime_sse) : diff;
}

printf("SSE double loop: %d iterations, %d subbranches: %d ticks\n", LoopCount, my_M, minTime_sse);

// avx
unsigned long long minTime_avx = 0;

for (int i = 0; i < iterCount; ++i)
{

QueryPerformanceCounter(&startTime);

test_double_avx(my_M);

QueryPerformanceCounter(&endTime);

auto diff = endTime.QuadPart - startTime.QuadPart;
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minTime_avx = i ? min(diff, minTime_avx) : diff;
}

printf("AVX double loop: %d iterations, %d subbranches: %d ticks\n", LoopCount, my_M, minTime_avx);

// sse with loop unrolling
unsigned long long minTime_sse_u = 0;

for (int i = 0; i < iterCount; ++i)
{

QueryPerformanceCounter(&startTime);

test_double_sse_unrolled(my_M);

QueryPerformanceCounter(&endTime);

auto diff = endTime.QuadPart - startTime.QuadPart;

minTime_sse_u = i ? min(diff, minTime_sse_u) : diff;
}

printf("SSE double loop unrolled: %d iterations, %d subbranches: %d ticks\n", LoopCount, my_M, 
minTime_sse_u);

// avx with loop unrolling
unsigned long long minTime_avx_u = 0;

for (int i = 0; i < iterCount; ++i)
{

QueryPerformanceCounter(&startTime);

test_double_avx_unrolled(my_M);

QueryPerformanceCounter(&endTime);

auto diff = endTime.QuadPart - startTime.QuadPart;

minTime_avx_u = i ? min(diff, minTime_avx_u) : diff;
}

printf("AVX double loop unrolled: %d iterations, %d subbranches: %d ticks\n", LoopCount, my_M, 
minTime_avx_u);

}
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В.3. Фрагмент коду SSE основного циклу розрахунку dQdt, dPdt для значень 
типу double.

// попереднє занесення значень alpha, beta, gamma до SSE-регистрів:
__m128d r_gamma = _mm_set1_pd(p_gamma);
__m128d r_alpha = _mm_set1_pd(p_alpha);
__m128d r_beta = _mm_set1_pd(p_beta);

// попереднє встановлення двійковій маски для обчислення модуля дійсного числа на SSE:
static const __m128d sign_mask = _mm_set1_pd(-0.); // -0. = 1 << 63

// основний цикл:
for (int j = 1; j < M - 1; j += 2) 
{

// acquiring Qi in 2 SSE registers
__m128d r_Qi = _mm_loadu_pd(&Qi[j]); // j
__m128d r_Qi1 = _mm_loadu_pd(&Qi[j + 1]); // j+1

// acquiring Pi in 2 SSE registers
__m128d r_Pi = _mm_loadu_pd(&Pi[j - 1]); // j
__m128d r_Pi1 = _mm_loadu_pd(&Pi[j + 0]); // j+1

// dQdt calculation:
__m128d r_Pdiff = _mm_sub_pd(r_Pi, r_Pi1);
__m128d r_Qabs = _mm_andnot_pd(sign_mask, r_Qi);
__m128d r_Pmul = _mm_mul_pd(r_Pdiff, r_alpha);
__m128d r_Qmul = _mm_mul_pd(r_Qi, r_Qabs);
__m128d r_Bmul = _mm_mul_pd(r_Qmul, r_beta);
__m128d r_PQdiff = _mm_sub_pd(r_Pdiff, r_Bmul);
_mm_storeu_pd(&dQdt[j], r_PQdiff);

// dPdt calculation:
__m128d r_Qdiff = _mm_sub_pd(r_Qi, r_Qi1);
__m128d r_mul = _mm_mul_pd(r_Qdiff, r_gamma);
_mm_storeu_pd(&dPdt[j], r_mul);

} 

В.4 . Фрагмент коду розгорнутого циклу для операндів типу double

for (int j = 1; j < M - 1; j += 4) 
{

// acquiring Qi in 4 SSE registers
__m128d r_Qi = _mm_loadu_pd(&Qi[j]); // j
__m128d r_Qi1 = _mm_loadu_pd(&Qi[j + 1]); // j+1
__m128d r2_Qi = _mm_loadu_pd(&Qi[j + 2]); // j+2
__m128d r2_Qi1 = _mm_loadu_pd(&Qi[j + 3]); // j+3

// acquiring Pi in 4 SSE registers
__m128d r_Pi = _mm_loadu_pd(&Pi[j - 1]); // j
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__m128d r_Pi1 = _mm_loadu_pd(&Pi[j + 0]); // j+1
__m128d r2_Pi = _mm_loadu_pd(&Pi[j + 1]); // j+2
__m128d r2_Pi1 = _mm_loadu_pd(&Pi[j + 2]); // j+3

// dQdt calculation
__m128d r_Pdiff = _mm_sub_pd(r_Pi, r_Pi1);
__m128d r2_Pdiff = _mm_sub_pd(r2_Pi, r2_Pi1);

__m128d r_Qabs = _mm_andnot_pd(sign_mask, r_Qi);
__m128d r2_Qabs = _mm_andnot_pd(sign_mask, r2_Qi);

__m128d r_Pmul = _mm_mul_pd(r_Pdiff, r_alpha);
__m128d r2_Pmul = _mm_mul_pd(r2_Pdiff, r_alpha);

__m128d r_Qmul = _mm_mul_pd(r_Qi, r_Qabs);
__m128d r2_Qmul = _mm_mul_pd(r2_Qi, r2_Qabs);

__m128d r_Bmul = _mm_mul_pd(r_Qmul, r_beta);
__m128d r2_Bmul = _mm_mul_pd(r2_Qmul, r_beta);

__m128d r_PQdiff = _mm_sub_pd(r_Pdiff, r_Bmul);
__m128d r2_PQdiff = _mm_sub_pd(r2_Pdiff, r2_Bmul);

_mm_storeu_pd(&dQdt[j], r_PQdiff);
_mm_storeu_pd(&dQdt[j + 2], r2_PQdiff);

// dPdt calculation
__m128d r_Qdiff = _mm_sub_pd(r_Qi, r_Qi1);
__m128d r2_Qdiff = _mm_sub_pd(r2_Qi, r2_Qi1);

__m128d r_mul = _mm_mul_pd(r_Qdiff, r_gamma);
__m128d r2_mul = _mm_mul_pd(r2_Qdiff, r_gamma);

_mm_storeu_pd(&dPdt[j], r_mul);
_mm_storeu_pd(&dPdt[j + 2], r2_mul); 

}
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В.5. Результати моделювання динаміки розподілу повітря (початок гілки, i=1)

Вхідні параметри: 
Довжина гілки L=800 м
Площина перетину гілки S=6.72 м2

Аеродинамічний опір гілки r=0.000484 Нс2/м9, R = r L = 0.3872 Нс2/м8

Довжина відрізків Δx=40 м 
Кількість відрізків m=20 
Крок моделювання по часу h=0.01 c
Усталений потік повітря Q=10 м3/c
Гілка під'єднана до ВГП, що створює постійний тиск H = RQ2 = 38.72 Па.

Результати моделювання: 
Вісь y (ліворуч)      потік повітря (Q, м3/c)
Вісь y2 (праворуч)      тиск (P, Па)
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В.6. Результати моделювання динаміки розподілу повітря (кінець гілки, i=20)

В.7. Результати моделювання динаміки розподілу повітря (середина гілки, i=10)
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