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Звичайно, у когнітивних терміналах немає жодних, або є обмежені дані про
первинні сигнали; отже оптимальна технологія аналізу спектру – виявлення
енергії.Технологія виявлення енергії для аналізу спектру в окремому
когнітивному радіо, відрізняється простотою, відносною легкістю виконання та
низькою обчислювальною складністю.
Відповідно, моніторинг спектру здійснює клієнтське обладнання і передає цю
інформацію БС. БС приймає рішення про те, які канали зайняті і чи можуть
вони бути використані для передачі.
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3.V. Bhargava and E. Hussain, ed., Cognitive Radio Networks, Springer-Verlag, 2007.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СТРУКТУРЫ КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ

Корпоративная сеть предназначена для решения определенного круга задач
пользователей. Пользователи инициируют работу приложений, которые
обращаются к базам данных, к другим приложениями, при этом передавая и
получая различную информацию.

Работа приложений задается заданиями, которые решаются системой.
Количество заданий в системе – L. В системе также есть базы данных в
количестве R. Также определены приложения, которые работают с базами
данных. Количество узлов сети – M, количество пользователей в системе – N,
количество приложений – D.

Каждая задача характеризуется следующим набором параметров
},,,{ iiiii WudpS  , (i = 1,2, ..., L.), где

),...,,( 21 kDkkk pppp  , (k = 1,2, ..., L.) – вектор-строка, который определяет
приложения, запущенные задачей k.

),...,,( 21 kDkkk dddd  , (k = 1,2, ..., L.) – вектор-строка, который определяет
базы данных, которые использует задача k.

),...,,( 21 kNkkk uuuu  , (k = 1,2, ..., L.) – вектор-строка, который определяет
пользователей, которые запускают задачу k.
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kijwW  (k = 1,2, ..., L;  i = 1,2, ..., D); j = 1,2, ..., D) – матрица, которая

задает последовательность запуска приложений задачей k.
Набор данных, который описывают приложения, которые используются

задачами:
},{ kmkmkm bvA  , (k = 1,2, ..., L; m = 1,2, ..., D.), где

),...,,( 21 kmRkmkmkm vvvv  , (k = 1,2, ..., L; m = 1,2, ..., D) – вектор-строка,
который задает объем данных, которыми обменивается приложение m с базами
данных при решении задачи k.

),...,,( 21 kmDkmkmkm bbbb  , (k = 1,2, ..., L; m = 1,2, ..., D) – вектор-строка,
который задаетобъемы данных, которыми обменивается приложение m с
другими приложениями, при решении задачи k.

Матрица размещения приложений по узлам – G, матрица подключения
пользователей к узлам – H, матрица размещений баз данных по узлам – S.

Этот набор однозначно определяет информационную структуру
корпоративной сети. В дальнейшем множество параметров, которое задает
информационную структуру сети, обозначается SI.

},,,{},,,,,{ iiiii WudpSRLDMNSI  (і = 1,2,…, L).
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ І ТЕХНОЛОГІЙ ПІДТРИМКИ
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ В ОБЛАСТІ ВЕРИФІКАЦІЇ
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Інформаційні технології є одним з основних елементів інфраструктури
сучасного суспільства. Будь-яка інформаційна система складається з
апаратного та програмного забезпечення (ПЗ).Зростаюча складність ПЗ
призводить до збільшення кількості помилок в ньому.

Для забезпечення коректності та надійності роботи таких систем велике
значення мають різні методи верифікації та валідації, що дозволяють виявляти
помилки на різних етапах розробки і супроводу ПЗ, щоб послідовно усувати їх.

Мета даної роботи - представити огляд різноманітних методів верифікації
ПЗ. Але перш, ніж перейти до самого огляду, необхідно визначити місце
верифікації серед інших видів діяльності, що використовуються при розробці та
супроводженні ПЗ.


