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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ  

 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 засобів ефективної 

підтримки цього діалогу на всіх етапах побудови та застосування різнопланових 

моделей динамічних систем. 

 Мета та задачі 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. Розробка графічного дизайну ПД ПОМС, що реалізує візуальне спілкування 

розробника моделі з ресурсами паралельних симуляторів. 

 3. Удосконалення інструментальних засобів ПД з метою підвищення 



2 

оперативності 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 (МО) 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 роботи полягає в наступному: 

 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. 

 2. Вперше запропоновано новий спосіб організації стеку скасування та 

повтору останніх дій користувача для візуальних засобів створення та редагування 

вихідних 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 модель мережевого об’єкта, яка складається з 

окремих підмоделей (підмодель топології, підмодель візуалізації, підмодель 

параметрів). Запропоновано універсальний формат, що використовує об’єктно-

орієнтовану 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 
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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. 

 3. Імплементації стека скасування/повтору 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 в бакалаврських та магістерських роботах. Програмний код, який 

реалізує метод Diff, в даний час використовується в декількох програмних 

продуктах. 

 Публікації. За основними положеннями та результатами виконаних 

досліджень опубліковано 9 друкованих робіт (6 статей в збірниках наукових праць, 

задекларованих в МОН України, 2 роботи в збірниках доповідей наукових 

конференцій в Україні, і 1 робота в іноземному виданні − збірнику доповідей 

наукової конференції в Німеччині). 

 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 по 15 

вересня 2005 року; 

 - робочих семінарах кафедри КІ ДонНТУ (2005 та 2017 роки); 

 - 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 (вересень 2017 р.). 

 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 
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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.  

 Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, п'яти розділів, 

висновків, списку використаних джерел (119 найменувань) і 3 додатків. Основний 

текст дисертації становить 168 сторінок машинописного тексту, 34 рисунки та 19 

таблиць. 

 

ЗМІСТ РОБОТИ 

 У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

сформульовано її наукову і практичну новизну,  мету і задачі досліджень. Наведено 

відомості про публікації, апробацію і впровадження результатів роботи.  

 У першому розділі наведено математичний опис мережевих динамічних 

об'єктів (МДО) на прикладі ШВМ, коротко описано базові алгоритми управління 

розподілом повітря, виконано огляд і класифікацію діалогових засобів наявних 

програмних систем. Для опису моделі мережевого об'єкта довільної топології  

використовуються: 

 1. Масив кодування топології мережі: 

 𝑁𝑈𝑗, 𝐾𝑈𝑗 , 𝑄𝑖 , 𝑃𝑖 , (1) 

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

гілок, 𝑃𝑖 – параметри гілок. 

 2. Алгоритми побудови матриць інциденцій і контурів по масиву (1): 

 𝐴 = 𝐹𝑎(𝑁𝑈𝑗 , 𝐾𝑈𝑗 , 𝑄𝑖), (2) 

 𝑆 = 𝐹𝑠(𝑁𝑈𝑗 , 𝐾𝑈𝑗 , 𝑄𝑖). (3) 

 Для опису перехідних аеродинамічних процесів у вентиляційній мережі 

застосовуються рівняння у частинних похідних: 

 {
−

𝜕𝑃𝑖

𝜕𝑥
= 𝑟𝑖𝑄𝑖

2 + 𝑟𝑖
′𝑄𝑖

2 +
𝜌

𝑆𝑖

𝜕𝑄𝑖

𝜕𝑡
;

−
𝜕𝑃𝑖

𝜕𝑡
=

𝜌𝑎2

𝑆𝑖

𝜕𝑄𝑖

𝜕𝑥
,

  (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; 𝑟𝑖
′– 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.  

 Аналіз дозволив виділити 5 основних етапів, що складають процес побудови і 

моделювання мережевого об'єкту з урахуванням паралельних і послідовних 

ресурсів: 

 1. Побудова та параметризація вихідної моделі мережевого об'єкту. 

 2. Підготовка до моделювання (завдання вхідних даних і передача їх системі 

моделювання для побудови математичної Simulation-моделі). 

 3. Власне процес моделювання (за допомогою симулятора). 

 4. Отримання та обробка результатів моделювання. 
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 5. Аналіз результатів та можлива корекція вхідних даних. 

 На кожному з цих етапів важливу частину роботи становить процес діалогу 

користувача з ресурсами моделювання, який повинен здійснюватися за допомогою 

спеціальних засобів. Конкретна реалізація засобів діалогу може залежати від 

апаратної платформи і відповідної операційної системи. На кожному із зазначених 

етапів в діалоговому режимі повинні вирішуватися певні завдання, необхідні для 

успішної побудови і застосування моделей. В системі управління багатозв'язними 

мережевими об'єктами гостро стоїть питання діалогової взаємодії операторів із 

засобами управління. На етапі розробки систем потрібна модельна підтримка, в якій 

важливе місце займає відпрацювання діалогових алгоритмів безпечного управління 

об'єктами.  

 Виконано аналіз робіт у галузі моделювання та управління розподілом повітря 

у ШВМ. Наявні системи вже не відповідають сучасним вимогам до програмного та 

апаратного забезпечення, вони не розраховані на підтримку сучасних графічних 

інтерфейсів та апаратних властивостей процесорів.  

 Розглянуто поширені в поточний час діалогові засоби комп’ютерних систем. 

Обґрунтовано переваги використання мультиплатформенних засобів розроблення 

програмного забезпечення для імплементації ПД ПОМС. Розглянуто вбудовані 

паралельні ресурси сучасних процесорів (Streaming SIMD Extensions), за допомогою 

яких можливо досягти значного прискорення алгоритмів моделювання СДС. 

          Сформульовано задачі розробок та досліджень. 

 Другий розділ присвячено теоретичній розробці концепції підсистеми діалогу 

проблемно-орієнтованого паралельного моделюючого середовища.  

 Запропоновано структуру ПД ПОМС, що забезпечує системну організацію 

засобів моделювання та їх взаємодію при виконанні всіх етапів побудови і 

дослідження моделей ДС (рис. 1). 

 Визначення 1. Проблемно-орієнтоване моделююче середовище (ПОМС) ‒ це 

комплекс апаратних, програмних і інформаційних засобів, який забезпечує дружню 

до користувача підтримку всіх етапів розробки, налагодження і дослідження 

паралельних моделей динамічних систем з зосередженими та розподіленими 

параметрами реальної складності, формування та візуалізації результатів 

моделювання, і призначений для вирішення широкого класу задач моделювання в 

даній предметній області. 

 Визначення 2. Підсистема діалогу ПОМС ‒ це сукупність апаратних, 

програмних, інформаційних і лінгвістичних засобів, які в системній взаємодії 

забезпечують активний доступ користувачів моделюючого середовища до його 

різнопланових ресурсів, взаємодію ресурсів з користувачами та введення 

користувачів в контури моделей на всіх етапах їх підготовки, налагодження, 

дослідження, формування та візуалізації результатів моделювання. 

Сформульовано основні напрямки застосування ПОМС і відповідні завдання 

підсистеми діалогу для кожного з напрямків ‒ математичного моделювання 

динамічних процесів та диспетчерського управління реальними об'єктами. В 

результаті аналізу етапів розробки і дослідження моделей динамічних систем 
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визначено основні функції підсистеми діалогу ПОМС, що задовольняють вимогам 

моделювання ДС реальної складності. 

Рис. 1. Структура і взаємодія засобів ПД ПОМС 

  

У третьому розділі виконано розробку та дослідження алгоритмів діалогової 

підтримки етапів моделювання мережевих динамічних об’єктів  (МДО). 

Сформульовано основні задачі ПОМС, що вимагають використання засобів ПД на 

всіх етапах моделювання, із зазначенням необхідного набору вхідних даних, 

потрібних для їх вирішення. Запропоновано використовувати об'єктно-орієнтоване 

проектування при побудові ПД ПОМС і об'єктно-орієнтоване програмування при 

програмній реалізації ПД як найбільш ефективні засоби побудови складних систем. 

Для кожного з етапів роботи з моделлю, що вимагає діалогової підтримки, 

розроблено відповідні алгоритми функціонування ПД.  На рис. 2 представлений 

фрагмент МПО графа ШВМ з частковою параметризацією. 

Для опису вихідної моделі МДО запропоновано використовувати єдиний 

універсальний формат, який повинен забезпечувати наочне і компактне 

представлення вихідних даних та забезпечувати зв’язки між елементами, що входять 

до різних уявлень моделі. Запропоновано ієрархічну модель атрибутів як основну 

складову параметризації підмоделей вихідної моделі МДО (рис. 3). Підмодель 

топології описує комутації між складовими МДО (тобто вузлами та гілками).  

Підмодель візуалізації містить метадані для кожної складової МДО, що 

використовуються відповідними модулями відображення. Підмодель параметризації 

визначає конкретні параметри МДО, що разом з топологією використовуються для 

побудови паралельних Simulation-моделей та процесу моделювання. 
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Рис. 2. Фрагмент графа ШВМ з частковою параметризацією 

 

 

Рис. 3. Вихідна модель мережевого об'єкта (універсальне представлення) 

Завдання створення і редагування вихідної моделі та її параметрів вимагають 

наявності сучасних візуальних засобів редагування. З метою забезпечення якості 

моделі, що створюється, однією з важливіших функцій візуального редактора є 

можливість скасувати (або повторити) кілька останніх кроків редагування. 

Традиційно ця функціональність реалізується у вигляді стека скасування останніх 
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дій користувача. В даний час існує два найбільш популярних способи (“патерни”) 

його імплементації: Memento і Command. Розглянуто переваги і недоліки обох 

способів (загальні висновки наведено в табл. 1). Наведено критерії оптимальності з 

боку імплементації та застосування різних способів. 

Метод Memento передбачає, що в стек скасування після кожної зміни моделі 

даних заноситься її поточний стан (як правило, модель серіалізується в бінарний 

архів, який оброблюється алгоритмом стиснення загального призначення). При 

виконанні користувачем команд скасування або повтору збережений стан моделі 

даних відновлюється шляхом декомпресії та десеріалізації. Метод досить простий в 

реалізації і ефективний за швидкодією, однак основним його недоліком є висока 

витрата пам'яті для зберігання серіалізованих станів в стеку, що обмежує його 

допустиму глибину для великих моделей даних. 

Метод Command базується на запису до стеку повторів команд-модифікаторів, 

які однозначно описують трансформацію моделі даних з попереднього стану в 

поточний (𝑀𝑖 → 𝑀𝑖+1, або 𝑀𝑖+1 = 𝐹(𝑀𝑖)), а також команд, що реалізують зворотні 

трансформації (𝑀𝑖+1 → 𝑀𝑖, або 𝑀𝑖 = 𝐹𝑅(𝑀𝑖+1)) та розміщуються у стеку скасування. 

Основною проблемою методу є необхідність імплементації окремих команд для 

кожної можливої дії користувача над моделлю, що значно збільшує трудомісткість 

його реалізації для складних систем і практично виключає повторне використання 

коду.   

Таблиця 1. Порівняння способів реалізації стека скасування 

Критерій / Спосіб Memento Command 

Швидкодія Висока Висока 

Витрати пам'яті  

 

Високі (може бути 

зменшено за допомогою 

стиснення даних)  

Низькі (дані, що розміщуються в 

стеку, адаптуються під кожну 

команду окремо)  

Складність 

реалізації 

Низька (необхідно 

реалізувати серіалізацію 

моделі в бінарний архів) 

Висока (вимагає окремої 

імплементації для кожної  

команди) 

Універсальність 

(повторне 

використання коду) 

Так (унікальна тільки 

серіалізація моделі даних) 

Ні (практично повністю інша 

імплементація для кожного 

випадку використання) 

 

В роботі вперше запропоновано метод Diff, який дозволяє значно зменшити 

трудомісткість реалізації стека скасування і отримати універсальне рішення, 

зберігаючи при цьому досить високу ефективність. Ідея методу полягає в 

автоматичному генеруванні команд-модифікаторів на основі відмінностей між 

попереднім і поточним станами моделі даних. Якщо розглядати кожний стан моделі 

даних як абстрактну послідовність елементів (наприклад, серіалізовану до бінарного 

архіву, як це передбачається в методі Memento), то можна виділити сім основних 

варіантів модифікацій абстрактного представлення моделі даних, які виконуються на 



9 

кожному кроці редагування її користувачем. Дані варіанти представлено на рис. 4 

(примітка: верхня частина кожного зображення відповідає моделі даних до її зміни, 

нижня – після). 

1. Одноразова зміна. Дана модифікація найчастіше передбачає, що в ході 

редагування моделі був змінений одиночний параметр фіксованого розміру. 

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 довжину. 

2. Одноразова вставка. Як правило, це результат операції по розширенню 

моделі даних (додавання нових об'єктів або параметрів). В цьому випадку поточний 

стан архіву повністю містить в собі попередній, доповнений деякою послідовністю 

байт, починаючи з довільного індексу. 

 

Рис. 4. Можливі модифікації абстрактної моделі даних 

  

 3. Одноразове видалення. Зазвичай є результатом операції редукції моделі 

даних (видалення об'єктів або параметрів). Фактично це операція, зворотна щодо 

одноразової вставки. Поточний стан архіву повторює попередній, за винятком 

відсутності деякої послідовності байт. 

 4. Одноразова заміна. Часто є результатом перейменування будь-якого 

параметру або редагування текстового значення. Дана модифікація близька до 

одноразової зміни, за винятком того, що архіви відрізняються між собою 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 і т.д.). При цьому обидва архіви 

зберігають свою довжину, але дві довільні послідовності даних (не обов'язково при 

цьому розміщені послідовно щодо одна до одної) змінюють своє взаємне 

розташування. 

 6. Багаторазова заміна. Є результатом операції, застосованої одночасно до 

множини об'єктів або параметрів моделі (повнотекстовий пошук і заміна, 

переміщення групи об'єктів, багаторазове перейменування і т.д.). Як результат, 

обидва архіви містять в собі множинні зміни відносно один одного, які не 

підлягають універсальному визначенню, проте в той же час в них можна виділити 

загальні послідовності. 

1. Зміна 2. Вставка 3. Видалення 4. Заміна 

5. Переміщення 6. Багаторазова заміна 7. Глобальна модифікація 
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 7. Глобальна модифікація. Даний приклад є "worst case" (тобто найгіршим 

випадком стосовно до розглянутого методу), оскільки операція над моделлю даних 

передбачає практично повну зміну даних (наприклад, графічний фільтр по всьому 

зображенню, створення нової моделі або завантаження даних з файлу). У цьому 

випадку зміни між архівами настільки значні, що не існує можливості виділити будь-

які загальні послідовності даних в них. 

 Для визначення фактичного варіанту модифікації застосовується функція 

локалізації змін 𝐷𝑖𝑓𝑓 = 𝐹𝑙𝑜𝑐(𝑀𝑖 , 𝑀𝑖+1), що повертає границі змінених 

послідовностей даних в межах попереднього і поточного серіалізованих станів 

моделі. Необхідною умовою реалізації даної функції є її висока швидкодія. 

 Модифікації 1-4 по суті відображають операції редагування моделі, що 

виконуються користувачем послідовно. Оскільки в цьому випадку на кожному кроці 

редагування модель змінюється в основному незначно, то відмінності між станами 

моделі також будуть мінімальними по відношенню до загального обсягу даних 

(наприклад, при зміні тільки одного параметра моделі). Кожний стан моделі до та 

після редагування фактично розбивається модифікованою послідовністю на дві 

частини (зліва і справа), які є незмінними. У цьому випадку ефективним способом 

імплементації функції локалізації буде застосування двонаправленого пошуку 

першої розбіжності між обома станами моделі. Залежно від позицій знайдених 

відмінностей і сумарної довжини зміненої послідовності можливо зробити висновок 

про те, які модифікатори повинні бути сформовані. 

 Для варіантів 5-7 алгоритм двонаправленого пошуку виявиться не 

ефективним, оскільки він в змозі визначити тільки початок і кінець змін в межах 

цілого архіву. Варіанти 5 і 6 вимагають додаткових обчислювальних витрат, щоб 

бути розпізнаними в бінарному архіві. В даних випадках задача формування 

модифікаторів зводиться до задачі отримання мінімального скрипта редагування 

(Shortest Edit Script, SES), який визначається мінімальною кількістю операцій з 

найменшим числом параметрів, необхідних для виконання трансформації довільної 

послідовності A в послідовність B. 

 Як правило, пошук SES рівноцінний знаходженню найдовшої загальної 

підпослідовності (Longest Common Sequence, LCS) двох масивів. В даний час для 

вирішення цієї задачі розроблено кілька досить ефективних алгоритмів, які широко 

використовуються для знаходження змін між різними версіями текстових файлів 

(наприклад, в системах контролю версій Subversion, Git та ін.). Аналогічні 

алгоритми можуть бути застосовані для генерування SES для бінарних 

послідовностей (bsdiff). Отриманий таким чином код SES буде поміщений в стек 

скасування з відповідним модифікатором. 

 Варіант 7 в принципі виключає генерування будь-якого універсального 

модифікатора. Тут існують такі можливі рішення: 

 - Розміщення в стеку модифікаторів, що описують конкретну трансформацію 

окремими командами (по аналогії з патерном Command). Дане рішення, очевидно, не 

є універсальним, хоча може бути значно ефективнішим з точки зору витрат пам'яті. 

 - Застосування алгоритмів компресії даних і збереження в стеку двох станів 
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моделі в стиснутому вигляді (аналогічно патерну Memento). Це рішення забезпечує 

універсальність алгоритму ціною ефективності використання пам'яті і швидкодії. 

      Алгоритми пошуку LCS і формування SES в найгіршому випадку можуть 

витратити чимало часу на обробку великих обсягів даних, що призведе до низького 

часу відгуку системи на реакцію користувача, а отже, викличе негативну думку з 

його боку про ефективність візуального редактора моделі в цілому. Тому, в 

залежності від обсягів редагованих даних, в разі негативного результату функції 

локалізації (для варіантів 1-4) має сенс не витрачати ресурси на додатковий аналіз, а 

застосувати алгоритм стиснення загального призначення аналогічно патерну 

Memento (так, для варіантів 5 і 6 стиснення даних буде ефективним у разі, якщо 

відношення сумарної довжини змінених послідовностей до не зміненої є досить 

малим).  

 Узагальнений алгоритм генерування модифікаторів представлено на рис. 5, де 

введено  наступні позначення:  

Рис. 5. Загальний алгоритм генерування модифікаторів за методом Diff 

 

 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; 𝐾𝑑𝑖𝑓𝑓– алгоритм, що генерує 

модифікатор на основі результату 𝐹𝑙𝑜𝑐; 𝐹𝑡𝑠𝑒𝑠 – алгоритм апріорної оцінки часу 

пошуку SES; 𝑡𝑚𝑎𝑥 – максимально можливий час формування SES; 𝐹𝑠𝑒𝑠, 𝐾𝑠𝑒𝑠 – 

алгоритми визначення розмірів і генерування модифікаторів як результату 

розширеного пошуку відмінностей (SES); 𝑧𝑖𝑝 – загальний алгоритм стиснення 

даних; 𝐾𝑧𝑖𝑝 – алгоритм генерування модифікаторів, що поміщають стислі дані в стек 

скасування. 
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Наведено критерії, за якими може бути оцінена ефективність різних методів 

імплементації стека скасування останніх дій користувача. Виконано теоретичний 

аналіз методів Command та Memento у порівнянні з методом Diff.  

Четвертий розділ присвячений використанню вбудованих SIMD-засобів 

сучасних процесорів при побудові вирішувача рівнянь для вирішення задач 

динаміки розподілу повітря в шахтному мережевому об'єкті.  

Наведено опис базового MIMD-вирішувача рівнянь методом прямих. Основна 

ідея даного паралельного методу полягає в тому, що кожна гілка з М гілок ШВМ 

моделюється окремим процесом на кожному кроці ітерації. В ідеалі кожен процес 

повинен бути запущений на окремому фізичному процесорі, що досягається при 

кількості доступних процесорів 𝑁 ≥ 𝑀. У разі, коли 𝑁 < 𝑀 (тобто фізичних 

процесорів менше, ніж гілок), один і той же процесор послідовно займається 

моделюванням декількох призначених йому гілок. Таким чином, кожна ітерація 

виконується паралельно на 𝑁 процесорах. 

Метод прямих передбачає подальшу логічну декомпозицію кожної гілки на 

окремі елементи. Гілка 𝑄𝑖 розбивається на 𝑚 відрізків з постійним кроком 

дискретизації ∆𝑥 (рис. 6): 

 

Рис. 6.  

Схема розбиття 

гілки на 

відрізки 

 

де 𝑃𝑖,𝑗 – значення тисків в пунктах апроксимації; 𝑃𝑖,0 відповідає тиску атмосфери або 

початкового вузла гілки 𝑖; 𝑃𝑖,𝑚  – тиск в кінцевому вузлу гілки або у вузлі 

підключення вентилятора. 

 Система диференціальних рівнянь в відрізках після апроксимації за методом 

прямих визначена у вигляді (5): 

 {

−
𝑃𝑖,𝑗−1−𝑃𝑖,𝑗

∆𝑥
= 𝑟𝑖,𝑗𝑄𝑖,𝑗

2 +
𝜌

𝑆𝑖,𝑗

𝑑𝑄𝑖,𝑗

𝑑𝑡
;

𝑑𝑃𝑖,𝑗

𝑑𝑡
=

𝜌𝑎2

𝑆𝑖,𝑗

𝑄𝑖,𝑗−𝑄𝑖,𝑗+1

∆𝑥
,

 (5) 

де 𝑟𝑖 – питомий аеродинамічний опір повітропроводу, 𝜌 – щільність повітря, 𝑆𝑖 – 

площа перерізу повітропроводу, 𝑎 – швидкість звуку в повітрі, 𝑗 – індекс відрізка 

гілки 𝑄𝑖. 

 Рішення системи рівнянь (5) щодо кожного відрізка 𝑄𝑖,𝑗 представлено в 

наступному вигляді (6), (7): 

 {

𝑑𝑄𝑖,𝑗

𝑑𝑡
= 𝛼(𝑃𝑖,𝑗−1 − 𝑃𝑖,𝑗) − 𝛽(𝑄𝑖,𝑗|𝑄𝑖,𝑗|);

𝑑𝑃𝑖,𝑗

𝑑𝑡
= 𝛾(𝑄𝑖,𝑗 − 𝑄𝑖,𝑗+1),

 (6) 𝛼 =
𝑆

𝜌∆𝑥
, 𝛽 =

𝑟𝑆

𝜌
, 𝛾 =

𝜌𝑎2

𝑆∆𝑥
, (7) 

де 𝛼, 𝛽, 𝛾 – відповідно вирази аеродинамічних параметрів, що обчислюються 

одноразово для всієї гілки 𝑄𝑖.   

 Для 𝑗 = 1 (перший відрізок) значення 𝑑𝑄𝑖,1𝑑𝑡 та 𝑑𝑃𝑖,1𝑑𝑡 обчислюються за 
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допомогою системи (8): 

 {

𝑑𝑄𝑖,1

𝑑𝑡
= 𝛼(𝑃𝑖,𝑏𝑒𝑔 − 𝑃𝑖,1) − 𝛽(𝑄𝑖,1|𝑄𝑖,1|);

𝑑𝑃𝑖,1

𝑑𝑡
= 𝛾(𝑄𝑖,1 − 𝑄𝑖,2),

 (8) 

де 𝑃𝑖,𝑏𝑒𝑔 – початкове значення тиску в гілці 𝑄𝑖, яке обчислюється в процесі 

генерування рівнянь в залежності від вхідних комутацій гілки.  

 Для 𝑗 = 𝑚  (останній відрізок) формули для обчислень 𝑑𝑃𝑖,𝑚𝑑𝑡 генеруються в 

залежності від вихідних комутацій гілки 𝑄𝑖. Далі виконується рішення даної системи 

рівнянь одним з чисельних методів з використанням значень 𝑄𝑖,𝑗 та 𝑃𝑖,𝑗, обчислених 

на попередній ітерації моделювання. Отримані результати окремо по кожній гілці 

збираються основним процесом, і при необхідності здійснюється запуск наступної 

ітерації. Структуру MIMD-вирішувача рівнянь, що реалізує описану логіку, наведено 

на рис. 7.a.  

 Основним недоліком даного підходу є те, що час моделювання кожної гілки 

залежить від кількості відрізків 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. З урахуванням того, що в архітектуру сучасних процесорів 

інтегровані засоби підтримки SIMD (наприклад, для процесорів Intel вони наявні у 

якості технологій SSE і AVX), в роботі запропоновано гібридну MIMD+SIMD-

структуру вирішувача рівнянь (рис. 7.b). 

 

  

Рис. 7.a. Структура MIMD-вирішувача 

рівнянь за методом прямих 

Рис. 7.b. Структура гібридного 

MIMD+SIMD-вирішувача рівнянь 

 

 При використанні гібридної структури розв’язання рівнянь для кожного 

відрізка гілки пропонується виконувати за допомогою паралельного SIMD-

алгоритму, оптимізованого під вбудовану SIMD-архітектуру. Цим прискорюється 
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розрахунок гілок і мінімізується час, витрачений кожним процесорним елементом на 

очікування інших, що призводить до зменшення часу моделювання кожної ітерації, і 

в підсумку − до загального прискорення процесу моделювання. 

 В системі рівнянь (6) значення 𝑑𝑄𝑗𝑑𝑡 та 𝑑𝑃𝑗𝑑𝑡 для кожного відрізка, окрім 

останнього (для 𝑗 = 1 … 𝑚 − 1), залежать від величин 𝛼, 𝛽, 𝛾 (які є постійними 

величинами в межах однієї гілки і тому можуть бути обчислені одноразово перед 

паралельним циклом розрахунків по відрізках) і поточних значень 𝑄𝑗 та 𝑃𝑗, а також 

значення 𝑃𝑗−1 попереднього і 𝑄𝑗+1 наступного відрізка. Перший відрізок гілки 

описується системою рівнянь (8), в якій в якості додаткової змінної 

використовується вхідне значення тиску 𝑃𝑖,𝑏𝑒𝑔 для розрахунку початкових значень 

𝑑𝑃1𝑑𝑡 та 𝑑𝑄1𝑑𝑡. Таким чином, можна представити значення 𝑃𝑖,𝑏𝑒𝑔 як елемент масиву 

з нульовим індексом: 𝑃[0] = 𝑃𝑖,𝑏𝑒𝑔. Практично це означає, що для масивів 𝑄, 𝑃, 𝑑𝑃𝑑𝑡 

і 𝑑𝑄𝑑𝑡 необхідно виділити на 1 елемент пам'яті більше, і в такому випадку 

обчислення першого відрізка може бути виконано паралельним алгоритмом (при 

цьому елементи 𝑄0, 𝑑𝑃0𝑑𝑡, 𝑑𝑄0𝑑𝑡 не міститимуть необхідних для розрахунків 

значень і результатів).  

Для SIMD-програм найбільш ефективним відображенням вхідних і вихідних 

даних в пам'яті з точки зору продуктивності є концепція SoA (Structure Of Arrays), 

яка передбачає послідовне розміщення даних, що відносяться до одного набору. 

Рис. 8  ілюструє розташування даних в пам'яті при застосуванні SoA.  

 

Q0 = ? Q1 Q2 Q3 Q4 ... Qm 

P0 = Pbeg P1 P2 P3 P4 ... Pm 

dQ0dt = ? dQ1dt dQ2dt dQ3dt dQ4dt ... dQmdt 

dP0dt = ? dP1dt dP2dt dP3dt dP4dt ... dPmdt 
 

 

Рис. 8. Розташування даних в 

пам'яті при застосуванні SoA 

 Паралельний SIMD-алгоритм для обчислення 𝑑𝑃𝑗𝑑𝑡 (𝑗 = 1. . 𝑚 − 1) описано 

схемою на рис. 9. Аналогічним чином формується алгоритм для обчислення 

𝑑𝑄𝑗𝑑𝑡 (𝑗 = 1. . 𝑚 − 1).  

 Рівняння для останнього відрізка гілки 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). Тому для генерування рівнянь останнього відрізку і для їх вирішення 

доцільне використання послідовних алгоритмів. На рис. 10 представлено загальну 

блок-схему обчислення окремої гілки за допомогою гібридного алгоритму. 

 Виконано апріорний аналіз зменшення кількості ітерацій моделювання при 

використанні гібридного алгоритму відносно операндів типу float та double. Число 

ітерацій залежить як від типу операндів, так і від технології SIMD, яка наявна на 

цільовій платформі (розглядались технології SSE, AVX, AVX-512). 
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Рис. 9. Схема SIMD-алгоритму 

обчислення 𝑑𝑃𝑗𝑑𝑡 (𝑗 = 1. . 𝑚 − 1) 

1.  Завантаження в SIMD-регістр 𝑅1 значень 

𝑄1. . . 𝑄𝑚−1. 

2.  Завантаження в SIMD-регістр 𝑅2 значень 

𝑄2. . . 𝑄𝑚. 

3.  Виконання операції 𝑅3 =  𝑅1 –  𝑅2, 

після чого в SIMD-регістрі 𝑅3 будуть 

знаходитися значення 𝑄𝑗 − 𝑄𝑗+1. 

4.  Завантаження в SIMD-регістр 𝑅4 значень 

𝛾 методом broadcast (розподіл 𝛾 по всіх 

розрядах). 

5.  Виконання операції 𝑅5 =  𝑅3 ∗  𝑅4,  

після чого в SIMD-регістрі 𝑅5  

знаходитимуться значення 𝛾(𝑄𝑗 − 𝑄𝑗+1). 

6.  Зчитування результатів 𝑑𝑃𝑗𝑑𝑡 з 𝑅5. 
 

 
 

Рис. 10. Блок-схема обчислення значень для 𝑖-тої гілки гібридним алгоритмом 

 

 П'ятий розділ присвячений імплементації та експериментальним 

підтвердженням ідей і алгоритмів, наведених в роботі. Розроблено об'єктну модель 

редактора графів ШВМ, що реалізує візуальне редагування моделі комутацій 

елементів графа і його параметрів. Наведено опис основних модулів і функцій 

програми. Імплементацію редактора виконано за допомогою мультиплатформенного 

фреймворка Qt і IDE Microsoft Visual Studio 2015. 

 Виконано імплементацію стека скасування/повтору останніх дій користувача 

за методом Diff. Для формування SES використовувався модифікований алгоритм 

bsdiff. В якості стандартного алгоритму стиснення застосовано функції бібліотеки 

zlib. Експериментальні дослідження проводилися на реальних моделях графів різної 
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складності (від 117 до 4000 гілок), в тому числі побудованих і параметризованих в 

розробленій програмі-редакторі графів ШВМ. 

 На рис. 11 наведено графік витрат пам'яті для моделі, що складається з 4000 

гілок (вісь Y, байт) при використанні загального алгоритму стиснення для методів 

Memento (Memento.Size) і Diff (Diff.Size). Експерименти показали, що: 

  - в середньому кращі результати по витратам пам'яті, отримані за методом Diff, 

лежать в межах від 2,7 % до 22,2 % по відношенню до обсягу моделі даних, яка була 

стиснута загальним алгоритмом. 

 - час, витрачений на аналіз і формування модифікаторів, безпосередньо 

залежить від складності моделей, ефективності компілятора і апаратної частини 

цільової системи; в разі невиконання критерію швидкодії (𝑇𝑚 < 𝑡𝑚𝑎𝑥) доцільне 

застосування алгоритму загального стиснення замість формування SES. 

Рис. 11. Витрати пам'яті Memento і Diff (байт, модель 4000 гілок) 

 

Реалізовано заснований на вбудованих SIMD-засобах процесора алгоритм 

вирішувача рівнянь за методом прямих для задачі динаміки розподілу повітря. 

Проведено експерименти для значень типу float і double з використанням команд 

SSE і AVX та методики “розкрутки циклів”. Максимальної продуктивності (модель 

гілки на 2000 відрізків, прискорення майже в 2,9 разів щодо послідовного plain-C 

алгоритму, рис. 12, вертикальна вісь) вдалося досягти при використанні команд AVX 

для операндів базової точності (float), а також до 60 % при використанні команд AVX 

для операндів подвійної точності (double). 

  Рис. 12. Прискорення при 

використанні SIMD-алгоритму 

щодо plain-C-алгоритму 

 

- C – код  мовою  C 

- SSE – використання SSE-команд 

- AVX – використання AVX-команд 

- SSEU, AVXU – код з 

використанням методики Loop 

Unrolling (розкрутка циклів) 
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ВИСНОВКИ 

 У дисертації запропоновано вирішення актуальних науково-технічних 

проблем, пов'язаних із застосуванням і вдосконаленням алгоритмів підтримки 

діалогу між програмними модулями системи моделювання і ії користувачами, а 

також з використанням вбудованих паралельних засобів сучасних процесорів для 

підвищення ефективності процесу моделювання на прикладі задачі по розподілу 

повітря в ШВМ. 

 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 та 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 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. Запропоновано гібридну MIMD+SIMD- 

структуру 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 швидкість процесу моделювання (отримане прискорення майже 
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в 2,9 разів під час проведення експериментів). 
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універсального формату для зберігання та обміну даними окремих підмоделей. 

 

АНОТАЦІЯ 

 Масюк Арсеній Леонідович. Діалогові засоби паралельного моделюючого 

середовища, орієнтованого на мережеві динамічні об’єкти. – Рукопис.  

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 01.05.02 – «Математичне моделювання та обчислювальні методи», 

Донецький національний технічний університет, Покровськ, 2018. 

 Дисертаційна робота присвячена розгляду проблемно-орієнтованого 

моделюючого середовища (ПОМС) як об'єкта діалогу користувача і розробника 

моделей (експерта предметної області) з багатоплановими ресурсами середовища, 

теоретичного обґрунтування і розробки засобів ефективної підтримки цього діалогу 

на всіх етапах побудови та застосування різнопланових моделей динамічних систем. 

 У дисертаційній роботі проаналізовано наявні діалогові засоби для систем 

управління складними об'єктами. Основною проблемою для систем моделювання в 

гірничодобувній галузі є практично повна відсутність діалогових засобів управління 

і моделювання шахтних вентиляційних мереж (ШВМ). 

 Наведено визначення ПД ПОМС як сукупності засобів, що вводять експерта 

предметної області у контур моделі та в систему керування. Розроблено структуру й 

функціональний набір засобів ПД у складі ПОМС. Розроблено діалогові алгоритми 

підтримки етапів створення, налагодження, візуалізації, підготовки до моделювання 

та моделювання об'єкта. 

 Запропоновано та обґрунтовано універсальний формат опису моделі МО, що 

інкапсулює параметри усіх елементів, які складають можливі її підмоделі, 

використовуючи для цього ієрархічну атрибутну модель. 

 Вперше запропоновано універсальний метод Diff реалізації стека скасування 

та повтору останніх дій користувача, заснований на автоматичному генеруванні 

команд-модифікаторів для зміни станів моделі даних. В даний час код, який реалізує 

дану функціональність, успішно використовується в декількох додатках. 

 Запропоновано гібридну MIMD+SIMD-структуру вирішувача рівнянь для 

задачі динаміки розподілу повітря в ШВМ. Розроблено орієнтований на інтегровані 

засоби SIMD сучасних процесорів паралельний алгоритм моделювання розподілу 

повітря в окремих гілках ШВМ за методом прямих. 

 Виконано розробку модуля побудови і параметризації графа ШВМ, що 

імплементує Diff-метод, а також модуля зв'язку з симулятором і візуалізації 

результатів як складової частини ПД. Працездатність діалогових алгоритмів 

доведено шляхом побудови, параметризації та моделювання тестової моделі ШВМ. 

На основі реальних моделей експериментально підтверджена ефективність Diff-

методу і паралельного MIMD+SIMD-вирішувача рівнянь.  

 Ключові слова: паралельне моделююче середовище, мережеві динамічні 

об'єкти, шахтна вентиляційна мережа, підсистема діалогу, діалогові алгоритми, 

граф ШВМ, стек скасування та повтору останніх дій користувача.  
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АННОТАЦИЯ 

 Масюк Арсений Леонидович. Диалоговые средства параллельной 

моделирующей среды, ориентированной на сетевые динамические объекты. – 

Рукопись. 

 Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 01.05.02 – «Математическое моделирование и численные методы», 

Донецкий национальный технический университет, Покровск, 2018. 

 Диссертационная работа посвящена рассмотрению проблемно-

ориентированной моделирующей среды (ПОМС) как объекта диалога пользователя 

и разработчика моделей (эксперта предметной области) с многоплановыми 

ресурсами среды, теоретическому обоснованию и разработке средств эффективной 

поддержки этого диалога на всех этапах построения и применения разноплановых 

моделей динамических систем. 

 В диссертационной работе проанализированы существующие диалоговые 

средства для систем управления сложными объектами. Основной проблемой для 

систем моделирования в горнодобывающей отрасли является практически полное 

отсутствие диалоговых средств управления и моделирования шахтных 

вентиляционных сетей (ШВС). 

 Приводится определение ПД ПОМС как совокупности средств, вводящих 

эксперта предметной области в контур разрабатываемой модели и в систему 

управления. Разработана структура и функциональный набор средств ПД в составе 

ПОМС. Разработаны диалоговые алгоритмы поддержки этапов создания, отладки, 

визуализации, подготовки к моделированию и моделирования объекта.  

 Предложен и обоснован универсальный формат описания исходной модели 

СО, инкапсулирующий параметры всех элементов, составляющих возможные 

подмодели СО, на основе представления их в виде иерархической атрибутной 

модели.  

 Впервые предложен универсальный метод Diff реализации стека отмены 

последних действий пользователя, основанный на автоматическом генерировании 

команд-модификаторов для изменения состояний модели данных. В данное время 

код, реализующий данную функциональность, успешно используется в нескольких  

приложениях. 

 Предложена гибридная MIMD+SIMD-структура решателя уравнений для 

задачи динамики воздухораспределения в ШВС. Разработан ориентированный на 

встроенные средства SIMD современных процессоров параллельный алгоритм 

моделирования воздухораспределения в отдельных ветвях ШВС по методу прямых. 

 Выполнена разработка модуля построения и параметризации графа ШВС, 

имплементирующего Diff-метод, а также модуля связи с симулятором и 

визуализации результатов  как составной части ПД. Работоспособность диалоговых 

алгоритмов доказана путем построения, параметризации и моделирования тестовой 

модели ШВС. На основе реальных моделей экспериментально подтверждена 

эффективность Diff-метода и параллельного MIMD+SIMD-решателя уравнений 

методом прямых для задачи воздухораспределения. 
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 Ключевые слова: параллельная моделирующая среда, шахтная 
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SUMMARY 

 Arseniy Masyuk. Dialog means of parallel simulation environment focused on 

network dynamic objects. – Manuscript. 

 Thesis for a candidate’s degree by specialty 01.05.02 – Mathematical modeling and 

numerical methods – Donetsk National Technical University, Pokrovsk, 2018.  

 In the thesis a problem-oriented simulation environment (POSE) is considered as a 

subject of dialogue between users and designers of models (domain experts) from one side 

and diverse resources of the simulation environment from the other. Defined and 

theoretically justified a set of means targeted to efficiently support the human-computer 

dialogue on all the stages of design and application of the models of dynamic systems. 

 Modern dialog means of the systems intended for managing of the complex objects 

were analyzed. The common problem of such systems in the coal mining domain is 

significant lacking of dialog means for management and simulation of the mine airing 

networks (MANs).  

 The dialog subsystem (DS) of POSE is considered as a composite of means which 

brings a domain expert into the contour of the model and the managing system. The 

structure and the functional set of DS means as a part of POSE were developed. The dialog 

algorithms for all the stages of model creation, debugging, visualizing, preparing for 

simulation and simulating were designed.  

 A universal input network object model description format was proposed, which 

encapsulates parameters of all the elements representing certain network submodels, based 

on a hierarchical attribute model. 

 For the first time a universal Diff method for implementation of the undo/redo stack 

was proposed. The method is based on the automatic generation of the commands which 

modify serialized data model states. As for now, the software code which implements 

given functionality is used successfully in several applications. 

 The hybrid MIMD+SIMD structure of the equation solver for the air distribution 

task in MANs was proposed. A parallel algorithm for simulation of the air distribution in 

the separate MAN branches by the method of lines was improved and implemented, based 

on integrated SIMD extensions of the modern processors. 

 Multi-platform DS software for visual design and parameterizing of MAN graphs 

was implemented, using undo/redo stack functionality based on Diff method. Standalone 

simulation modules were integrated into POSE and their output was visualized via DS 

means. The dialog algorithms have been tested by creating, parameterizing and simulating 

of several MAN models with different complexity. The efficiency of the proposed Diff 

method and the parallel equations solver for the air distribution task has been proved, 

based on experiments with various real models. 

 Keywords: parallel simulation environment, mine airing network, dialog subsystem, 

dialog algorithms, MAN graph, undo/redo stack. 


