
Технические науки – Информатика, вычислительная техника и автоматизация 

УДК 519.853.32 
УПОРЯДКУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ  

КОМПЛЕКСУ РЕГУЛЯРНИХ ЗАДАЧ ПІДПРИЄМСТВА (УСТАНОВИ)  
ORGANIZATION OF INFORMATIVELY-LOGICAL STRUCTURE OF 

COMPLEX OF REGULAR TASKS OF ENTERPRISE (ESTABLISHMENTS) 
Тиричева О.А./ Tyrycheva O.A., к.т.н., доц. / c.t.s., as. prof.   

ORCID: 0000-0002-2333-0526 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харків, вул.Я.Мудрого 25, 61002 

Kharkiv National Automobile and Highway University, Kharkiv,Ya. Mudrogo street 25, 61002 
 

Анотація. В статті розглянуте питання своєчасного вирішення в 

локальній мережі підприємства комплексу інформаційно пов'язаних задач. Для 

цього визначають порядок формування інформаційно-логічної структури 

комплексу (ІЛСК) задач для подальшого визначення взаємно припустимих 

інтервалів виконання задач. 

Ключові слова: комплекс інформаційно пов'язаних задач підприємства, 

ІЛСК, взаємно припустимі інтервали виконання задач, локальна комп'ютерна 

мережа.  

Вступ. 

ІЛСК регулярних взаємозв’язаних задач характеризується безліччю 

вхідних і вихідних інформаційних зв’язків, що включають не тільки 

безпосередні зв’язки між задачами, але і побічні інформаційні залежності (як, 

наприклад, в інформаційно зв’язаному ланцюжку задач), що теж впливає на 

взаємно припустимі терміни виконання задач. Необхідність врахування 

побічних взаємних залежностей задач вимагає, щоб на час визначення 

допустимих термінів рішення кожної задачі обробки і передачі інформації були 

відомі допустимі терміни рішення всіх задач, що знаходяться з даною задачею в 

безпосередньому або побічному інформаційному зв’язку [1]. Тому процедуру 

визначення допустимих термінів необхідно проводити послідовно, на основі 

аналізу упорядкованої ІЛСК взаємозв'язаних задач. 

 

Основний текст. 



Послідовність дій по упорядкуванню ІЛСК задач Z, призначених для 

обробки на N вузлів, з’єднаних L каналами зв'язку, наступна. 

1. Формування вхідної неупорядкованої ІЛСК задач Z. 

2. Побудова ІЛСК задач Z з урахуванням задач обміну інформацією по 

каналах зв'язку. 

3. Врахування інформаційних зв’язків між задачами різної періодичності 

рішення і синтез ІЛСК з розгорненням у часі циклів рішення задач. 

4. Ранжирування і нумерація елементів отриманої ІЛСК. 

Розглянемо кожний пункт окремо. 

1. Найбільш зручною формою подання ІЛСК { }sizZ =  є зважений 

орієнтований граф ),( ΓZG  [2], вага кожної вершини якого визначається 

списком кількісних параметрів відповідної задачі 

sisisisisi YXFHR ,,,= , 

де siH  - індекс  s -й задачі на  i -му вузлі; 

к
si

н
sisisisi ddTF ,,,ω=  - список кількісних параметрів задачі siz ; 

siT  - період циклічного виконання задачі siz ; 

siω - трудомісткість вирішення задачі siz ; 

к
si

н
si dd ,  - відповідно початковий і кінцевий директивні терміни вирішення 

siz ; 

sisi YX ,  - множини індексів задач з Z, що зв’язані з даною задачею 

відповідно по входу і виходу. 

Введемо відношення зв’язку між двома вершинами ),( ΓZG . 

Визначення 1. Між вершинами графа ),( ΓZG  klz  і mnz   існує відношення 

зв’язку по вхідній інформації xQ , якщо хоча б одна змінна, що необхідна для 

задачі mnz , формується при виконанні задачі  klz   і  nl =  

   )()( nlXHzQz mnklmnxkl =∈⇒  ,                                     (1) 



де mnX  - множина індексів задач, результати виконання яких є 

безпосередніми джерелами інформації для  mnz  .  

Визначення 2. Між вершинами графа ),( ΓZG  klz  і mnz   існує відношення 

зв’язку в вхідної інформації xP , -, якщо хоча б одна змінна, необхідна для задачі 

mnz , формується при виконанні задачі  klz  і nl ≠  

)()( nlXHzPz mnklmnxkl ≠∈⇒   .                                      (2) 

Відношення  зв’язку  по  вихідній інформації yQ  і  yP  визначаються 

аналогічно (1)  і (2) 

   )()( nlYHzQz klmnklymn =∈⇒  ,                                      (3) 

 )()( nlYHzPz klmnklymn ≠∈⇒  ,                                       (4) 

де klY  - множина індексів задач, що є безпосередніми споживачами 

результатів виконання  klz . 

Вирази (1) і (3) описують відношення зв’язку між задачами множини Z, 

призначеними для обробки на один і той же вузол, а вирази (2) і (4) - між 

задачами, призначеними на різні вузли мережі. Відношення зв’язку xP  і yP  між 

задачами з Z зазначають передачу результатів рішення однієї задачі - інший по 

каналу зв'язку. 

На основі отриманих вхідних даних формуються списки siR , заданого 

комплексу задач  { }sizZ =  { }siRR = ,  ins ,1=  , Ni ,1=  , що утворюють 

неупорядковану ІЛСК  Z. 

2. Для визначення упорядкованої ІЛСК регулярних взаємозв'язаних задач 

виділимо роботи по обміну в окремі задачі, перебудував граф ),( ΓZG  в граф  

),( *** ΓZG , де кожній задачі обміну поставимо у відповідність список змінної 

довжини klR
^

 в аналогії з siR  

klklklklkl YXFHR
^^^^^

,,,=  , 

де klH
^

 - індекс  k -й передачі по  l -му каналу зв’язку; 



^^^^
,,, к

kl
н
klklklkl ddVTF =  - список кількісних параметрів даної задачі обміну 

інформацією; 

klT
^

 - період циклічного виконання задачі обміну інформацією; 

klV - обсяг інформації, що передається; 

^^

, к
kl

н
kl dd  - відповідно початковий і кінцевий директивні терміни обміну 

(вважаємо 
^
н
kld = 0, 

^
к
kld  = пT ); 

пT  - довжина інтервалу календарного планування; 

klkl YX
^^

,  - множини індексів задач з Z, що зв’язані з даною задачею обміну 

відповідно по входу і виходу. 

В відзнаку від множин siX  і siY   в списках siR  множини  klkl YX
^^

,   не можуть 

бути порожніми ані для яких задач обміну. Множини klX
^

 завжди містять один 

елемент для усіх задач обміну інформації, а множини klY
^

 - два і більш 

елементів: 

{ } )(),1,()(
1

^^





BN

m
mnxsiBklmnklsi zPzNmYHXH

=
⇒=⊂∈  , 

де BN  - кількість інформаційних виходів з задачі обміну klz . 

В результаті додання до множини списків { }siR  списків 








klR
^

 модель R  

заданого комплексу задач Z  перетворюється у модель 

{ }






= klsi

I RRR
^

 . 

3. Для відбивання динаміки реалізацій задач комплексу *Z  на мережі 

здійснимо тимчасове розгорнення графа ),( *** ΓZG , та врахуємо кількість 

рішень кожної задачі з *Z  на інтервалі календарного планування [ ]пT,0  в 

відповідності з періодом її циклічного рішення. Вибравши 



siisп TT
,

max=    ,                                                    (5) 

легко обчислити кількість реалізацій sie  кожної задачі siz  з *Z  на інтервалі 

планування, siпsi TTe /= . Вибір величини інтервалу планування зумовлений 

існуванням в реальних системах управління точки погодженості всіх 

виробничо-технологічних циклів контролю і управління. 

В результаті тимчасового розгорнення графа ),( *** ΓZG  модель заданого 

комплексу задач IR  перетворюється в модель 

{ } { }klsi RRR ***
=   , 

де { } sisisi eRR ,1,* == µµ  ; 

µµµµµµµ ω sisi
к
si

н
sisisisi YXddHR ,,,,,=   - список кількісних параметрів µsiz  - µ -й 

реалізації s -й задачі, що призначена для обробки на  i -й  вузол; 

µsiH  - індекс µsiz  ; 

µω si  - трудомісткість рішення  µsiz ;  sisisi e,1, == µωω µ ; 

 к
si

н
si dd µµ ,  - відповідно, початковий і кінцевий директивні терміни 

виконання µsiz , причому,   sisi
к
si

к
sisi

н
si

н
si eTddTdd ,1,)1(,)1( =⋅−+=⋅−+= µµµ µµ  ; 

µµ sisi YX ,  - множини індексів задач з множин всіх списків *R , що зв’язані з 

µ -й реалізацією задачі siz  по вхідній і вихідній інформації відповідно; 

klklkl eRR
^^^

,1, =π






= π ; 

klпkl TTe
^^

/=  - число реалізацій кожного k -го обміну інформацією по  l -му 

каналу зв’язку на інтервалі календарного планування; 

πππππππ klklkl
к

kl
н

klklkl YXddVHR
^^^^^^

,,,,,=  - список кількісних параметрів, що 

характеризують  π -ю  реалізацію k -го обміну по l -му каналу; 

πklH
^

 - індекс реалізації; 

πklV  - обсяг інформації, що передається,  klkl VV =π , kle
^

,1=π  ; 



 ,,
^^
к
kl

н
kl dd ππ - відповідно, початковий і кінцевий директивні терміни  π -й 

реалізації, 
^^^^

, к
kl

к
kl

н
kl

н
kl dddd == ππ ,  kle

^
,1=π . 

^^

, ππ klkl YX  - множини індексів задач з безлічі всіх списків *R , зв’язаних 

логічним зв’язком з π -й реалізацією даного обміну по входу і виходу 

відповідно. 

Далі розглянемо процедуру виявлення інформаційних залежностей між 

задачами ІЛСК Z* моделлю R*, що описується. З цією метою виділимо наступні 

типи інформаційних зв’язків між вершинами графа ),( *** ΓZG : 

1) )()( mnsimnxsi TTzQz = ; 

2) )()( mnsimnxsi TTzQz < ; 

3) )()( mnsimnxsi TTzQz > ; 

4) )()( mnsimnxsi TTzPz = ; 

5) )()( mnsimnxsi TTzPz < ; 

6) )()( mnsimnxsi TTzPz > . 

Розглянемо послідовно всіх шість типів інформаційних зв’язків і опишемо 

їх для моделі  R* ІЛСК задач Z*. 

1) Задачі  siz    і  mnz   призначені на один вузол,  mnz  використає результати 

рішення siz  в якості вхідних даних, періоди циклічного рішення задач рівні. В 

цьому випадку інформаційна взаємодія між задачами siz  і mnz  здійснюється при 

кожній  їх  µ -й реалізації на інтервалі планування,  ,,1 e=µ  mnsi eee == . 

2) Період циклічного рішення siz  менш періоду циклічного рішення mnz  

(інші умови зберігаються такими, як в п. 1). В цьому випадку інформаційна 

взаємодія між siz  і mnz  здійснюється кожний раз перед виконанням ν -й 

реалізації задачі mnz , що використає при рішенні результати останньої, µ -й, 

реалізації задачі siz . Номери реалізацій  ν    і  µ   зв’язані співвідношенням 

νµ ⋅=
si

mn

T
T . 



 3) Період циклічного рішення siz  більше періоду циклічного рішення mnz  

(інші умови - ті же, що і в п. 1). В цьому випадку при інформаційній взаємодії  

siz   і mnz  результати µ -й реалізації siz  використовуються при рішенні ( mnsi TT / )-

ю реалізаціями задачі mnz  , починаючи з  ν -й реалізації, де  1−⋅= µν
mn

si

T
T  . 

4) Задачі siz  і mnz  призначені на різні вузли, результати рішення siz   

використовуються mnz  в якості вхідних даних, періоди циклічного рішення 

задач співпадають. При інформаційній взаємодії siz  і mnz  здійснюється передача 

інформації по каналу зв’язку між i -м і n -м вузлами мережі. Позначивши обмін 

інформацією між siz  і mnz  через klρ ,  отримаємо ланцюжок взаємозв’язаних 

задач  mnklsi zz →→ ρ . Очевидно, що mnsikl TTT ==
^

 і інформаційна взаємодія 

здійснюється при кожній  µ -й  реалізації задач  mnklsi zz ,,ρ   на інтервалі 

планування, ,,1 e=µ  mnklsi eeee ===
^

. 

5) Період циклічного рішення siz  менш періоду циклічного рішення mnz  

(інші умови - ті же, що і в п. 4). Інформаційна взаємодія здійснюється між µ -й 

реалізацією задачі  siz , ν -й реалізацією задачі обміну klρ  і  ν -й реалізацією 

задачі  mnz . Період циклічного рішення klρ  mnkl TT =
^

. Номери реалізацій µ   і ν  

зв’язані співвідношенням νµ ⋅=
si

mn

T
T . 

6) Період циклічного рішення siz  більше періоду циклічного рішення mnz  

(інші умови - ті же, що і в п. 4). В цьому випадку при інформаційній взаємодії 

siz ,  klρ  і  mnz  результат µ -й реалізації siz  передається по каналу зв’язку при µ -

й реалізації klρ   і використовується  ( mnsi TT / )-ю реалізаціями  mnz  , починаючи  з  

ν -й реалізації, де 1−⋅= µν
mn

si

T
T .  



Необхідно відзначити, що для взаємно зв’язаних задач управління 

характерна кратність періодів циклічного рішення задачі - джерела інформації і 

задачі споживача інформації. 

4. В останньому пункті процедури упорядкування ІЛСК інформаційно 

зв’язаних задач здійснюються ранжирування і нумерація вершин графа ),(
~~~
ΓZG . 

Для цього розіб’ємо всі вершини на R  рангів і пронумеруємо вершини по 

рангам, присвоюючи номери від 1 до 1n  вершинам першого рангу, номери від 

)1( 1 +n  до 2n  - вершинам другого рангу і так далі. Вершини останнього,  R -го, 

рангу нумеруємо від  )1( 1 +−Rn   до  Rn  . Тут  Rn  - кількість вершин R -го рангу. 

Загальне число вершин графа ),(
~~~
ΓZG  складе   ∑

=
=

R

r
rnn

1
 .  

В результаті проведених вище перетворень вхідної ІЛСК отримана 

упорядкована ІЛСК взаємозв'язаних задач, наведена графом ),(
~~~
ΓZG , вага 

кожної вершини якого визначається списком кількісних параметрів 

njYXdduHR jj
к
j

н
jjjj ,1,,,,,, ==  , 

 де   jH  - номер вершини - задачі; 

jju ω= ,  якщо j -я вершина - задача обробки інформації, і  jj Vu = , якщо - 

задача обміну; 

jω  - трудомісткість рішення  j -й задачі; 

jV  - обсяг інформації, що передається; 

к
j

н
j dd ,  - директивні терміни виконання j -й задачі; 

jj YX ,  - множини індексів (номерів) задач з 
~
Z , що безпосередньо зв'язані з 

jz  по входу і виходу відповідно. 

Побудова ІЛСК задач, що упорядкована у відповідності з вище 

викладеною процедурою, дозволяє перейти до питання визначення взаємно-

припустимих інтервалів рішення задач обробки і передачі інформації 

управління. 



Висновки. 

1) Запропонована і розглянута послідовність дій по упорядкуванню ІЛСК 

регулярних взаємно зв’язаних задач підприємства з чотирьох пунктів. 

2) Вибрана форма представлення ІЛСК у вигляді зваженого орієнтованого 

графа як найбільш зручна.  

3) Введено відношення зв’язку між двома вершинами графа. 

4) Виділено 6 типів інформаційних зв’язків між вершинами графа ІЛСК з 

ціллю виявлення інформаційних залежностей між задачами. 

5) Побудована ІЛСК задач підприємства, що упорядкована у відповідності 

з вище запропонованою процедурою і дозволяє перейти до питання визначення 

взаємно-припустимих інтервалів рішення задач. 
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Abstract  

In the article the considered question of timely decision in the local network of enterprise of 
complex of the informatively constrained tasks. For this purpose determine the order of forming of 
informatively-logical structure of complex (ILSC) of tasks for further determination mutually of 
possible intervals of implementation of tasks. 

ILSC of regular associate tasks is characterized great number of entrance and initial 
informative connections, that include not only direct copulas between tasks but also side 
informative dependences (as, for example, in the informatively constrained chainlet of tasks), that 
too influences on the mutually possible terms of implementation of tasks. 

The necessity of taking into account of side mutual dependences of tasks requires, that in a 
time of determination of possible terms of decision of every task of treatment and information 
transfer the possible terms of decision of all tasks that are with this task in direct or side 
informative connection were known [1]. 

Order of arrangement of ILSC is following.  
1. Forming of entrance unregulated ILSC of tasks of Z.  
2. A construction of ILSC of tasks of Z is taking into account the tasks of exchange 

information on communication channels.  
3. Taking into account of informative connections between the tasks of different periodicity of 

decision and synthesis of ILSC is with an involute in time of cycles of decision of tasks.  



4. Ranging and numeration of elements of got ILSC. 
By the most comfortable form of presentation of ILSC the oriented count is self-weighted [2], 

weight of every top of that is determined the in list of quantitative parameters of corresponding 
task. 

ILSC of tasks of enterprise is built, that well-organized in accordance with the higher offered 
procedure and allows to pass to the question of determination of mutually-possible intervals of 
decision of tasks. 

Keywords: complex of the informatively constrained tasks of enterprise, mutually possible 
intervals of implementation of tasks local computer network. 
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