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METHOD OF CONTROLLING THE BIT RATE FOR COMPRESSION
OF PREDICTED FRAMES IN A VIDEO SEQUENCE
V.V. Barannik, D.E. Dvuhglavov, N.A. Kharchenko
The method of management bit rate is offered at the compression of videoinformation taking into account achievement of
maximal quality of image. In the process of finding of optimum parameters of compression a decision to utillize the method of dichotomy is accepted. He allows to find optimum values with the set exactness, not coming running here to the exhaustive search of variants.
It results in diminishing of time of treatment of personnels of videogroup, that especially topically in the case of transmission of mediacontent real-time. Simplicity of method also is one of necessary requirements to the algorithms of management, at the use them in devices
with the limited calculable capabilities. As a basic parameter of compression the factor of quality which the matrix of quantum is formed
by was chosen. Exactly on this stage the most loss of information is made. Choosing also the method of treatment of blocks in a shot,
there is possibility to reduce bit speed to the necessary limit for a transmission on ductings of connection.
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МЕТОД РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ В ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНІЙ
МЕРЕЖІ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
В статті запропоновано метод розподілу ресурсів в процесі обробки потоку запитів в ІОМ АСУ авіації та ППО, що на відміну від існуючих використовує спадаючу функцію корисності результату від часу,
отриману за допомогою розвиненої методики прямого визначення корисності. Приведено обґрунтування
застосування методу та подано його структуру у вигляді алгоритму.
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оптимальний розподіл, математичне моделювання, метод, функція корисності результату.

Вступ
Постановка проблеми. Підвищення ефективності обслуговування користувачів інформаційнообчислювальної мережі (ІОМ) автоматизованої системи управління (АСУ) військового призначення по
обробці обчислювальних запитів лежить у площині
розробки розподіленої системи планування ресурсів,
робота якої спирається на метод розподілу ресурсів.
Розробка зазначеного методу проводиться з використанням моделей запитів і потоку запитів, а також
обчислювальної підсистеми. При розробці структури системи планування зроблені такі допущення:
– система планування перерозподіляє запити із
вхідної черги;
– оператори генерують запити із тривалим часом обробки у випадкові моменти часу та визначають вимоги до результатів шляхом завдання функції
корисності (більш детально методика визначення
функції корисності буде подана далі);
– функція корисності коректується системою
залежно від:
1) пріоритету оператора;
2) комплексу ОТЗ, який вирішується та конкретного ОТЗ в даному комплексі;
3) часу ведення бойової роботи;
4) фази ведення бойових дій;
5) типу засобу управління;
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– множина запитів всіх операторів ІОМ АСУ
утворює нестаціонарний потік, що має деяку інтенсивність та структура якого змінюється з часом;
– набір програмного забезпечення не є неоднорідним;
– обробка запитів відбувається в пакетному
режимі.
Таким чином, можна простежити, що ефективність
процесу планування буде безпосередньо залежати від
корисності результату, при цьому виникає проблема
розробки методу розподілу ресурсів в ІОМ АСУ.
Мета статті. Метою статті є розробка методу
розподілу ресурсів в ІОМ АСУ з використанням
функції корисності результату.
Аналіз літературних джерел. Дана стаття є
продовженням дослідження побудови системи планування ресурсів в ІОМ АСУ військового призначення, що подано в роботі [1]. Алгоритм розподілу ресурсів в ІОМ можна прослідкувати в ряді робіт, наприклад, [2], однак вони розглядають сферу економіки та
роботи промислових підприємств, що відрізняється
специфікою ведення бойових дій у частині динаміки
та нестаціонарності вхідного потоку заявок.

Основна частина
В результаті проведених досліджень запропонована структура методу планування розподілу ресурсів, який представлений на рис. 1, що реалізує
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дисципліну обслуговування FMT. Розглянемо більш
докладно частину методу, що пов'язана з визначенням необхідного стану ІОМ АСУ. Вихідними даними для виконання даної частини методу є:
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– список моделей запитів, що знаходяться у черзі на обробку та обробляються у ІОМ АСУ;
– список моделей обчислювальних вузлів;
– модель ІОМ АСУ.
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Рис. 1. Алгоритм застосування методу
Результативність обробки потоку запитів до
ІОМ АСУ може бути виражена шляхом підсумовування корисності результатів i (t) окремих запитів
за проміжок часу T:
n

 i (t)  max .
Z  i 1

(1)
t
Фізичний зміст цільової функції (1) полягає в
призначенні на обробку потоку запитів таким чи120

ном, щоб забезпечити максимум загальної корисності обробки результатів.
Критерієм успішного застосування розробляємого методу є максимізація цільової функції (1).
Результатом застосування методу є новий стан ІОМ,
що оптимальний в змісті виконання вимог функціонування ІОМ. Стан ІОМ визначається у вигляді
плану розподілу ресурсів – плану призначення запитів на обчислювальні вузли.
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Основні етапи застосування методу такі:
– визначення глибини планування I;
– прогнозування часу обробки запитів з використанням функцій щільності ймовірності помилки
прогнозування;
– розрахунок прогнозу корисності обробки запитів відповідно до плану;
– складання альтернатив планів розподілу ресурсів Пi і розрахунок прогнозованої корисності
p  Пi  :
m n ij
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де ijk (t) – умовна функція щільності ймовірності
завершення обробки запиту за умови, що було оброблено k–1 запит:


ijk (t)   ij(k 1) (t ) ijk (t  t )dt

В роботі пропонується модифікувати метод з можливістю переривання виконання обробки запиту, що
дозволяє призначати найбільш корисні запити з метою
їх найбільш швидкої обробки. При цьому пропонується широко використати механізм міграції запитів для
забезпечення відсутності простою ресурсів ІОМ АСУ.
Рівняння для оптимізації в цьому випадку має більшу
розмірність, оскільки потрібно здійснювати додатково
облік запитів, що обробляються.
Практичне застосування розробленого методу
безпосередньо залежить від можливості обчислення
корисності результату виконання запиту в ІОМ від
часу. Для цього була розроблена відповідна методика.

(4)

0

– вибір варіанта плану з використанням правила, що передбачає максимізацію функції корисності
обробки запитів:
П  max Пi  .
(5)
План розподілу ресурсів P(n,t) - є двовимірною
функцією, що зіставляє ідентифікатор запиту вузлу,
що звільнився, точці часу.
План розподілу ресурсів є рекурсивною функцією. Наступне значення ідентифікатора залежить від
попереднього. Зміна плану розподілу ресурсів відбувається при надходженні нового запиту та при звільненні обчислювального вузла запитів у малоймовірний момент часу. При планованому звільненні ресурсу відбувається призначення запиту згідно плану.

Таким чином, в статті було представлені результати досліджень щодо побудови методу розподілу ресурсів в ІОМ АСУ, що ґрунтується на побудові функції корисності результату. Застосування
даного методу дозволить максимізувати цільову
функцію (1), тим самим досягти підвищенні корисності обробки результатів запитів до ІОМ АСУ авіації та ППО за рахунок раціонального управління
ресурсами ІОМ АСУ.
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МЕТОД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ В ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
СЕТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Ю.Г. Бусыгин, В.В. Гридина
В статье предложен метод распределения ресурсов в процессе обработки потока запросов в ИВС АСУ авиации и
ПВО, который в отличие от существующих использует ниспадающую функцию полезности результата от времени,
полученную с помощью развитой методики прямого определения полезности. Приведено обоснование применения метода и приведена его структура в виде алгоритма.
Ключевые слова: автоматизированная системы управления, информационно-вычислительная сеть, ресурс, оптимальное распределение, математическое моделирование, метод, функция полезности результата.
A METHOD OF ALLOCATION OF RESOURCES IS IN INFORMATION-COMPUTER
NETWORK OF AUTOMATED CONTROL SYSTEM
Yu.G. Busigin, V.V. Gridina
In the article the method of allocation of resources is offered in the process of treatment of stream of queries in information-calculating network automatic control system of aviation and air defence, which unlike existing utillizes the handing down
function of utility of result from time, got by the developed method of direct determination of utility. The ground of application of
method is resulted and his structure is resulted as an algorithm.
Keywords: automated control the system, information-computer network, resource, optimum distributing, mathematical design, method, function of utility of result.
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