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АНОТАЦІЯ 

 

Роговенко А. І. Методи та інформаційна технологія прискореного 

обчислення великих даних для систем розподіленої обробки інформації. − 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. − Національний університет 

«Чернігівська політехніка», м. Чернігів, 2021. 

Дисертація присвячена дослідженню актуальних проблем підвищення 

ефективності цифрових обчислювальних засобів алгоритмів 

кодування/декодування завадостійких кодів шляхом зменшення складності 

реалізації за умови високої швидкості й великого об’єму вхідного потоку даних, із 

використанням особливостей і властивостей апаратної платформи сучасної 

мікропроцесорної техніки. 

У першому розділі дисертаційної роботи проаналізовано сучасний стан і 

перспективи прискорення обчислень у сучасних системах розподіленої 

обробки інформації. Особлива потреба в прискорювачах виникає у 

криптографічних системах та системах завадостійкого кодування, де суттєву 

частину всіх обчислювальних перетворень над великими даними становлять 

операції в полях Галуа.  

Проведений аналіз задачі прискорення обчислень у системах розподіленої 

обробки інформації виявив необхідність зменшення обчислювальної складності 

реалізації базових операцій, які використовуються в технологіях вирішення 

задачі виявлення та виправлення помилок у системах розподіленої обробки 

інформації, зокрема в сучасних системах радіозв’язку. 

Проаналізовано коди, що використовуються для коригування помилок у 

сучасних системах радіозв’язку, та визначені основні напрямки прискорення 

процесу кодування/декодування при використанні алгебраїчних кодів. На основі 

аналізу було визначено, що процес кодування/декодування базується на апараті 

арифметики скінчених полів. Таким чином, спрощення та прискорення 
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виконання операції в полях Галуа має привести до зменшення обчислювальної 

складності реалізації процедур кодування/декодування завадостійких кодів. 

Проведений аналіз основних методів обчислень операцій у полях Галуа, 

виявив, що більш пріоритетною є задача спрощення та прискорення виконання 

операцій додавання, як складових операцій множення, піднесення до степеня та 

інших.  

На основі аналізу існуючих методів обчислень операцій у полях Галуа 

було зроблено висновок, що сучасні широко представлені реалізації блоків 

обчислення операцій у скінчених полях мають обмеження та недоліки, які 

призводять до зменшення використовуваності алгебраїчних кодів у 

вирішеннях задачі виявлення та виправлення помилок. Отже, необхідно 

розробити методи підвищення продуктивності спеціалізованих 

обчислювальних засобів із урахуванням особливостей і властивостей 

апаратної платформи сучасної мікропроцесорної техніки, складності реалізації 

та швидкодія яких задовольняла б існуючі вимоги та була прогнозованою 

залежно від розрядності (розміру) оброблюваних послідовностей. 

У другому розділі роботи проводиться  удосконалення методу прискорення 

та зменшення апаратних витрат на реалізацію блоків виконання операцій за 

модулем, розробка структурних рішень та модифікація алгоритмів виконання 

операцій за модулем.  

Розроблено та запропоновано метод зменшення апаратних витрат суматора 

за модулем на основі одновимірного каскаду конструктивних модулів з 

однорідною структурою. Цей метод базується на введенні у схему ланцюгів 

наскрізного переносу. Ефект від впровадження цього удосконалення полягає у 

зменшенні обчислювальної ємнісної складності, що забезпечує зменшення 

апаратних витрат у середньому на 10 % порівняно з наявним базовим методом. 

Розроблено та запропоновано удосконалений метод зменшення 

обчислювальної ємнісної складності реалізації моделі суматора за модулем на 

основі одновимірного каскаду конструктивних модулів, який, на відміну від 

раніше запропонованого, використовує конструктивні модулі нерегулярного типу.  
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Встановлено, що модифікацію методу можна застосовувати для зменшення 

обчислювальної складності в разі некритичності вимог до регулярності 

структури обчислювача. Використання модифікованого методу дозволяє 

зменшити обчислювальну ємнісну складність, що забезпечує зменшення 

апаратних витрат у середньому на 50 % порівняно з наявним базовим методом. 

Розроблено та запропоновано метод збільшення швидкодії суматора за 

модулем на основі одновимірного каскаду конструктивних модулів, який, на 

відміну від відомих, використовує ланцюги групового переносу, що дозволяє 

підвищити швидкість виконання операцій у 8 разів порівняно з реалізацією 

базовим методом. 

Запропоновано модифікацію алгоритму множення та піднесення до 

степеня за змінним модулем, з урахуванням особливостей застосування моделей 

суматорів на основі одновимірних каскадів конструктивних модулів, в якому 

зменшене значення нижньої оцінка часової складності. 

У третьому розділі запропоновано модель обчислювальних структур 

завадостійких кодів для виконання операцій за змінним простим модулем над 

числами великої розрядності, виконано її реалізацію та дослідження. Модель 

була створена з орієнтацією на адаптацію до елементів операційного 

обчислювального середовища для забезпечення можливості конструювання 

необхідних комбінацій виконавчих пристроїв для виконання однотипних 

арифметичних інструкцій за модулем над числами великої розрядності. 

Також у цьому розділі виконана адаптація алгоритму обчислення операції 

множення та піднесення до степеня за модулем з урахуванням особливостей її 

побудови раніше запропонованим методом одновимірного каскаду.  

Запропонована структура моделі та алгоритм роботи спрощеного 

завантаження багаторозрядних операндів до блоків виконання операції за 

модулем. При реалізації моделі використовувався структурний опис з 

використанням бібліотеки стандартних ресурсів Xilinx мовою опису апаратури 

VHDL.  
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Запропонований алгоритм роботи блоку спрощеного завантаження 

операндів. Цей блок являє собою блок керування без логіки вибору операції, 

оскільки для дослідження одного конкретного обчислювача вона не потрібна, 

але може справляти додатковий вплив на характеристики.  

Розроблена модель обчислювальних структур завадостійких кодів для 

виконання операцій за змінним простим модулем, як і більшість подібних до неї, 

рідко використовуються як окрема одиниця та зазвичай являють собою частину 

складнішої синхронної системи. Таким чином, проведені експерименти 

вирішили задачу визначення максимальної тактової частоти, на якій може 

працювати розроблена модель без помилок у обчисленнях вихідної функції.   

Четвертий розділ присвячений розробці інформаційної технології 

прискореного обчислення великих даних для систем розподіленої обробки 

інформації. Інформаційна технологія базується на розроблених раніше 

удосконалених методах зменшення апаратних витрат та прискорення 

обчислення великих даних. Інформаційна технологія ґрунтується на 

розроблених раніше, удосконалених методах зменшення апаратних витрат та 

прискорення обчислення великих даних. Додатково, для доповнення технології 

було розроблено: проєкт обчислювальної системи на основі софтпроцесора, 

проєкт співпроцесора з драйверами до обчислювальної системи, набір 

програмних функцій мовою С, які реалізують програмне виконання базових 

операцій, та засоби тестування для моделі обчислювальних структур. Для 

автоматизації процесу створення та тестування моделей був реалізований набір 

скриптів та бібліотека моделей мовою VHDL, яка містить моделі 

обчислювальних структур. Також було розроблено архітектуру та систему 

команд функціональної моделі співпроцесора, орієнтованого на виконання 

операцій у скінченних полях.  

Ключові слова: складність реалізації, обчислювальні засоби, алгоритми 

кодування/декодування, наскрізний перенос, числа великої розрядності, модель 

обчислювальних структур, адаптація, скінченні поля, продуктивність.   
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ABSTRACT 

 

Rohovenko A.I. Methods and information technology of accelerated calculation 

of big data for distributed information processing system – Manuscript. 

Dissertation research for degree of PhDs. by specialty 05.13.06 «Information 

Technologies». – Chernihiv Polytechnic National University, Chernihiv, 2021. 

The dissertation is devoted to research of actual problems of increase of 

efficiency of digital computing means of algorithms of coding / decoding of noise - 

tolerant codes by reduction of complexity of realization at the condition of high speed 

and big volume of an input data stream, using features and properties of a hardware 

platform of modern microprocessor technics. 

In the first section of the dissertation the current state and prospects of 

acceleration of calculations in modern systems of distributed information processing 

are analyzed. A special need for accelerators arises in cryptographic systems and 

noise-tolerant coding systems, where a significant part of all computational 

transformations over big data are operations in Galois fields. 

The analysis of the problem of computing acceleration in distributed information 

processing systems revealed the need to reduce the computational complexity of the basic 

operations used in technologies to solve the problem of detecting and correcting errors in 

distributed information processing systems, in particular in modern radio systems. 

The codes used to correct errors in modern radio communication systems are 

analyzed, and the main directions of accelerating the encoding / decoding process 

when using algebraic codes are identified. Based on the analysis, it was determined 

that the encoding / decoding process is based on the finite field arithmetic 

apparatus. Thus, simplifying and speeding up the operation in Galois fields should 

reduce the computational complexity of implementing encoding / decoding 

procedures for noise-tolerant codes. 

An analysis of the main methods of calculating operations in Galois fields, 

found that the priority is to simplify and accelerate the execution of addition 

operations, as components of multiplication, multiplication and others. 
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Based on the analysis of existing methods of computing operations in Galois 

fields, it was concluded that modern widely implemented implementations of 

computing units in finite fields have limitations and shortcomings that lead to 

reduced use of algebraic codes in solving problems of error detection and correction. 

performance of specialized computing facilities, taking into account the features and 

properties of the hardware platform of modern microprocessor technology, the 

complexity of implementation and speed of which would meet existing requirements 

and be predicted depending on the bit size of the processed sequences. 

In the second section of the work is the development of improving the method of 

acceleration and reduction of hardware costs for the implementation of units of 

operations on the module, development of structural solutions and modification of 

algorithms for operations on the module. 

A method for reducing the hardware costs of the adder per module based on a 

one-dimensional cascade of structural modules with a homogeneous structure is 

developed and proposed. This method is based on the introduction into the circuit of 

through transmission circuits. 

The effect of implementing this improvement is to reduce the computational 

complexity, which reduces hardware costs by an average of 10% compared to the 

existing basic method. 

An improved method for reducing the computational capacity of the modulator 

adder model implementation based on a one-dimensional cascade of structural 

modules is developed and proposed, which, in contrast to the previously proposed, 

uses structural modules of irregular type. 

It is established that the modification of the method can be used to reduce the 

computational complexity in the case of non-critical requirements for the regularity 

of the computer structure. The use of a modified method reduces the computational 

complexity, which reduces hardware costs by an average of 50% compared to the 

existing basic method. 
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A method of increasing the speed of the adder modulo based on a one-

dimensional cascade of structural modules is developed and proposed, which, unlike 

the known ones, uses group transfer chains, which allows to increase the speed of 

operations 8 times compared to the basic method. 

A modification of the algorithm of multiplication and exponentiation by a 

variable module is proposed, taking into account the peculiarities of the application of 

adder models based on one-dimensional cascades of structural modules, in which the 

value of the lower estimate of time complexity is reduced. 

The third section proposes a model of computational structures of noise-tolerant 

codes for performing operations on a variable simple module over high-digit 

numbers, its implementation and research. The model was created with a focus on 

adaptation to the elements of the operational computing environment to provide the 

ability to design the necessary combinations of actuators to perform the same type of 

arithmetic instructions modulo over high-digit numbers. 

Also in the section the adaptation of the algorithm for calculating the operation 

of multiplication and exponentiation modulo taking into account the peculiarities of 

its construction by the previously proposed method of one-dimensional cascade. 

The structure of the model and the algorithm of work of the simplified loading 

of multi-bit operands to blocks of performance of operation on the module are 

offered. The model was implemented using a structural description using the Xilinx 

standard resource library in the VHDL hardware description language. 

The algorithm of operation of the block of the simplified loading of operands is 

offered. This unit is a control unit without the logic of the choice of operation, as for 

the study of one particular computer, it is not required, but can have an additional 

impact on performance. Keep in mind that the contribution of the FSL interface and 

the simplified load scheme to the values of resources and delays may not have 

characteristics with a high coefficient of determination, as their implementation uses 

a behavioral description. 
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The model of computational structures of noise-tolerant codes for performing 

operations on a variable simple module, like most similar ones, is rarely used as a 

separate unit, and is usually part of a more complex synchronous system. Thus, the 

experiments solved the problem of determining the maximum clock frequency at 

which the developed model can work without errors in the calculations of the 

original function. 

The fourth section is devoted to the development of information technology for 

accelerated computation of large data for distributed information processing 

systems. Information technology is based on previously developed advanced 

methods to reduce hardware costs and speed up the calculation of big data. 

Information technology is based on previously developed, improved methods to 

reduce hardware costs and speed up the calculation of big data. In addition, to 

complement the technology, a computer processor-based computer system project, a 

coprocessor project with computer system drivers, a set of C-program functions that 

implement software execution of basic operations, and testing tools for the 

computer structure model were developed. To automate the process of creating and 

testing models, a set of scripts and a library of models in VHDL, which contains 

models of computational structures, was implemented. The architecture and 

command system of the functional model of the coprocessor, focused on performing 

operations in finite fields, were also developed. 

Keywords: implementation complexity, computing means, encoding / decoding 

algorithms, through transfer, high-bit numbers, model of computing structures, 

adaptation, finite fields, productivity. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Швидке зростання обсягу цифрових даних, що 

виробляються й оброблюються в сучасних розподілених системах обробки 

інформації, вимагає створення відповідної інфраструктури для їх передачі та 

зберігання. При цьому постійно посилюються вимоги щодо швидкості обміну 

даними, безпеки, енергетичної та спектральної ефективності, вартості 

обладнання тощо. Прикладами задач, для яких постають питання прискорення 

обчислень, є використання графічних та лінгвістичних процесорів, 

перетворення Фур’є у спектральному аналізі сигналів, методи біоінформатики 

та генетичні алгоритми. Особлива потреба у прискорювачах виникає в 

криптографічних системах та системах завадостійкого кодування, де суттєву 

частину всіх обчислювальних перетворень над великими даними становлять 

операції в полях Галуа. Однак попри довгу історію розвитку обчислювальної 

техніки, обчислювальні ядра для виконання зазначених операцій і методи 

прискорення їхньої роботи, які б задовольняли вимогам до перспективних 

технічних систем, потребують додаткового опрацювання. 

Існуючі розробки в галузі методів прискорення обчислення великих даних 

здебільшого запропоновані в математичних аспектах, а роботи, присвячені 

впровадженню цих методів у розподілені обчислювальні системи, мають певні 

недоліки, наприклад, такі як: недостатня швидкодія в рамках задачі, що 

вирішується, обмеженість у виборі значень операндів, велика надлишковість 

обчислювальних ресурсів, різке зростання обчислювальної складності в разі 

збільшенні розрядності операндів. Усе це призводить до того, що швидкість 

обробки інформації в системах виявляється незадовільною, а високе 

енергоспоживання апаратури, залежне значною мірою від складності 

використовуваних алгоритмів, істотно обмежує час автономної роботи 

елементів системи. Усунути ці недоліки можна декількома шляхами: 

використовувати нові ефективніші методи та алгоритми обробки даних або 

розробити та впровадити методи прискорення виконання базових операцій над 

великими даними в уже існуючих методах. 
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Теоретичним підґрунтям для досліджень, що виконані в дисертаційній роботі, 

є роботи закордонних і вітчизняних учених, таких як Л. М. Фінк, Л. Є. Варакін, 

В. Л. Банкет, Ф. Дж. Мак-Вільямс, К. Берроу, Л. Хензо, А. Голдсміт, М. Валенті, 

Б. Шнайєр, Н. Кобліц, Р. Крендалл, К. Померанс, А. Менезес, В. П. Тарасенко, 

О. В. Палагін, В. М. Опанасенко, А. О. Мельник, В. С. Харченко, Н. С. Щербаков, 

Г. Ф. Кривуля, В. Г. Рябцев, В. І. Хаханов, М. В. Синьков. 

Аналіз досліджень, що ґрунтуються на використанні арифметики полів 

Галуа, показав, що ефективність цих методів суттєво знижується в разі 

збільшення розрядності оброблюваних даних, а основною проблемою їх 

використання, особливо коли модуль є простим числом, а операції виконуються 

над багаторозрядними числами, є відсутність добре опрацьованої елементної 

бази. Це стосується насамперед ефективних структурних рішень та методів 

прискорення основних обчислювальних операцій, таких, які б враховували 

сучасний розвиток технологій і методології проєктування шляхом використання 

існуючих спеціалізованих обчислювальних ядер. Водночас недостатня 

продуктивність виконання базових операцій, що застосовуються в наявних 

методах та системах розподіленої обробки великих даних, змушує розробників 

застосовувати субоптимальні з погляду надлишковості рішення.  

У зв’язку з цим науково-прикладна задача, яка полягає у прискоренні 

обчислень великих даних у системах розподіленої обробки інформації за рахунок 

розробки методів прискорення виконання базових операцій з урахуванням 

особливостей і властивостей сучасних обчислювальних платформ, є актуальною.  

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

Дисертаційна робота виконувалась відповідно до планів науково-дослідних 

робіт Міністерства освіти і науки України й Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» у межах держбюджетної теми № 2944-П «Розробка методів та 

засобів забезпечення інформаційної стійкості в дистанційних освітніх 

технологіях» (державний реєстраційний номер 0106U002270). А також 

відповідно до планів науково-дослідних робіт Національного університету 



20 

«Чернігівська політехніка» у межах науково-дослідної роботи «Інформаційна 

технологія забезпечення сталої достовірності інформації в мережах Інтернету 

речей» (державний реєстраційний номер 0118U006996). 

У наведених роботах автором розроблено метод одновимірного каскаду 

зменшення апаратних витрат реалізації процедури кодування/декодування кодів 

та метод прискорення обчислень операцій за модулем для чисел великої 

розрядності. Основні результати дисертації було викладено в окремих розділах 

заключних звітів указаних науково-дослідних робіт. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є підвищення ефективності 

обчислювальних платформ з адаптованою архітектурою за рахунок розробки 

удосконалених методів реалізації операцій за змінним простим модулем над 

числами великої розрядності в умовах високошвидкісного потоку великих даних. 

Для досягнення вказаної мети необхідно вирішити такі задачі: 

1. Проаналізувати основні методи виконання найбільш вживаних 

обчислювально-витратних операцій у обчислювальному процесі в системах 

розподіленої обробки інформації. Провести дослідження та сформувати 

напрями розвитку та вдосконалення зазначених методів. 

2. Удосконалити метод одновимірного каскаду реалізації процедури 

обчислення базових операцій, який би забезпечив зменшення обчислювальної 

складності виконання операцій. 

3. Розробити моделі обчислювальних структур для виконання операцій за 

змінним простим модулем над числами великої розрядності на прикладі 

процесів кодування/декодування завадостійких кодів. 

4. Адаптувати алгоритм обчислення операції множення та піднесення до 

степеня за модулем з урахуванням особливостей їх побудови методом 

одновимірного каскаду з метою зменшення часу обчислення. 

5. Розробити інформаційну технологію прискореного обчислення великих 

даних для систем розподіленої обробки інформації, яка буде базуватися на 

запропонованому методі зменшення обчислювальної складності.  



21 

Об’єкт дослідження – процеси обчислень у реконфігурованій системі на 

базі програмованих логічних інтегральних середовищ, зокрема, процеси та 

структури обчислення операцій за модулем. 

Предмет дослідження – моделі та методи підвищення ефективності 

цифрових обчислювальних засобів, способи зменшення апаратних витрат на 

рівні структурно-схемотехнічної реалізації. 

Методи дослідження. Для вирішення поставленої науково-прикладної 

задачі були використані методи дискретної математики, теорії кодування, теорії 

графів, теорії інформації під час удосконалення методу зменшення апаратних 

витрат реалізації процедури кодування/декодування кодів; теорії 

обчислювальної складності алгоритмів, теорії скінченних алгебраїчних 

структур та схемотехнічного проєктування при розробці методу обчислення 

операцій за модулем для чисел великої розрядності; методи комп’ютерного 

імітаційного моделювання, об’єктноорієнтованого програмування, теорії 

ймовірності, математичної статистики при створенні моделі обчислювальних 

структур завадостійких кодів для виконання операцій за змінним простим 

модулем над числами великої розрядності. 

Наукова новизна отриманих результатів.  

1. Удосконалено метод одновимірного каскаду реалізації процедури 

обчислення базових операцій, який, на відміну від існуючих, використовує 

конструктивні модулі з наскрізним переносом та регулярною або нерегулярною 

структурою та забезпечує зменшення ємнісних витрат при обробці великих даних. 

2. Набув подальшого розвитку метод обчислень операцій за модулем для 

чисел великої розрядності, який, на відміну від відомих, використовує 

ланцюги групового та частково-групового переносу та забезпечує прискорення 

базових операцій. 

3. Уперше розроблено модель обчислювальних структур завадостійких 

кодів, яка, на відміну від існуючих, дозволяє комбінувати обчислювальні ядра 

для виконання однотипних арифметичних інструкцій за змінним простим 

модулем над числами великої розрядності. 
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4. Уперше розроблена інформаційна технологія обчислення великих даних, 

яка, на відміну від існуючих, базується на запропонованому методі обчислень за 

модулем та забезпечує прискорення виконання обчислювальних процедур. 

Практичне значення отриманих результатів роботи полягає в розробці 

способів організації обчислювальних структур з адаптованою логікою та 

організації обчислень операцій за змінним модулем шляхом використання 

таблиць перетворення, бібліотеки моделей мовою VHDL та програмної 

реалізації співпроцесора складних обчислень. Запропоновані способи 

забезпечують практичну реалізацію розробленої інформаційної технології 

прискореного обчислення великих даних, яка дозволяє зменшити час 

обчислень щодо існуючих аналогів. 

Результат роботи, зокрема, метод, що забезпечує прискорення базових 

операцій, був апробований та впроваджений для підвищення продуктивності 

спеціалізованих апаратних обчислювачів у дослідно-конструкторських 

роботах державного підприємства науково-дослідного інституту 

радіолокаційних систем «Квант-радіолокація». Удосконалений метод 

одновимірного каскаду та метод прискорення базових операцій був 

апробований і впроваджений при проєктуванні та модернізації телеметричної 

апаратури супутникових систем на ПРАТ «ЧЕЗАРА». Основні положення, що 

стосуються методів прискореного обчислення великих даних для систем на 

основі сучасних серій ПЛІС, використовуються на кафедрі інформаційних та 

комп’ютерних систем Національного університету «Чернігівська політехніка» 

при викладанні дисципліни «Технології проєктування комп’ютерних систем». 

Усі впровадження підтверджуються відповідними актами та довідками. 

Особистий внесок здобувача. Основні ідеї дисертації та отримані 

результати, як теоретичні, так і практичні (у тому числі конкретні реалізації цих 

результатів у вигляді програмних продуктів), належать особисто здобувачеві. Зі 

спільних публікацій особисто здобувачеві належить: у [1] – моделювання та 

практичне порівняння моделей, побудованих із використанням типового та 

запропонованого методу прискорення обчислень великих даних; у [2] – 
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порівняння запропонованого удосконаленого методу прискорення обчислень 

операцій за змінним модулем із базовим; у [3] – варіант організації частково 

групового переносу; у [5] – реалізація та аналіз роботи суматорів за змінним 

модулем; у [6] – структура регулярного одномірного каскаду конструктивних 

модулів; у [8] – реалізація та експериментальне дослідження методу групового 

перенесення; у [9] – схема вимірювання продуктивності суматора за змінним 

модулем та її реалізація; у [11] – імітаційна модель системи передачі інформації 

на основі коду Ріда-Соломона; у [15-19] – відображення моделей 

обчислювальних пристроїв у базисі ПЛІС. 

Апробація результатів роботи. Основні положення дисертації та її наукові 

результати доповідалися, обговорювалися і отримали позитивну оцінку на: 

- 4-й Міжнародній науково-технічній конференції «Сучасні комп’ютерні 

системи та мережі: розробка та використання» (м. Львів, 2009 р.); 

- 3-й та 4-й Міжнародних науково-технічних конференціях «Гарантоздатні 

(надійні та безпечні) системи, сервіси та технології» (м. Кіровоград, 2008-2009 рр.) 

- Ювілейній Міжнародній науково-практичній конференції «Розподілені 

комп’ютерні системи РКС-2010» (м. Київ, НУТУ «КПІ», 2010 р.); 

- 7-й Міжнародній науково-практичній конференції «Математичне та 

імітаційне моделювання систем МОДС’2012» (м. Чернігів, м. Жукин, 2012 р.); 

- 15-й Міжнародній науково-технічній конференції «Системний аналіз та 

інформаційні технології. SAIT 2013»(м. Київ 2013 р.); 

- 5-й Міжнародній науково-практичній конференції «Вільне програмне 

забезпечення в освіті, науці та бізнесі» (м. Чернігів 2014). 

Публікації. За результатами виконаних досліджень опубліковано 18 

наукових робіт, з яких 1 стаття у періодичному науковому виданні 

Європейського Союзу, 7 статей у наукових фахових виданнях України, 5 

публікацій у збірниках тез доповідей науково-практичних конференцій та 5 

патентів України на корисну модель.  
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РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОБЧИСЛЕННЯ ВЕЛИКИХ ДАНИХ  

ДЛЯ СИСТЕМ РОЗПОДІЛЕНОЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ  

 

1.1. Аналіз сучасного стану й перспектив прискорення обчислень у 

системах розподіленої обробки інформації 

 

Станом на теперішній час майже всі великі обчислювальні системи є 

розподіленими. Розподіленою називається така система, в якій обробка 

інформації зосереджена не на одному обчислювальному елементі, а розподілена 

між кількома. Виділяється шість основних характеристик розподілених систем. 

1. Спільне використання ресурсів. У розподілених системах спільно 

використовуються апаратні та програмні ресурси, наприклад, пристрої 

зберігання інформації, вводу/виводу, файли, компілятори тощо, які пов’язані за 

допомогою мережі.  

2. Відкритість. Це можливість розширювати систему шляхом додавання 

нових ресурсів. Розподілені системи дають змогу підключати додаткове 

апаратне та програмне забезпечення від різних виробників. 

3. Паралельність. У розподілених системах кілька процесів можуть 

одночасно виконуватись на різних обчислювальних елементах у мережі. Ці 

процеси можуть взаємодіяти один з одним під час виконання. 

4. Масштабованість. Усі розподілені системи мають бути масштабованими: 

у разі появи нових вимог до розподіленої системи, її можна нарощувати за 

допомогою додавання нових обчислювальних ресурсів.  

5. Відмовостійкість. Наявність кількох обчислювальних елементів та 

можливість дублювання інформації означає, що розподілені системи стійкі до 

певних апаратних та програмних помилок. Більшість розподілених систем у 

разі помилки зазвичай можуть підтримувати хоча б часткову функціональність.  

6. Прозорість. Користувачі мають повністю прозорий доступ до ресурсів і 

водночас від них приховано інформацію про розподіл ресурсів у системі.  
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Але, розподіленим системам властиві недоліки: 

− Складність. Розподілені системи складніші за централізовані.  

− Безпека. Зазвичай доступ до системи можна отримати з різних місць, 

повідомлення в мережі можуть переглядатися або перехоплюватися. 

Підтримувати безпеку в розподіленій системі набагато складніше. 

− Керованість. Система може складатися з різнотипних обчислювальних 

елементів та середовищ передачі інформації, у процесі обчислення і передачі 

інформації можуть виникати помилки, зумовлені завадами різного типу [43]. 

Зважаючи на вказані вище недоліки, до сучасних розподілених систем 

постійно посилюються вимоги щодо швидкості обміну даними, безпеки, 

енергетичної та спектральної ефективності, вартості обладнання та ін. Усі ці 

вимоги потребують прямо або не безпосередньо прискорення обчислень. 

Наприклад, питання прискорення обчислень постає у задачах графічних та 

лінгвістичних процесорів, перетвореннях Фур’є у спектральному аналізі 

сигналів, методах біоінформатики та генетичних алгоритмів. Особлива потреба в 

прискорювачах виникає в криптографічних системах та системах завадостійкого 

кодування, де суттєву частину всіх обчислювальних перетворень над великими 

даними становлять операції в полях Галуа. Як було зазначено, арифметика поля 

Галуа лежить в основі роботи розподілених систем різного призначення.  

У цифровій обробці сигналів операції за модулем використаються для 

побудови цифрових фільтрів у системі залишкових класів, зокрема, для 

реалізації перетворень Фур’є. Система залишкових класів являє собою 

непозиційну систему числення, тобто розряди представлених у ній чисел 

можуть оброблятися незалежно один від одного, не використовуючи сигнали 

переносу. Такий підхід дозволяє будувати фільтри з незалежною обробкою 

розрядів, що й підвищує продуктивність [61]. 

Однією із поширених операцій у цифровій обробці сигналів є обчислення 

суми скалярних добутків [46; 68]: 

1
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 .       (1.1) 
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Арифметичні операції, подібні до формули (1.1), використовуються в 

цифровий фільтрації, для обчислення лінійних згорток, в обладнаннях обробки 

сигналів і зображень і т. ін. Дані обчислення включають операції множення і 

додавання, тому будь-яке представлення чисел, що забезпечує більш швидкодіючу 

реалізацію, викликає підвищений інтерес розробників. Згідно з матеріалами робіт 

модулярне представлення цілих чисел є одним із можливих способів побудови 

високопродуктивних систем, що функціонують у реальному часі. 

Модулярні принципи можуть бути використані при створенні цифрових 

фільтрів, обчисленні згорток, у Фур’є перетвореннях. При цьому пристрої, 

розроблені на основі зазначених принципів, мають не тільки більш високу 

швидкодію, але й найчастіше мають менші апаратні витрати і споживають 

меншу потужність [4; 13]. 

Таким чином, при аналізі пристроїв цифрової обробки сигналів на основі 

модулярного представлення можна зробити висновок про перспективність 

цього напрямку з головною умовою – швидкість перетворення з позиційної 

системи представлення у модулярну та подальша робота в цій системі, має 

бути співрозмірна зі швидкістю виконання цифрової обробки без перетворень. 

Тобто постає актуальна задача прискорення виконання операцій у залишках, 

тому як ці операції є основними при перетворенні інформації в модулярну 

систему числення [2; 39]. 

Відмовостійкі обчислювальні системи 

Арифметичні операції за модулем застосовуються в завадостійкому 

кодуванні, зокрема вони знаходять застосування в алгебраїчних завадостійких 

кодах, наприклад, коди Ріда-Соломона, Ріда-Маллера, БЧХ-коди, інші. 

Незважаючи на довгу історію досліджень, навіть класичні процедури їх 

декодування часто виявляються занадто складними для практичного 

використання. При цьому кодування та декодування алгебраїчних кодів, а також 

кодування ймовірнісних кодів (турбокодів, LDPC-кодів), вимагає рішення 

складної неоднорідної математичної задачі із застосуванням нестандартної 

арифметики полів Галуа [5; 13; 91]. Одним з основних параметрів при 
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проєктуванні складних обчислювальних систем була й залишається надійність 

їх функціонування [5]. Висока надійність у цьому випадку повинна досягатися 

не стільки вдосконалюванням самих технічних засобів передачі інформації, 

скільки за рахунок застосування таких способів її кодування, які були б стійкі 

щодо можливих випадкових спотворень і дозволяли б у разі необхідності 

здійснювати корекцію даних. У зв’язку із цим найбільш перспективним шляхом 

розв’язку розглянутої проблеми є додання обчислювальним пристроям 

властивості стійкості до відмов і збоїв у процесі функціонування. При цьому 

відмовостійкість забезпечується комбінацією надмірності системи й наявністю 

механізмів виявлення помилок, а також процедур для автоматичного 

відновлення її правильного функціонування. Іншим способом забезпечення 

відмовостійкості є застосування спеціальних кодів, широко використовуваних у 

каналах зв’язку [5]. Такі коди мають виявляти й виправляти випадкові помилки, 

що виникають у процесі зберігання або передачі інформації. Одними з таких 

кодів є коди Ріда-Соломона, або РС-коди. Вони належать до недвійкових 

циклічних кодів, тобто кодів, символи яких узяті з кінцевого поля, що містить 

q > 2 елементів і позначається GF(q), де q – ступінь деякого простого числа. 

Коди Ріда-Соломона дозволяють виправити помилки в блоках даних і 

використовуються у широкому ряді додатків, пов’язаних із цифровою 

комунікацією і зберіганням інформації.  

Кодування і декодування Ріда-Соломона може бути виконано апаратно або 

програмно. Кодування проводиться шляхом обчислення залишку від ділення 

полінома i(x) на поліном, що породжує, g(x), де c(x) – кодове слово. Кодове слово 

Ріда-Соломона формується із залученням спеціального полінома. Усі коректні 

кодові слова повинні ділитися без залишку на ці утворюючі поліноми. Загальна 

форма утворюючого полінома має вигляд: g(x) = (x – ai)(x – ai+1)...(x – ai+2t). 

Принципом роботи циклічного коду виступає та властивість, що якщо 

комбінація біт an-1an-2... a1a0 відноситься до коду, то й циклічно зсунута 

комбінація, наприклад, an-2 ... a1a0an-1 також відноситься до коду. Кодові 

повідомлення виглядають як коефіцієнти полінома деякої змінної х. Наприклад, 
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код 101 може бути представлений поліномом х2 + 1. Операції з кодами 

виконуються шляхом добутку операцій із багаточленами, у яких використаються 

операції в кінцевому полі Галуа з q елементів, де q являє собою степінь деякого 

простого числа. Одним із варіантів циклічних кодів є коди Ріда-Соломона, у яких 

використовуються операції додавання і множення в кінцевому полі.  

Отже, з аналізу властивостей і механізму роботи коригувальних кодів у 

модулярній арифметиці можна зробити висновок, що для досягнення 

необхідного рівня надійності обладнання необхідне введення певної 

надлишковості шляхом включення в систему основ контрольних модулів. У 

результаті підвищення надмірності системи таким чином, при дотриманні умови 

взаємної простоти її основ, розрядність контрольних модулів неминуче росте, а 

отже, ростуть і розрядності операндів у відповідних обчислювальних каналах. Ця 

обставина може призвести до значного погіршенню швидкодії всього пристрою, 

що, безумовно, є неприємною платою для більшості сучасних обчислювальних 

систем. Тому виникає необхідність розробки ефективних методів апаратної 

реалізації основних обчислювальних блоків відмовостійких систем, що 

дозволяють уникнути зниження швидкодії при їх проєктуванні, з одного боку, а з 

іншого – мінімізувати апаратну надмірність. 

Більшість відомих методів і алгоритмів функціонування основних 

обчислювальних вузлів у модулярній арифметиці або орієнтовані на застарілу 

елементну базу, або розглянуті лише з теоретичного погляду, а їх ефективна 

апаратна реалізація і реальні оцінки її складності представлені недостатньо для 

застосування на практиці при проєктуванні обчислювальних систем. 

Досить часто методи, описані переважно в закордонній літературі, мають 

незакінчений характер і не дають повної уяви про внутрішню структуру того 

або іншого блоку, що необхідно для дійсно ефективної з практичного погляду 

реалізації. Водночас час сучасний розвиток різних методів, прийомів і засобів 

проєктування дозволяє по-новому дивитися навіть на існуючі й відомі 

принципи побудови як окремих обчислювальних вузлів, так і систем загалом, у 

тому числі й систем підвищеної надійності. 
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Криптографічні алгоритми 

Перш ніж розглянути використання операцій за модулем у криптографії, 

слід відзначити, що сучасні криптографічні алгоритми прийнято відносити до 

двох великих класів: симетричного й асиметричного кодування. Симетричні 

алгоритми використовують той самий ключ (секрет) як для виконання 

шифрування, так і для розшифрування. До них відносяться разом з іншими 

алгоритми AES, DES, Blowfіsh. Сторони, що виконують обмін інформацією за 

допомогою симетричних алгоритмів шифрування, повинні перед початком 

обміну домовитися про ключ. Алгоритми асиметричного шифрування 

припускають наявність відкритого ключа, що передається одержувачем 

незахищеним каналом зв’язку й буде використаний відправником для 

шифрування. До таких алгоритмів належить RSA, протокол Діффи-Хеллмана, 

ECDSA, схема Ель Гамаля. Відкритий ключ генерується одержувачем на основі 

певного секретного значення (секретного ключа), що допоможе потім йому ж 

розшифрувати це повідомлення. Очевидною вимогою до алгоритмів 

асиметричного шифрування є неможливість одержання секретного ключа по 

відомому публічному ключу й відомій зашифрованій порції даних. 

Першим протоколом, що дозволив вирішити проблему розподілу секретних 

ключів між користувачами незахищеним каналом зв’язку, став протокол Діффи-

Хеллмана. Відкрите поширення ключів Діффи-Хеллмана дозволяє парі 

користувачів системи виробити загальний секретний ключ, не обмінюючись 

секретними даними [6; 11; 37; 45]. Принцип алгоритму полягає в тому, що на 

основі двох не секретних великих чисел g й p учасники можуть згенерувати свої 

випадкові великі числа а й b (кожний своє) і обчислити для них операції ga mod p 

і gb mod p, потім вони обмінюються по каналу зв’язку отриманими значеннями. 

Після одержання чисел, сторони підносять результат ще раз кожен у свою степінь 

(а або b), і з огляду на той факт, що gab mod p дорівнює gba mod p, користувачі 

одержують загальний секретний ключ. Перехоплювач же не зможе визначити за 

короткий час числа a й b, тому що для цього йому необхідно вирішити завдання 

дискретного логарифмування, що в довільному випадку займе в нього 2n 

операцій за модулем, де n – розрядність числа. 
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Для безпосереднього шифрування протокол Діффі-Геллмана 

використовується рідко, замість нього застосовується алгоритм RSA, що 

обумовлено комерційними міркуваннями, тому що саме компанією RSA Data 

Securіty був створений центр сертифікації. Крім того, на відміну від протоколу 

Діффи-Хеллмана, криптосистема на RSA придатна як для шифрування, так і для 

цифрового підпису. Алгоритм використовується у великій кількості 

криптографічних додатків, включаючи PGP, S/MІME, TLS/SSL, ІPSEC/ІKE та 

інших [6]. Алгоритм припускає генерацію ключів RSA, що складаються із двох 

компонентів. Відкритий ключ складається з добутку двох випадкових простих 

чисел p і q великої розрядності, а також числа e, меншого ніж значення функції 

Ейлера для добутку pq і взаємопростого із цим добутком. Секретний ключ, який 

використовується для розшифрування повідомлення, складається з того ж 

добутку pq, а замість e використається мультиплікативно зворотне за модулем 

Эйлера від pq число d. Шифрування відбувається шляхом виконання операції me 

mod pq, а розшифрування cd mod pq, де m – порція тексту, яку потрібно 

зашифрувати, а c – порція тексту, яку потрібно розшифрувати. Стійкість RSA 

заснована на складності обчислення функції, зворотної до функції шифрування. 

Завдання криптоаналізу RSA зводиться до пошуку d по відомих c, e й pq. Однак 

пошук такого числа d можливий лише при відомому значенні функції Ейлера 

від добутку pq, що зловмисникові не відомо. Для її визначення зловмисникові 

потрібно розкласти pq на множники p й q, що є завданням факторизації 

напівпростих чисел. Для визначення криптографічної стійкості RSA з ініціативи 

компанії RSA Laboratorіes був проведений конкурс, відповідно до результатів 

якого останнім факторизованим модулем на сьогодні є модуль розміром у 768 

біт, причому його факторизація зайняла більше двох років на сотнях 

комп’ютерів, об’єднаних у обчислювальну систему. Модулі розрядністю 1024 

біт ще не були факторизировані, і відповідно до оцінок [100], навіть із огляду на 

закон Мура, не будуть факторизовані й у найближчі 10-15 років. 

Схема Ель-Гамаля аналогічно протоколу Діффі-Геллмана ґрунтується на 

складності завдання дискретного логарифмування. При використанні повного 

перебору криптостійкість алгоритму при однаковій довжині ключа дорівнює 
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криптостійкості RSA. Генерація ключів відповідає пошуку простого p довжиною n 

біт, виборі примітивного g поля Zp і виборі випадкового x, більшого, ніж 1 і 

меншого, чим p-1. Закритим ключем вибирається x. Відкритим ключем служить 

трійка чисел p, g й gx mod p. Операція шифрування виконується шляхом вибору 

випадкового ключа k, не перевищуючого p-1 й обчислення числа a як gk mod p, а 

також b, рівного yk * M mod p, де M – порція даних, які шифруються. Пари чисел a 

й b є шифротекстом. Дешифрування виконується шляхом обчислення b (ax)-1 mod p. 

Проблемою асиметричних алгоритмів шифрування є низька швидкість 

роботи, викликана застосуванням операцій за простими модулями. Деякі 

алгоритми симетричного шифрування (DES, Blowіsh) використовують модулі 

непростого виду, наприклад, модулі виду 2n, по яких операції виконуються 

набагато простіше [6]. Але криптостійкість таких алгоритмів зазвичай значно 

поступається криптостійкості асиметричних систем. Крім того, відсутність 

можливості розподілу ключів у симетричних криптосистемах взагалі робить 

питання про порівняння криптостійкості нерозв’язним, або розв’язним тільки в 

тих випадках, коли допускається використання симетричних алгоритмів. 

Ще однією особливістю криптографічних алгоритмів є необхідність 

генерувати псевдовипадкові числа великої розрядності. Псевдовипадкові 

генератори звичайно можуть генерувати випадковий двійковий біт 

рівноімовірнісним способом. У випадку, якщо необхідно одержати число в 

діапазоні від нуля до числа n на одиницю меншого, ніж ступінь двійки (n = 2k-1), 

то досить згенерувати k випадкових біт. Однак, якщо необхідно одержати число 

до числа n, що не є ступенем двійки, цей спосіб не підходить. Типовим рішенням 

є застосування операції за модулем, що дозволяє одержати випадкові числа з 

нормальним розподілом імовірності. Очевидно, що для операції генерації 

псевдовипадкових чисел значення модуля може бути довільним. Більшість 

розглянутих вище алгоритмів використають не просто псевдовипадкові числа 

великої розрядності, а прості псевдовипадкові числа. Одним з підходів, що дають 

відносно швидкий результат, є пошук довільного числа n, а потім пошук по 

певному алгоритму простого числа, близького до n. Доведено, що в колі числа n 
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приблизно кожне з ln n чисел є простим. Тому що перевірка числа на подільність 

є досить трудомісткий процес, то на практиці частіше застосовуються алгоритми 

перевірки самого числа на простоту. Таким чином, для пошуку простого числа 

спочатку відкидаються всі числа, які входять у групу складових, тому що вони не 

можуть бути простими (по певних ознаках), а потім виконується перевірка  

чисел, що залишилися, на простоту. Одним з алгоритмів перевірки числа на 

простоту є алгоритм Рібона-Міллера. Спочатку вибирається випадкове число a, 

менше n (число a називається базисом (basіs)), і перевіряється наявність певної 

властивості a за модулем n, що виконується завжди, коли n є простим числом. 

Проте можна довести, що, навіть якщо n не є простим числом, ця властивість 

буде виконуватися максимум для 25% всіх можливих значень базису. 

Повторюючи цей тест для різних випадкових значень a, можна переконатися в 

правильності отриманої відповіді. Найбільш ресурсномісткою операцією є 

операція модульного піднесення до степеня, що виконується в ньому до k/2 разів, 

де k - розрядність числа, яке перевіряється. 

Таким чином основною властивістю ключа,  якій слід приділити увагу, є 

довжина ключа. Відповідно до принципу Кирхгофа надійність системи 

шифрування повинна залежати тільки від таємності використовуваного ключа, і 

не залежати від таємності алгоритму. Водночас Клод Шенон довів, що 

криптографічна стійкість будь-якої системи шифрування залежить від довжини 

ключа[7]. Тому важливою властивістю модулів є довжина використаного ключа. 

Відповідно до розглянутого вище застосуванням вона повинна мати значення 

від 512 біт до 4096 біт. З огляду на постійний ріст обчислювальних 

можливостей сучасних комп'ютерних систем, можливості криптоаналізу 

вимагають збільшення довжини ключа, тому сучасні обчислювачі операцій у 

залишках повинні не тільки вміти обробляти числа великої довжини, але й мати 

можливість масштабування, тобто збільшення розрядності операндів при 

додаванні ресурсів у систему. Операції за модулем в цьому застосуванні 

використаються як для обчислень у системі залишкових класів, так й у 

перетвореннях між нею й позиційною системою числення. 
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1.2. Аналіз основних факторів що впливають на продуктивність 

обчислень у системах розподіленої обробки інформації 

 

Для оцінки продуктивності розподіленої обчислювальної системи слід 

визначити фактори, які впливають на її продуктивність. Продуктивність 

окремої обчислювальної операції, що виконується віддалено визначаються 

такими факторами: 

1. Продуктивністю локального вузла (H). 

2. Продуктивністю віддаленого вузла (R). 

3. Пропускною здатністю зв’язку між вузлами (T). 

4. Затримкою між відправленнями повідомлення з одного вузла й появою 

повідомлення в іншому (L). 

5. Довжиною повідомлення, яке передається (P). 

6. Обчислювальною складністю обробки повідомлення, що передається (Q). 

Висока латентність означає, що витрати часу при передачі великої кількості 

невеликих повідомлень будуть витрачатися на очікування доставки повідомлень. 

Велика кількість інформації при малій пропускній спроможності також 

буде зменшувати продуктивність. 

Для виконання розподіленої операції над об’єктом з обчислювальною 

складністю Q, яка містить P байтів, вимагає 𝑇𝑑 =
𝑄

𝐻
+

𝑄

𝑅
+

𝑃

𝑇
+ 𝐿 одиниць часу. З 

цього часу можна визначити час, що дійсно є продуктивним, як 𝑇𝑝 =
𝑄

𝐻
+

𝑄

𝑅
. 

Відповідно, коефіцієнт корисної дії буде дорівнювати ККД =
𝑇𝑝

𝑇𝑑
. 

Таким чином, для підвищення продуктивності розподіленої системи можна 

піти декількома шляхами. Найочевидніше, це збільшення пропускної здатності та 

зменшення латентності каналів зв’язку. Такий підхід характерний для HPC 

систем. І найпоширеніше рішення, яке використовується в HTC-системах, це 

збільшення кількості обчислень або «кванту обчислень» на віддалених вузлах за 

запитом до отримання результату. Цей підхід можливий при зменшенні 

обчислювальної складності обчислювальної операції. Як зазначалося раніше, 
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суттєва частина обчислень у розподілених системах приходиться на обчислення 

в полях Галуа. Методи обчислення арифметичних операцій у скінченних полях 

використовуються в криптографії, кодуванні, цифровій обробці сигналів і інших 

областях. Раніше в зазначених застосуваннях здебільшого використовувалися 

поля порівняно малої розмірності (n ≤ 32), але, наприклад, з розвитком 

криптографії з відкритим ключем поля великої розмірності (n ≥ 1000) знайшли 

застосування в криптографічних протоколах, заснованих на припущенні про 

складність завдання дискретного логарифмування [12]. А завдяки розвитку 

криптографії на еліптичних кривих з'явилася необхідність використовувати 

поля розмірності порядку двохсот [14]. 

У цифровій обробці сигналів використання кінцевих полів є одним із 

розв’язків задачі побудови цифрових фільтрів. Необхідність використання теорії 

кінцевих полів викликана тим, що в операціях цифрової обробки сигналів 

особлива увага приділяється цифрової фільтрації, яка в середньому займає до 

половини всього обсягу обчислень. Цифровий фільтр забезпечує селекцію 

цифрових сигналів по частоті, після чого зазвичай виходить сигнал, що несе 

потрібну інформацію у вигляді, зручному для наступної обробки [15]. Відповідно, 

зі збільшенням складності й обсягів оброблюваної інформації в сучасних 

обчислювальних системах до параметрів цифрових фільтрів ставляться підвищені 

вимоги. Через це зростає порядок значень фільтрів, які нерідко представлені 

чотиризначним числом. На додаток до цього так само поступово зростає і 

розрядність оброблюваних даних. Це веде до збільшення обсягу обчислень, а 

отже, і до різкого збільшення апаратних витрат. При синтезі цифрових фільтрів 

найбільші витрати часу й устаткування припадають на операції множення і 

додавання [3]. Отже, від ефективності реалізації цих арифметичних операцій 

залежать апаратні й часові характеристики синтезованого фільтра, а також 

практично всі його основні параметри. Таким чином, завдання мінімізації часу 

обчислень і зменшення апаратних витрат зводиться до оптимізації кожної з 

операцій множення і додавання, необхідних для обчислення чергового 

відфільтрованого відліку. У цьому випадку одним із розв’язків поставленого 

завдання може стати реалізація фільтрів у кінцевих полях. 
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Використання теорії кінцевих полів – це один із напрямків рішення задачі 

підвищення швидкодії та відмовостійкості обчислювальної системи. Існує 

декілька способів підвищення швидкодії та відмовостійкості цифрових 

пристроїв, з яких самим очевидним є перехід на більш досконалу технологію. 

Однак такий спосіб не завжди виправдано в силу багатьох факторів і 

насамперед економічних. Тому перед розроблювачами постійно постає завдання 

розв'язку цієї проблеми більш ефективними методами. Застосування різного 

роду алгоритмів при побудові окремих блоків, а також спеціальна організація 

самого обчислювального процесу в обладнанні дозволяють значно підвищити 

його швидкодію та відмовостійкість без переходу на нові проєктні норми. З 

погляду швидкодії під спеціальною організацією обчислювального процесу 

найчастіше слід розуміти розпаралелювання обчислювальних операцій. Одним 

із можливих способів побудови паралельних обчислювальних архітектур є 

представлення даних у вигляді залишків і перехід до обчислень на основі 

апарата модулярної арифметики або арифметики в кільцях залишків [9; 12]. З 

математичного погляду модулярна арифметика є одним із розділів теорії чисел, 

що вивчає властивості цілих чисел. Стосовно до обчислювальної техніки 

модулярна арифметика являє собою непозиційну систему числення, у якій 

відсутня значущість порядку розрядів у записі числа, що випливає з 

незалежності утворення кожного з них. Вочевидь, що для використання 

модулярної арифметики при організації обчислень необхідна наявність 

відповідних перетворювачів з позиційної (двійкової) системи числення в 

модулярне представлення і назад. Причому для дійсно ефективного 

застосування модулярної арифметики дані перетворення повинні здійснюватися 

на початку й наприкінці основного обчислювального процесу, оскільки вони 

вносять додаткові апаратні витрати, а в деяких випадках погіршують загальну 

швидкодію системи. Тому особливий інтерес становлять шляхи прискорення 

прямого і зворотного перетворення з позиційної системи в СЗК і навпаки. 

Процеси перетворення зокрема й використовують теорію скінчених полів [16]. 
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Коротко розглянемо основні визначення теорії полів. Нехай задана множина 

елементів G і дві бінарні операції: додавання, позначимо її +, і множення, 

позначимо її •, що ставлять будь-яким двом елементам множини G деякий третій 

елемент цієї множини. Нехай множина елементів G і дві бінарні операції 

додавання і множення утворюють комутативне кільце з одиницею (виконуються 

шість властивостей кільця, а також дві додаткові властивості комутативності по 

множенню та існування нейтрального елемента по множенню). Нехай додатково 

дотримується ще одна властивість: для кожного ненульового елемента, що не є 

нейтральним елементом по додаванню, тобто нулем, існує зворотний елемент по 

множенню, іншими словами 1 1 1: 0; : 1a G a a G a a a a           . Тоді множина G 

і дві бінарні операції додавання та множення утворюють алгебраїчну структуру, 

яка називається полем.  

Число елементів множини G, що становить поле, називають порядком 

поля. Порядок поля з нескінченним числом елементів нескінченний, і таке поле 

називається нескінченним. Якщо ж число елементів кінечне, то поле 

називається скінченим. 

Якщо число елементів поля кінечне, то ми маємо скінченне поле, яке також 

називають полем Галуа. Поле Галуа позначається GF(q), а q – число елементів 

поля за визначенням є порядком поля. Поле Галуа GF(q) за визначенням містить 

одиничний елемент 1 (нейтральний елемент по множенню). Тоді найменше ціле 

число 0   таке, що 
1 1 ... 1 1 0

доданків

    


, називають характеристикою поля. 

Відзначимо також, що за допомогою одиничного елемента поля можна 

породити циклічну адитивну групу порядку p. 

Нехай заданий ненульовий елемент a поля Галуа GF(q). Найменше ціле 

число 0   таке, що 
... 1a a a a

множників

    


, називають порядком елемента a. Особливо 

відзначимо, що поля Галуа існують не для будь-якого q. Згідно із загальною 

алгеброю, поле Галуа можна побудувати тільки для числа q, що є або простим 

числом p, або деяким ступенем простого числа, тобто pm, де m – ціле число ≥ 2.   
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Поле порядку q, що є простим числом p, називають простим полем Галуа й 

позначають GF(p), а поле порядку q = pm, називають розширеним полем Галуа 

й позначають GF(pm), і воно є розширенням простого поля GF(p). 

Згідно із загальною алгеброю для заданого числа q, рівного простому числу p 

або деякому числу його ступеня pm, існує одне й тільки одне поле Галуа GF(q). 

Елементи простого поля GF(p) – це не що інше, як множина різних 

додатних залишків по модулю простого числа p. Під виразом «залишок по 

модулю простого числа p», розуміється залишок, одержуваний при виконанні 

операції ділення за правилами поля дійсних чисел <R, {+, •}> деякого цілого 

числа, що належить множині дійсних чисел R, на просте число p, що також 

належить множині R. Залишок по модулю p прийнято позначати як mod p. 

Операція додавання, задана для простого поля GF(p), – це не що інше, як 

операція додавання за правилами поля дійсних чисел <R, {+, •}> з наступним 

обчисленням залишку суми по модулю p.  

Операція множення, задана для простого поля GF(p), – це не що інше, як 

операція множення за правилами поля дійсних чисел <R, {+, •}> з наступним 

обчисленням залишку добутку по модулю p. 

Зворотний елемент по додаванню для нульового елемента 0 простого поля 

GF(p) – це сам нульовий елемент 0. Зворотний елемент для ненульового 

елемента a це елемент, який можна обчислити, як p – a, де віднімання 

виконується за правилами поля дійсних чисел <R, {+, •}>. Якщо до різниці p – a 

додатково застосовувати обчислення залишку по модулю p, іншими словами, 

використовувати формулу (p - a) mod p для обчислення зворотного елемента 

простого поля GF(p) по додаванню, то формула буде правильною для всіх 

елементів поля, включаючи нульовий елемент. 

Зворотного елемента по множенню для нульового елемента 0 не існує. 

Зворотний елемент по множенню для ненульового елемента, a простого поля 

GF(p) є розв’язком рівняння ( )mod 1a b p  , заданого в полі дійсних чисел <R, 

{+, •}>, таке, що розв'язок 
1b a  також є елементом поля GF(p).  

Згідно із загальною алгеброю, вищенаведені «аналогії» з полем дійсних 

чисел слушні для будь-якого простого поля Галуа GF(p) [109]. 
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1.3. Аналіз існуючих методів прискорення обчислень у системах 

розподіленої обробки інформації 

 

Прискорити обчислення в системах РОД можна декількома шляхами: 

використовувати нові ефективніші методи та алгоритми обробки даних або 

розробити та впровадити методи прискорення виконання базових операцій над 

великими даними в уже існуючих методах. 

Відштовхуючись від другого варіанта прискорення обчислень, слід 

зазначити, що однією з головних особливостей обчислювачів, що реалізують 

перераховані вище операції, є те, що їхня внутрішня структура сильно 

залежить від конкретного значення модуля, для якого вони побудовані. А це 

значить, що й характеристики цих пристроїв безпосередньо залежать від 

значень модулів, саме це й відрізняє обчислювальні вузли за модулем і їхні 

двійкові аналоги. Традиційно в літературі виділяють два типи модулів, 

найбільше ефективних із погляду апаратної реалізації відповідних їм 

модулярних операцій [21; 44; 48; 55; 56; 59; 60; 68; 74]. У закордонних 

джерелах для таких модулів часто використовується термін «low-cost» модулі. 

Йдеться про модулі виду (2n - 1) і  2n, де n – ціле позитивне число. Завдяки 

властивостям цих модулів структура основних обчислювальних вузлів 

помітно спрощується, що позначається як на швидкодії, так і в окремих 

випадках на апаратних витратах. До третьої групи модулів відносять модулі зі 

значенням m < (2n-1), тобто всі інші значення, що не входять до перших двох 

групах, їх можна назвати довільними. Прості модулі теж належать до групи 

довільних модулів. Відзначається ефективність використання простих модулів 

у криптографії, але складність виконання операцій та, як наслідок, їхня 

повільність, стають на перешкоді їх широкому використанню [8]. 

Стратегія реалізації основних обчислювальних вузлів ґрунтується на 

сучасному стані технології інтегральних схем. Рівень технології, доступний у 

цей момент, визначає підхід до реалізації цих пристроїв як на 

схемотехнічному, так і на системному рівні. На цей час виділяють такі методи 
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реалізації обчислювальних вузлів операцій за модулем. Розглянемо методи на 

прикладі суматора за модулем, оскільки ці методи подібним чином 

поширюються і на виконання інших операцій [26]: 

– метод прямої логічної реалізації з використанням звичайних блоків 

двійкової арифметики; 

– метод заснований на використанні таблиць станів або табличних 

функціональних перетворювачів (look-up table, LUT); 

– гібридний або змішаний метод реалізації, тобто використання таблиць 

станів разом із блоками двійкової арифметики. 

Таким чином, реалізація суматорів за модулем залежить від обраного 

технологічного базису. За наявності комірок пам’яті можуть застосовуватися 

підходи, які базуються на використані таблиць станів. Однак при реалізації в 

базисі довільної логіки, найбільш доцільним, з погляду займаної площі й 

швидкодії, вбачається метод прямої логічної реалізації. Проаналізуємо 

зазначені методи більш докладно. 

Метод, заснований на використанні так званих табличних функціональних 

перетворювачів (рис. 1.1) вимагає наявності комірок пам'яті. При цьому вхідні 

операнди безпосередньо адресують пам'ять, у якій зберігаються результати 

операції. У результаті здійснюється вибірка відповідного значення суми, яке 

передається на вихід суматора. У випадку реалізації в базисі довільної логіки 

цей метод доцільно використовувати тільки для невеликих значень модулів або 

при наявності констант в обчисленнях. При збільшенні значень модулів, 

апаратні витрати на реалізацію таблиць перекодування стають більшими, а його 

реалізація неефективної. 

 

Рис. 1.1. Модель суматора в залишках на основі LUT таблиці 

LUT n x 22n 

x y 

|x+y|m 
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Гібридний, або змішаний метод припускає виконання частини обчислень за 

допомогою таблиць станів, а іншої частини з використанням двійкових блоків 

(рис. 1.2). Найпоширеніший варіант суматора за модулем, побудованого на 

основі цього методу, являє собою звичайний двійковий суматор, вихід суми 

якого адресує look-up таблицю з метою корекції результату й перетворення його 

по модулю. Такий підхід також рекомендується використовувати за наявності 

комірок пам’яті (наприклад, для деяких типів ПЛІС цей підхід може давати 

виграш у площі й швидкодії). Однак при використанні бібліотек стандартних 

комірок апаратні витрати на реалізацію таблиць станів різко зростають зі 

збільшенням значення модуля. У порівнянні з безпосередньою реалізацією на 

таблицях функціонального перетворення, у цій реалізації обсяг LUT значно 

зменшується, однак час виконання операції може збільшитися у зв’язку із 

введенням у схему суматора. 

 

Рис. 1.2. Модель суматора в залишках із гібридною структурою 

 

Пряма реалізація з використанням блоків двійкової арифметики є найбільш 

універсальним підходом до реалізації суматорів за модулем при використанні 

базису стандартних комірок (рис. 1.3). Цей метод забезпечує більшу гнучкість при 

виконанні вимог по займаній площі та швидкодії. Так, наприклад, суматори за 

модулем для невеликих значень модулів можуть бути побудовані з використанням 

LUT n x 2n+1 

|x+y|m 

x y 
n n 

x+y 
n+1 

суматор 
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двійкових суматорів із послідовним переносом з метою мінімізації займаної площі. 

Для модулів більшої розрядності доцільно застосовувати двійкові суматори із 

прискореним переносом для забезпечення заданої швидкодії. Крім того, такий 

метод дозволяє проводити досить ефективну апаратну оптимізацію для окремих 

значень модулів. 

 

Рис. 1.3. Модель суматора в залишках на основі блоків двійкової арифметики. 

 

Ефективна реалізація множення за модулем також являє собою одну з 

найважливіших задач, яку має вирішити розробник у процесі проєктування 

пристроїв на основі апарата арифметики за модулем. Ключовим моментом на 

цьому етапі є врахування особливостей побудови помножувачів за модулем у 

кожному конкретному випадку. Насамперед йдеться про вибір тієї або іншої 

структури й відповідного методу реалізації помножувача залежно від значення 

модуля, для якого він повинен бути побудований. Існує декілька доволі 

поширених методів побудови помножувачів за модулем. 

Одним із таких методів є побудова помножувачів за модулем на основі 

індексного або дискретно-логарифмічного вигляду операндів, яке дозволяє 

замінити операцію множення за модулем n, операцією додавання за модулем (2n-

1). Крім індексного перетворення, на практиці іноді застосовують метод 
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паралельного субмодулярного індексного перетворення, який фактично є 

модифікацією першого [27]. Це найбільш загальний метод реалізації 

помножувачів за модулем, з того погляду, що він може бути застосовний для всіх 

груп модулів. Певні труднощі виникають у процесі реалізації помножувачів зі 

значеннями модулів виду (2n-1) і (2n+1), оскільки далеко не всі модулі з цих груп 

є простими числами. Тому для таких модулів існують альтернативні методи 

реалізації помножувачів за модулем. Ефективним методом побудови 

помножувачів за модулем для значень виду (2n-1), (2n+1) є метод на основі 

позиційного помножувача й суматора за модулем.  

Незважаючи на різноманіття методів апаратної реалізації помножувачів за 

модулем, частина яких перерахована вище, можна легко виявити загальну для 

переважної більшості цих методів особливість. Вона полягає в тому, що 

практично всі структури помножувачів у тому або іншому вигляді містять у собі 

операцію додавання за модулем. Таким чином, проведений аналіз основних 

варіантів структур помножувачів лише підтверджує сформульований у 

попередньому підрозділі висновок про важливість і необхідності розробки 

ефективних методів реалізації додавання за модулем. 

Найбільш складною з основних операцій у системах на основі арифметики 

за модулем є відновлення числа у двійкову систему числення за його 

модулярним виглядом або зворотне перетворення. У літературі виділяють два 

способи перетворення чисел із модулярного вигляду у двійкову систему 

числення. В основі першого з них лежить «Китайська теорема про залишки» 

[21]. При цьому зворотний перетворювач тим або іншим способом реалізує 

вираз (1.1). 
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Аналіз цього виразу показує, що на фінальній стадії перетворення 

присутня операція додавання по модулю m. Очевидно, що такий суматор за 

модулем може зробити вагомий внесок в обчислювальну складність і значно 

погіршити швидкодію всього обладнання через велику розрядність значення m. 
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Цей факт оцінюється як найбільше суттєвий недолік такого методу зворотного 

перетворення. Однак в іншому він досить ефективний, оскільки забезпечує 

деякою мірою паралельність вироблених обчислень і здійснює перехід від 

модулярного виду до двійкового без яких-небудь проміжних етапів.  

 

1.3.1. Типові методи виконання операцій за простим модулем 

 

Раніше були розглянуті деякі особливості реалізації основних 

обчислювальних вузлів у обчислювальній техніці, яка базується на операціях у 

залишках, а головним чином суматорів за модулем. Згідно з наведеною 

класифікацією, обчислювачі за модулем можна поділити на три групи залежно 

від значення модуля, для якого вони проєктуються. Однак навіть для тієї ж 

самої групи модулів модель суматора може мати різну внутрішню архітектуру. 

Оскільки для реалізації суматорів у цій роботі буде використовуватися 

бібліотека моделей компонентів ПЛІС, то найбільш доцільними є методи прямої 

логічної та гібридної реалізації модулярних суматорів на основі двійкових 

елементів. До того ж вони мають набагато більшу гнучкість при проєктуванні, 

ніж табличний метод. 

У випадку прямої логічної реалізації, сума за модулем m, для двох 

операндів a й b, що знаходяться у діапазоні {0,l,...,(mi-1)}, виконується за такою 

формулою: 
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Аналізуючи вираз (1.2) неважко помітити, що основне завдання реалізації 

додавання за модулем полягає в обчисленні виразу (a + b) і (a + b - mi). Перше з 

них являє собою звичайну суму чисел а й b, яка може бути обчислена 

позиційним суматором відповідної розрядності. Значення виразу (a + b - mi) 

може бути знайдене або безпосереднім відніманням константи mi із суми 

(a + b), або обчисленням суми (a + b + (-mi)), з представленням від'ємного у 

зворотному або додатковому кодах. Тому при реалізації операції модулярного 
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додавання двох цілих чисел a та b, слід говорити про обчислення двох сум: 

(a + b) і (a + b - mi), та передачі однієї з них на вихід в залежності від 

результатів перевірки у виразі (1.2). У літературі трапляється безліч варіантів 

реалізації додавання за модулем [44; 48; 55; 56; 59; 60; 68; 74; 109]. Частина з 

них орієнтована на застарілу обчислювальну базу й не становить особливого 

інтересу в теперішній час. Серед інших рішень можна умовно виділити деякі 

найбільш ефективні архітектури суматорів за модулем, з погляду їх 

інтегральної реалізації. Такі архітектури, універсальні щодо належності модуля 

до тієї або іншій групі, будемо називати типовими. Перша з розглянутих видів 

архітектур ілюструє найбільш очевидний варіант реалізації виразу (1.2) і являє 

собою структуру, що складається з позиційних суматора, що обчислює так 

звану «внутрішню» суму (а + b), схеми віднімання константи й компаратора, 

що керує вихідним мультиплексором [60]. На виході мультиплексора 

з’являється значення (а + b), якщо (a + b) < mі, або значення (a + b - mi) у 

випадку (a + b) > mі (рис. 1.4). 

 

Рис. 1.4. Модель суматора за модулем із послідовним обчисленням двох сум  

та корекцією вихідного результату за допомогою компаратора. 
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Як видно з рисунку 1.4 спочатку обчислюється перша сума (a + b), а вже 

потім з неї віднімається значення модуля, тобто операції виконуються 

послідовно. Компаратор служить прямою реалізацією перевірки умови у виразі 

(1.2). Позначимо через µ розрядність вхідних операндів, що залежить тільки від 

значення модуля mi визначену в такий спосіб: 

  2int log 1 1,im     (1.3) 

де іnt-ціла частина двійкового логарифма (1.3).  

Вихід модулярного суматора також має розрядність µ, оскільки діапазони 

значень чисел а, b і їх суми по модулю mi збігаються. Що ж стосується 

внутрішніх вузлів схеми, то вихід позиційного суматора має розрядність m+l, а 

розрядність виходу схеми віднімання константи s рівна розрядності вхідних 

операндів, а саме µ, оскільки значення (а + b - mi) завжди буде лежати в 

діапазоні {0,l,...,(mi-1)}, для представлення якого в загальному випадку потрібно 

µ біт. Варто зазначити, що інформаційні входи мультиплексора також мають 

розрядність µ, тому з виходу позиційного суматора I на один з них надходять 

лише молодші µ біт.  

Відмінними рисами цієї структури є: 

– наявність компаратора як прямої реалізації перевірки умови виразу (1.2); 

– розрядність виходу схеми віднімання константи, що обчислює величину 

(а + b - mi), дорівнює розрядності вхідних операндів, а саме µ. 

Наступна типова структура суматора за модулем є фактично 

модифікацією першої, у якій виключений компаратор за рахунок реалізації 

схеми віднімання повної розрядності, знаковий розряд (most sіgnіfіcant bіt, 

MSB) якого керує вихідним мультиплексором (рис. 1.5) [55; 60]. У такій 

архітектурі умова з виразу (1.2) трансформована в такий спосіб: якщо старший 

біт значення (a + b - mi) рівний «1» (тобто результат негативний, (a + b -

 mi) < 0, то на вихід пропускається значення (а + b), а якщо «0» (тобто (a + b -

 mi) ≥ 0), то на виході з’являється значення (a + b - mі). 
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Рис. 1.5. Модель суматора за модулем з послідовним обчисленням двох сум  

та корекцією вихідного результату  

за допомогою знакового розряду схеми віднімання 

Тому в цій типовій структурі схема віднімання константи має розрядність 

µ + l. Враховуючи вищевказане, можна визначити, що друга структура з 

розглянутих типових структур суматорів за модулем має такі відмінні риси: 

- вихід схеми віднімання константи, що обчислює величину (a + b - mі), має 

повну розрядність, тобто µ + 1; 

- умова у виразі (1.2) трансформована і для реалізації її перевірки 

використовується старший біт значення (a + b - mі). 

Теоретично, за допомогою представлених типових обчислювальних структур 

може бути реалізований суматор для будь-якого значення модуля, але на практиці 

вони здебільшого використовуються для модулів третьої групи. Це пояснюється 

тим, що модулі, що належать іншим групам, мають свої специфічні особливості, 

які дозволяють реалізовувати відповідні їм суматори за модулем більш ефективно 

незалежно від обраного базису або можливостей логічних оптимізаторів засобів 

САПР. Аналіз особливостей побудови суматорів за модулем для значень модулів 

виду (2n-1), 2n, (2n+1) варто почати зі значень 2n з таких причин. По-перше, 

суматори для таких значень модулів мають найбільш просту структуру, а отже, і 

кращі характеристики. По-друге, додавання по модулю 2n використовується при 

побудові суматорів за модулем для двох інших груп модулів.  
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Отже, у випадку mi=2n, де n – позитивне ціле число, операція додавання за 

модулем еквівалентна звичайному двійковому додаванню з відкиданням 

старшого біта (вихідного переносу), оскільки 
2

2 n

j  для всіх j>n [55; 60; 74]. 

Дійсно, відповідно до (1.2), якщо (a + b) < mі, тобто (а + b) < 2n, то на 

вихід суматора за модулем повинно проходити значення (а + b) і старший 

розряд позиційного суматора рівний 0. У випадку якщо (a + b) > mі, тобто 

(a + b) > 2n, то на виході повинно з'являтися значення (a + b - mi), або (a + b -

 2n), а віднімання величини 2n досягається шляхом інверсії розряду переносу, 

тобто старший розряд позиційного суматора знову стає рівним 0. Тому 

модулярний суматор трансформується у звичайний позиційний суматор без 

обчислення вихідного переносу зі старшого розряду. Таким чином, суматори 

для модулів виду 2n є найекономічнішими по займаній площі й найбільш 

швидкодіючими не тільки в порівнянні із суматорами для інших значень 

модулів, але і стосовно відповідних двійковим суматорам. Це відбувається в 

результаті виключення деякої частини логічних елементів, що здійснюють 

обчислення вихідного переносу у двійковому суматорі. 

Суматори за модулями виду (2n - 1) і (2n + 1) мають деякі властивості, що 

дозволяють будувати більш ефективні структури, з погляду обчислювальної 

ємнісної та часової складності, у порівнянні з представленими вище типовими 

архітектурами. Але загальним недоліком усіх розглянутих вище реалізацій є 

експоненціальне ускладнення комбінаційних схем зі збільшенням кількості 

незалежних змінних, що є основним гальмуючим фактором і в загальному 

випадку виключає практичну реалізацію на комбінаційних схемах масових 

операцій (тих що визначені для деякого ряду значень). Розглянуті в підрозділі 

1.2 застосування, що базуються на операціях у залишках, і є прикладом масових 

операцій, які на практиці характеризуються досить великою розрядністю 

операндів у двійковому вигляді. Тому дослідження методів реалізації операцій 

за модулем на комбінаційних схемах із поліноміальною, зокрема, з лінійною 

залежністю складності від кількості розрядів двійкового виду вихідних даних 
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викликають неабиякий інтерес. До таких методів відноситься реалізація 

операцій на одновимірних каскадах конструктивних модулів, у яких кожен 

модуль та каскад загалом є комбінаційною схемою. 

 

1.3.2. Метод одновимірні каскаду конструктивних модулів для 

реалізації базових операцій за простим модулем 

 

Як було проілюстровано в попередньому підрозділі, реалізація суматорів у 

залишках на основі типової архітектури має суттєвий недолік у вигляді 

значного росту обчислювальної ємнісної складності при збільшенні розрядності 

пристрою.  

Одним з напрямів зменшення ємнісної складності без втрати швидкодії 

полягає у використанні одновимірних каскадів конструктивних модулів, де 

кожен конструктивний модуль, як і каскад загалом, є комбінаційними схемами. 

Будемо вважати, що на первинні (не бокові) входи кожного конструктивного 

модуля подаються розряди двійкових чисел з однаковою вагою, а на первинних 

(не бічних) виходах кожного конструктивного модуля формуються значення 

розрядів результатів з тією ж самою вагою. Особливостями одновимірного 

каскаду є теоретична необмеженість розрядності вхідних і вихідних даних 

(шляхом нарощування кількості конструктивних модулів) і лінійна залежність 

складності реалізації від кількості розрядів [35]. 

Структура одновимірного каскаду та окремого модуля показана на рис. 1.6. 

Слід зазначити, що ряд типових операцій обчислювальної техніки (додавання, 

віднімання, порозрядна логіка й ін.), використовуваних і в криптографічних 

перетвореннях, реалізуються засобами, які можна вважати окремими  

випадками одновимірних каскадів конструктивних модулів. 
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Рис. 1.6. Структура моделі обчислювача на основі одновимірного каскаду 

конструктивних модулів 

 

Для розуміння роботи одномірного каскаду конструктивних модулів 

представимо операцію Z=F(X1,X2,...,Xm,Р) у полі Галуа, де p – її характеристика, 

а P = pw (w ≥ 1) її порядок. Приймемо, що цілі числа від 0 до P-1 є кодами 

елементів поля, тобто Z, X1, X2, ..., Xm  {0,1, …, P-1}. Тоді операція, яку ми 

розглядаємо, може бути реалізована системою булевих функцій: 

f0(X1,X2,...,Xm,P), f1(X1,X2,...,Xm,P),…, fn-1(X1,X2,...,Xm,P). 

Реалізація операцій на одновимірному каскаді зумовлює такі обмеження. 

На первинні входи конструктивного модуля надходять розряди Xі й P з 

однаковими номерами, а на первинному виході конструктивного модуля 

реалізуються значення розрядів результату з тим самим номером. Для того щоб 

збільшити розрядність Xі й P шляхом розширення одномірного каскаду за 
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допомогою додаткових модулів, потрібно, щоб при переході від одного 

конструктивного модуля до іншого номера розрядів змінювалися в порядку 

зростання або зменшення. Для чого потрібно обмежити кількість бічних входів 

і виходів кожного конструктивного модуля в кожному напрямку визначеним 

цілим значенням r. Загальне число конструктивних модулів в одномірному 

каскаді дорівнює n, а кожний конструктивний модуль має номер, відповідний до 

номера розряду.  

Методи оптимальної реалізації часткових булевих функцій у порівнянні з 

методами реалізації повністю визначених функцій, у загальному випадку, 

більш складні. Як наслідок, для того щоб визначити можливість реалізації 

систем частково визначених булевих функцій на одновимірному каскаді, слід 

застосовувати нижні й верхні оцінки кількості бічних виходів конструктивного 

модуля. 

Нижня оцінка – це така кількість бічних виходів конструктивного модуля в 

кожному напрямку, яке не перевищує їхнє фактичне значення, при будь-якому 

довизначенні функцій із кортежу F(X1, X2, ..., Xm, P). Верхня оцінка – це число 

бічних виходів конструктивного модуля у кожному з напрямків, яке не менше 

їхнього фактичного значення, хоча б для одного з можливих довизначень.  

Наведені визначення нижньої і верхньої оцінок спрощують аналіз 

реалізацій довільної операції Z = F(X1, X2, ..., Xm, P) на одномірному каскаді. 

Деяка операція принципово не може бути реалізована на одновимірному каскаді 

з кількістю бічних виходів модулів, меншим за нижні оцінки. Водночас 

імовірно існують реалізації операції на конструктивному модулі з кількістю 

бічних виходів модулів рівним верхньої оцінці. У випадку масових операцій, 

якщо хоча б одна з нижніх оцінок є зростаючою функцією від n, то це вказує на 

неможливість її реалізації на одновимірних каскадах. Якщо обидві верхні 

оцінки не є зростаючими функціями від n, то масова операція може бути 

реалізована на одновимірному каскаді конструктивних модулів. 
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Методика визначення верхніх і нижніх оцінок числа бічних виходів модуля 

докладно розглядається в [35], для чого розглядається спільна розділова 

декомпозиція систем часткових булевих функцій. При цьому на множині векторів 

(наприклад, Qj,0) значень відокремлюваних аргументів у загальному випадку не 

можна встановити відношення рівності кортежів функцій через неповне 

визначення функцій у кортежах. Можна лише визначити відношення сумісності 

кортежів функцій.  

 

1.4. Формулювання науково-прикладної задачі й часткових завдань 

дисертаційного дослідження 

 

Існуючі розробки в галузі методів прискорення обчислення великих даних 

переважно запропоновані в математичних аспектах, а роботи, присвячені 

впровадженню цих методів у розподілені обчислювальні системи, мають 

недоліки, наприклад, такі як: недостатня швидкодія в рамках задачі що 

вирішується, обмеженість у виборі значень операндів, велика надлишковість 

обчислювальних ресурсів, різке зростання обчислювальної складності при 

збільшенні розрядності операндів. Усе це призводить до того, що швидкість 

обробки інформації в системах виявляється незадовільною, а високе 

енергоспоживання апаратури, залежне великою мірою від складності 

використовуваних алгоритмів, істотно обмежує час автономної роботи 

елементів системи. Усунути ці недоліки можна декількома шляхами: 

використовувати нові ефективніші методи та алгоритми обробки даних, або 

розробити та впровадити методи прискорення виконання базових операцій над 

великими даними в уже існуючих методах. 

Аналіз досліджень, що базуються на використанні арифметики полів 

Галуа, показав, що ефективність цих методів суттєво знижується при 

збільшенні розрядності оброблюваних даних, а основною проблемою їх 

використання, особливо коли модуль є простим числом, а операції виконуються 

над багаторозрядними числами, є відсутність добре опрацьованої елементної 
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бази. Це стосується передусім ефективних структурних рішень та методів 

прискорення основних обчислювальних операцій, таких, які б враховували 

сучасний розвиток технологій і методології проєктування шляхом використання 

існуючих спеціалізованих обчислювальних ядер. Водночас недостатня 

продуктивність виконання базових операцій, що застосовуються в існуючих 

методах та системах розподіленої обробки великих даних, змушує розробників 

застосовувати субоптимальні з погляду надлишковості рішення.  

При цьому об’єктом дослідження в дисертаційній роботі є процеси 

обчислень в реконфігурованій системі на базі програмованих логічних 

інтегральних середовищ, зокрема, процеси та структури обчислення операцій за 

модулем. 

Таким чином, науково-прикладною задачею є прискорення обчислень 

великих даних у системах розподіленої обробки інформації за рахунок розробки 

методів прискорення виконання базових операцій з урахуванням особливостей і 

властивостей сучасних обчислювальних платформ.  

Розв’язання сформульованого науково-прикладного завдання доцільно 

реалізувати поетапно. 

На першому етапі необхідно розробити удосконалений метод 

одновимірного каскаду реалізації процедури обчислення базових операцій, який 

би забезпечив зменшення обчислювальної складності виконання операцій. 

На другому етапі необхідно розробити моделі обчислювальних структур 

для виконання операцій за змінним простим модулем над числами великої 

розрядності на прикладі процесів кодування/декодування завадостійких кодів. 

А також адаптувати алгоритми обчислення складніших операцій за модулем з 

урахуванням особливостей їх побудови методом одновимірного каскаду з 

метою зменшення часу обчислення. 

На третьому етапі необхідно розробити інформаційну технологію 

прискореного обчислення великих даних для систем розподіленої обробки 

інформації, яка буде базуватися на запропонованому методі зменшення 

обчислювальної складності.  
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1.5. Висновки 

 

1. Аналіз сучасного стану й перспектив прискорення обчислень у системах 

розподіленої обробки інформації і основних факторів, що впливають на 

продуктивність розподілених систем та існуючих методів прискорення 

обчислень показав, що перспективним напрямом прискорення обчислення 

великих даних в системах розподіленої обробки інформації є розробка та 

впровадження методів прискорення виконання базових операцій над великими 

даними в уже існуючих методах та алгоритмах обробки даних.  

2. Мета дисертаційної роботи полягає в підвищенні ефективності 

обчислювальних платформ з адаптованою архітектурою за рахунок розробки 

удосконалених методів реалізації операцій за змінним простим модулем над 

числами великої розрядності в умовах високошвидкісного потоку великих 

даних. 

3. Для досягнення мети дисертаційної роботи необхідно вирішити науково-

прикладну задачу, яка полягає у прискоренні обчислень великих даних у 

системах розподіленої обробки інформації за рахунок розробки методів 

прискорення виконання базових операцій з урахуванням особливостей і 

властивостей сучасних обчислювальних платформ. 

4. Науково-прикладну задачу доцільно розділити на часткові 

взаємопов’язані завдання, що визначають зміст наступних розділів. Основні 

результати розділу опубліковані у роботах [32; 33; 102]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОД ОДНОВИМІРНОГО КАСКАДУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕДУРИ 

ОБЧИСЛЕННЯ БАЗОВИХ ОПЕРАЦІЙ 

 

2.1. Удосконалений метод процедури обчислення базових операцій на 

основі ланцюгів наскрізного переносу 

2.1.1. Удосконалення методу одновимірного каскаду конструктивних 

модулів з однорідною структурою 

 

За результатами аналізу класів еквівалентності наведених у [35], можна 

сформулювати твердження, що на лівих бокових виходах останнього 

конструктивного модуля каскаду реалізується функція (2.1). 

 

(2.1) 

На правих бокових виходах першого конструктивного модуля каскаду 

реалізується функція (2.2). 

 

(2.2) 

У загальному випадку при будь-яких значеннях X,Y та P, на первинних 

виходах модулів одновимірного каскаду буде реалізовуватись основна функція.  

Обчислення основної функції може виконуватись або з виконанням 

операції віднімання, або без виконання операції віднімання. Для того щоб 

позначити ці два випадки вводиться додаткова функція SUB, яка дозволить 

звести обчислення основної функції до виконання декількох логічних операцій. 

Нехай SUBі = 0, коли віднімання відсутнє, та SUBі = 1, коли віднімання є. 

Vn-1(X,Y,P) =  

a при X + Y < P 

b при P ≤ X + Y < 2n 

c при 2n ≤ X + Y < 2n + P 

d при 2n + P ≤ X + Y  

U0(X,Y,P) =  

h при X + Y < P-1 

e при X + Y = P 

g при X + Y > P 

k при X + Y = P-1 
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Позначимо стани конструктивного модуля відповідно до умов, за яких 

віднімання буде обов’язково, та умов, коли віднімання буде проводитись 

залежно від сигналів позики та переносу сусідніх конструктивних модулів.  

Стан 1: Ui + 1 = h. У цьому випадку операції віднімання не буде не 

залежно від значень молодших розрядів. 

Стан 2: Ui + 1 = g. Операції віднімання буде не залежно від значень 

молодших розрядів. 

Стан 3: Ui + 1 = k. У цьому випадку правильна рівність Xi + 1, n-1 + Yi + 1, 

n-1 = Pi + 1, n-1 – 1. Тобто віднімання можливе, якщо в i-тому модулі буде 

реалізовано перенесення при додаванні з відніманням, що відповідає класу d 

(див. табл. 2.1). 

Стан 4: Ui + 1 = e. Відповідно правильною є рівність Xi + 1, n-1 + Yi + 1, 

n-1 = Pi + 1, n-1. У цьому випадку віднімання неможливе, якщо в i-тому модулі 

буде реалізовано позика при додаванні з відніманням, тобто клас a (див. 

табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 – Визначення значень функції Vі 

Vi-1    vi     

a a b b c a a a c 

b b b b d a b b c 

c b c c d a c c c 

d b d d d b c c d 

xi 0 1 0 1 0 1 0 1 

yi 0 0 1 1 0 0 1 1 

pi 0 0 0 0 1 1 1 1 

 

Відповідно до наведених вище станів відносно необхідності проведення 

операції віднімання можна визначити функцію SUBi (табл. 2.2). 

Відповідно до таблиці 2.2 обчислення основної функції змінюється і 

зводиться до обчислення простого логічного виразу (2.3). 

Wi=(not sub)  [xi  yi  ((Vi-1=c)   

  (Vi-1=d))]  sub          (2.3) 

 [xi yi pi  ((Vi-1=a)  (Vi-1=d))] 
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Таблиця 2.2 – Визначення значень функції SUBі 

Vi-1 
Ui+1 

h k e g h k e g h k e g h k e g 

a 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 

b 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 

c 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 

d 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 

xi 1 0 1 0 

yi 0 1 1 0 

pi 0 0 0 1 

Vi-1 
Ui+1 

h k e g h k e g h k e g h k e g 

a 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 

b 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 

c 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 

d 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 

xi 0 1 0 1 

yi 0 0 1 1 

pi 0 1 1 1 

 

Таким чином, раніше запропонована [35] структура КМ значно 

спрощується за рахунок зменшення операцій для обчислення основної функції 

та спрощення підмодуля, який генерує сигнали переносу (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1. Функціональна модель суматора побудована за удосконаленим 

методом з додатковими лініями наскрізного переносу  
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З аналізу роботи запропонованої структури конструктивного модуля видно, 

що при об’єднанні КМ в ОККМ у більшості випадків достатньо генерувати 

сигнали позики та обчислювати функцію SUB, тільки в крайніх модулях старших 

розрядів, а в інші тільки транслювати. Однак у такому випадку ми втрачаємо 

властивості регулярної структури ОККМ. Тому, щоб зберегти регулярність 

структури, слід відмовитись від вилучання з КМ підмодулів, що генерують 

сигнали позики. Натомість, додатково до їхнього складу вводиться схема 

обчислення функції SUB. Обчислення SUB виконується за алгоритмом, подібним 

до обчислення сигналів переносу, тому збільшення складності підмодуля і, як 

наслідок, кількості обчислювальних ресурсів буде мінімальним [33]. 

 

 

2.1.2. Особливості обчислювальної однорідної структури 

одновимірного каскаду конструктивних модулів з наскрізним переносом 

 

Комірка суматора за змінним модулем адаптується шляхом внесення змін 

до її структури з метою зменшення кількості первинних входів та виходів, та 

забезпеченням можливості будь-якого допустимого кодування сигналів 

перенесення, що має спрощувати реалізацію комірки при орієнтації на сучасні 

засоби технології програмованих логічних схем та прискорювати процес 

обчислення цільової функції [17].  

На рис. 2.2 зображено структурну модель комірки суматора за змінним 

модулем.  
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Рис. 2.2. Структурна модель комірки суматора за змінним модулем 

 

Модель комірки обчислювача за модулем складається з таких блоків:  

− блоки генерації переносу в старші розряди обчислювача 15–20; 

− вибірковий блок 21 для активування схем формування сигналів 

перенесення;  

− блоки функції формування результату 22 та 23; 

− блок вибірки результату 24; 

− блок 25-28 формування сигналів перенесення у молодші розряди суматора; 
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− блок 29 формування сигналу SUB для i-1 комірки, де i – поточна комірка.  

У моделі також є такі входи та виходи: 

− входи 9 та 10 – це входи перенесення з молодших розрядів;  

− входи 2 та 3 – це входи перенесення зі старших розрядів 2 та 3;  

− виходи 4 та 5  – це виходи перенесення до старших розрядів 4 та 5;  

− виходи 11 та 12– це виходи перенесення до молодших розрядів 11 та 12;  

− вхід 1 – вхід сигналу SUB; 

− вихід 13 – вихід сигналу SUB; 

− входи операндів 6, 7, 8; 

− вихід результату 14. 

Запропонована комірка суматора працює таким чином.  

1. Значення операндів надходять на входи 6, 7 та 8. Ці значення мають 

однакову двійкову вагу X, Y, P, (i=0, 1…n-1, n- розрядність суматора).  

2. На вхід 1 надходить сигнал SUB для обчислення результату.  

3. На виході 14 комірки формується значення zi, розряду з тією самою вагою 

числа Z, де Z = (X + Y), якщо X + Y < P, або Z = (X + Y - P), якщо X + Y  P.  

4. На входи 2, 3 подається сигнал перенесення зі старших розрядів в 

молодші, на виходах 4, 5 генерується сигнал перенесення з молодших розрядів 

до старших розрядів.  

5. На виходах 12, 11 генерується сигнал перенесення зі старших розрядів 

до молодших розрядів.  

6. На входи 10, 9 подається сигнал перенесення з молодших розрядів до 

старших розрядів.  

Сигнали перенесення з молодших до старших розрядів кодуються таким 

чином. Код a відповідає наявності позики зі старших розрядів при додаванні з 

відніманням, код b – у разі відсутності позики при додаванні з відніманням та 

відсутності перенесення в старші розряди при додаванні, код с – за наявності 

перенесення в старші розряди при додаванні, та відсутності як позики, так і 

перенесення при додаванні з відніманням, код d – за наявності перенесення в 

старші розряди при додаванні з відніманням [17]. 
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Сигнали перенесення зі старших до молодших розрядів кодуються 

відповідно до співвідношень між старшими частинами чисел X, Y, P таким 

чином. Код h відповідає випадку, коли віднімання неможливе навіть за наявності 

перенесення з молодших розрядів при додаванні з відніманням, тобто незалежно 

від значень молодших розрядів. Код k відповідає випадку, коли віднімання 

можливе лише тоді, коли є перенесення із молодших розрядів при додаванні з 

відніманням. Код e відповідає випадку, коли віднімання можливе лише в разі 

відсутності позики зі старших розрядів при додаванні з відніманням. Код g 

відповідає випадку, коли віднімання можливе навіть за наявності позики зі 

старших розрядів, тобто незалежно від значень молодших розрядів. 

Вибірковий блок 21 для активування блоків формування сигналів 

перенесення формує на своїх виходах сигнали відповідно до таблиці 2.3. 

Сигнал «1» на виходах цього блока є активуючим для блоків 15-20 та 25-28. 

Блоки 15-20 генерують на своїх виходах сигнал перенесення у старші 

розряди, який транслюється на виходи комірки 4 та 5, коли на їх активуючому 

вході присутня «1», у всіх інших випадках вихід перерахованих блоків знаходиться 

у третьому стані. Вихідний сигнал генерується відповідно до значень вхідного 

сигналу перенесення з молодших розрядів, що надходить на входи комірки 9 та 10. 

Таблиця 2.3 – Стани блока для активування блоків формування сигналів 

перенесення 

Сигнали на входах комірки Сигнали на виходах блоку 21 

6 7 8 1 2 3 4 5 6 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 1 0 0 0 0 

0 1 0 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 0 0 1 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 1 0 0 

1 0 1 0 0 0 0 1 0 

0 1 1 0 0 0 0 1 0 

1 1 1 0 0 0 0 0 1 
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У таблиці 2.4 вказані кодові комбінації на першому та другому виходах 

блока формування кодованих сигналів перенесення у старші розряди суматора 

15, за наявності «1» на першому (активуючому) вході. 

Таблиця 2.4 – Відповідність вхідних та вихідних сигналів блока генерації 

сигналів перенесення у старші розряди 15  

Код на 

входах 2 та 3 

Код на виходах 1 та 2 

схеми 15 схеми 16 схеми 17 схеми 18 схеми 19 схеми 20 

A a b c a a c 

B b b d a b c 

C b c d a c c 

D b d d b c d 

 

Сигнал перенесення в молодші розряди, який транслюється на первинні 

виходи 12 та 11, формується в блоках 25-28 на виходах, коли на їх активуючому 

вході (блоки 25 та 26), або тільки на першому (блоки 27 та 28) вході присутня 

«1», у всіх інших випадках вихід перерахованих блоків перебуває в третьому 

стані. Вихідний сигнал генерується відповідно до значень вхідного сигналу 

перенесення зі старших розрядів, який надходить на входи блоків 25–28 [17].  

У таблиці 2.5 вказані кодові комбінації на першому та другому виходах 

блока генерації сигналів перенесення в молодші розряди суматора, за наявності 

«1» на активуючих входах. 

Таблиця 2.5 – Відповідність вхідних та вихідних сигналів блоку генерації 

сигналів перенесення в молодші розряди 25  

Код на входах 

3 та 4 

Код на виходах 1 та 2 

схеми 25 схеми 26 схеми 27 схеми 28 

H h h h h 

K h k e h 

E e g g g 

G g g g g 

 

Блок 29 призначений для формування сигналу ознаки віднімання SUB, 

який передається на вихід комірки 13. Вихідний сигнал генерується відповідно 

до значень вхідних сигналів перенесення з молодших розрядів та перенесення в 
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молодші розряди, що надходять на входи комірки 10 та 9 та генеруються на 

виходи комірки 11, 12. У таблиці 2.6 показані можливі комбінації на виході 

комірки 13, у випадку визначеності всіх вхідних даних. 

Таблиця 2.6 – Відповідність вхідних та вихідних сигналів блоку генерації 

ознаки віднімання 29  

Сигнали на входах 9 та 10 
Сигнали на виходах 11 та 12 

H K e G 

a 0 0 0 1 

b 0 0 1 1 

c 0 0 1 1 

d 0 1 1 1 

 

Залежно від наявності сигналу ознаки віднімання SUB, який приходить на 

вхід комірки 1, обирається вихід одного з блоків 22 або 23, який буде 

підключений до виходу комірки 14. У випадку, коли сигнал на вході комірки 1 

має рівень «1», підключається вихід блоку 23, у іншому випадку – 22. У блоках 

22 та 23 основна функція обчислюється згідно з таблицею 2.7.  

Таблиця 2.7 – Відповідність вхідних та вихідних сигналів блоків обчислення 

основної функції 

Сигнали на входах  

9 та 10 
Сигнал на виході схеми 22 Сигнал на виході схеми 23 

a 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 

b 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 

c 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 

d 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 

Вхід 6 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

Вхід 7 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 

Вхід 8 0 0 0 0 1 1 1 1 - - - - 

 

Таким чином, для того щоб побудувати n-розрядній суматор, потрібно 

задіяти n-комірок. Комірки з’єднуються за таким алгоритмом: 

1. Виходи 13, 12, 11 i+1 комірки підключаються до входів 1, 2, 3 і-тої 

комірки відповідно, а виходи 4 та 5 і-тої до входів 10 та 9 і+1 комірки.  

2. На входи 9, 10 нульової комірки необхідно подати сигнали, що 

відповідають коду b.  
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3. На входи 2, 3 n-1-ої комірки необхідно подати сигнали що відповідають 

коду e (віднімання можливе лише при відсутності позики зі старших розрядів).  

4. На вхід 1 n-1-ої комірки підключається вихід 13 цієї ж комірки. 

Побудований із комірок суматор буде виконувати операцію Z = (X + Y) mod 

P за умови 0  X,Y < P. Вказана умова виконується практично в усіх випадках 

застосування модулярних обчислень. 

Шляхом зміни внутрішньої структури було досягнута можливість 

формування сигналу віднімання для обчислення цільової функції на основі 

обчислень наступної комірки, таким чином обчислення кінцевої функції 

проводиться паралельно у двох логічних схемах формування результату, кожна з 

яких відповідає за формування результату при відніманні або без нього. Тобто за 

наявності всіх бокових сигналів, затримка сигналу результату буде визначатися 

тільки швидкістю перемикання входів у селекторній схемі вибору результату. З 

огляду на це швидкість роботи суматора буде визначатися часом розповсюдження 

сигналу перенесення із молодших розрядів, необхідних для обчислення цільової 

функції. Також завдяки введенню в структуру комірки, селекторної схеми 

активування схем формування кодованих сигналів перенесення, вдалося 

забезпечити формування активуючого сигналу для схем формування кодованих 

сигналів перенесення у старші розряди 15-2 та молодші розряди 25-28 

паралельно в усіх комірках суматора, тобто затримка сигналів перенесення, на 

відміну від прототипу, визначається тільки схемами їх формування. 

Отже, зі схеми обчислення кінцевої функції були виключені блоки 

логічного множення, логічну схему формування сигналу «На один менше», 

логічну схему формування сигналу «Дорівнює», логічну схему формування 

сигналу «Більше», інвертор, перший та другий суматори за модулем 2. А також 

зменшено кількість первинних входів та виходів, за рахунок кодування сигналів 

перенесення. Таким чином виникла можливість у запропонованій комірці 

змінювати значення кодів перенесення, що дозволяє оптимізувати суматор за 

критерієм ресурсоємності в реалізаціях на конкретній серії програмованих 

логічних схем.  
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2.1.3. Модифікація удосконаленого методу одновимірного каскаду 

конструктивних модулів з однорідною структурою 

 

Аналіз моделі, що запропонована на рис. 2.1, ілюструє надлишковість, тому 

що сигнал SUB сигнали U частково дублюють функції один одного. Виконувати 

обчислення сигналу SUB можна лише в самому крайньому лівому КМ, на основі 

отриманих з інформаційних входів значень X, Y та P, й сигналу ознаки переносу 

V. На основі вищевикладеного пропонується побудувати модель на основі 

модулів двох типів. До першого типу відносяться модулі, які виконують 

обчислення основної функції, формування сигналів переносу в наступний модуль 

та трансляцію сигналу SUB у попередній модуль. Структура модуля цього типу 

представлена на рис. 2.3. Модулі цього типу становлять основу моделі, і через 

істотне спрощення, за рахунок виключення блока генерації сигналу ознаки 

віднімання істотно зменшують апаратні витрати на реалізацію [20]. 

До другого типу ставиться модуль, що забезпечує генерацію сигналу 

ознаки віднімання. Він за тим самим алгоритмом, що й модуль першого типу, 

робить обчислення основної функції, але, на відміну від нього, не робить 

трансляцію в модулі старших розрядів сигнал переносу Vi, тому що є 

замикаючим.  

W

V

sub

V

W

XYP

 

Рис. 2.3. Структура модуля першого типу для моделі нерегулярного типу. 
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Таким чином, каскадування моделі можливе тільки з боку молодших 

розрядів, що при синтезуванні моделі абсолютно не критично й не накладає 

ніяких обмежень у процесі реалізації на мовах опису апаратури. 

У такий спосіб модель набуває нерегулярної структури, що трохи 

ускладнює її каскадування, але істотно зменшує обчислювальну ємнісну 

складність окремо взятого модуля.  

W
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XYP
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sub

V

W

XYP

W

U

V
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Рис. 2.4. Структура моделі нерегулярного типу 

 

Побудова такої нерегулярної моделі зводиться до послідовного з’єднання 

однотипних модулів першого типу й підключенні унікального замикаючого 

модуля другого типу (рис. 2.4). 

 

2.1.4. Особливості обчислювальної нерегулярної структури 

одновимірного каскаду конструктивних модулів з наскрізним переносом 

 

Для можливості організації моделі за нерегулярною структурою, слід 

внести зміни в модулі, що її складають. На рис. 2.5 зображено функціональну 

схему моделі суматора за змінним модулем. Базуючись на описі, наведеному в 

підрозділі 2.1.3, визначимо, що для n-розрядної моделі необхідно k блоків 

першого типу та n - k блоків другого типу.  

У моделі суматора з нерегулярною структурою будуть такі входи та виходи: 

− входи операндів 7k, 8 k, 9 k; 
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− виходи результату 10 k, де k є [0, n-1]; 

− входи переносу із старших розрядів 22 та 23; 

− виходи переносу до старших розрядів 24 та 25; 

− входи переносу з молодших розрядів 26 та 27.  

 

Рис. 2.5. Функціональна модель суматора за модулем 

 

До складу кожного модуля будуть входити такі елементи: блок 1 генерації 

результату, блок 2 та 3 генерації переносу в старші розряди.  

Кожен модуль має входи операндів 7k, 8 k, 9 k, вихід результату 10 k, вхід 12 k 

сигналу SUB, модульні виходи переносу до старших розрядів 15k та 16k, 

модульні входи переносу з молодших розрядів 20k та 21k [18].  

Модуль першого типу додатково містить: блок 4 формування сигналу SUB, 

блок 5 та 6 генерації сигналу переносу в молодші розряди суматора. 

Модулі першого типу також мають модульні входи переносу зі старших 

розрядів 13k та 14k, модульний вихід 17k сигналу SUB, модульні виходи 

переносу до молодших розрядів 18k та 19k. 

Запропонована модель працює за таким алгоритмом: 

1. На входи операндів 7k, 8k та 9k надходять відповідно значення розрядів 

xk, yk, pk чисел X, Y, P,  

2. На модульний вхід 12 надходить сигнал віднімання при обчисленні 

результату.  
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3. На виході 10k модуля k формується значення zk, розряду з тією самою 

вагою, де Z = (X + Y), якщо X + Y < P.  

4. На модульні входи 13k, 14k подається сигнал перенесення зі старших 

розрядів у молодші, на виходах 15k, 16k генерується сигнал перенесення з 

молодших розрядів до старших розрядів.  

5. На виходах 18k, 19k генерується сигнал перенесення зі старших розрядів 

до молодших розрядів.  

6. На входи 20k, 21k подається сигнал перенесення з молодших розрядів до 

старших розрядів [18]. 

Блок обчислення основної функції формує на своїх виходах сигнали 

відповідно до таблиці 2.8.  

Таблиця 2.8 – Стани блоку формування результату 1 

Первинні входи блока1   

Вхід 20 
Вхід 

21 

Вхід 12   

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1   

0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 

10 
Вихід 

блока 

1 

0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 

1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 

1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 

Первинні 

входи блока 1 

7 0 0 0 0 1 1 1 1   

8 0 0 1 1 0 0 1 1   

9 0 1 0 1 0 1 0 1   

 

Блок 3 формує на своїх виходах сигнали відповідно до таблиці 2.9.  

Таблиця 2.9 Стани блоку генерації сигналу переносу в старші розряди 

суматора 

Первинні входи блоку 3 Вихід блоку 3 

7 8 21 16 

0 0 0 0 

0 0 1 0 

0 1 0 0 

0 1 1 1 

1 0 0 0 

1 0 1 1 

1 1 0 1 

1 1 1 1 
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Блок 4 формує на своїх виходах код відповідно до таблиці 2.10.  

Таблиця 2.10 – Стани блока формування сигналу SUB 

Первинні входи блока 4 Вихід блока 4 

20 21 18 19  

0 0 0 0 0 

0 0 0 1 1 

0 0 1 0 0 

0 0 1 1 1 

0 1 0 0 0 

0 1 0 1 1 

0 1 1 0 0 

0 1 1 1 1 

1 0 0 0 0 

1 0 0 1 0 

1 0 1 0 0 

1 0 1 1 1 

1 1 0 0 1 

1 1 0 1 1 

1 1 1 0 0 

1 1 1 1 1 

 

Блок 5 формує на своїх виходах код відповідно до таблиці 2.11.  

Таблиця 2.11 – Стани блока генерації сигналу переносу в молодші розряди 

суматора 

 Модульні входи блока 5   

 
13 

14   

 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1   

 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 

18 

Вихід 

блока 

5 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Модульні 

входи 

блока 5 

7 0 0 0 0 1 1 1 1   

8 0 0 1 1 0 0 1 1   

9 0 1 0 1 0 1 0 1   

 

Блок 6 формує на своїх виходах код відповідно до таблиці 2.12.  
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Таблиця 2.12 – Стани блока генерації сигналу переносу в молодші розряди 

суматора 

 Модульні входи блока 6   

 
13 

14   

 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1   

 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 

19 

Вихід 

блока 

6 
 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

Модульні 

входи 

блока 6 

7 0 0 0 0 1 1 1 1   

8 0 0 1 1 0 0 1 1   

9 0 1 0 1 0 1 0 1   

 

Таким чином, n-розрядна модель буде будуватися на k модулях 31 та (n-k) 

модулях 32. Теоретичні значення витрат при реалізації модуля 32 дорівнює 3 

таблиці перекодування, а для модуля 31 – 6 таблиць перекодування. При 

орієнтації на певну обчислювальну платформу можна зменшити кількість 

таблиць перекодування за рахунок комбінування різних блоків у одній таблиці 

перекодування за рахунок сумісного кодування станів. 

 

2.2. Метод обчислень операцій за модулем для чисел великої 

розрядності з використанням ланцюгів групового переносу 

2.2.1. Опис методу  

 

Одним із методів забезпечення швидкого переносу в традиційних 

суматорах є метод частково-групового переносу [34]. Розглянемо застосування 

цього методу для суматорів за змінним модулем на одновимірному каскаді 

конструктивних модулів [30; 31]. 

Розглянемо n-розрядну модель суматора, для чого поставимо у 

відповідність кожен вхідний розряд до номера від 0 до n-1. Довільну групу 

розрядів із r-того по s-ий включно виділимо в окрему групу. Визначимо, що 

розряди, які входять до групи будуть становити k = s-r + 1. Робота групового 

переносу проілюстрована на рис. 2.6. Згідно з рисунком 2.6 блок 5 та блок 7 не 
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залежно від значень інших розрядів, які не входять до групи, формують 

попередні значення для переносу. Блок 4 на основі узагальненого переносу із r-

1-го розряду та попередньо сформованого значення блоку 5 формує 

узагальнений перенос в s + 1-й розряд. Блок 6 на основі узагальненого 

переносу із s + 1-го розряду та попередньо сформованого значення блока 7 

формує узагальнений перенос в r-1-й розряд. Таким чином затримка у 

формуванні узагальненого переносу в групі визначається не як ktLUT, а 

затримкою в блоці 4 або блоці 6. У свою чергу, затримка в блоці 4 та блоці 6 

визначається кількістю рівнів розкладу Шеннона для реалізації цих блоків і, 

відповідно, мінімально можливою кількістю виходів блоків 5 та 7 [34]. 

Позначимо Xgr = xr*20 + xr+1*21 + … + xs*2(s-r), де xr,xr+1,…, xs – розряди 

операнда X із r-го по s-ий включно. Аналогічно позначимо Ygr та Pgr. Позначимо 

Sgr = Xgr + Ygr. Для визначення мінімально можливої кількості виходів, 

наприклад блока 5, необхідно визначити кількість класів еквівалентності за 

рівністю функцій перетворення узагальненого сигналу переносу із r-1- го 

розряду в s + 1-й розряд на множині значень змінних Xgr, Ygr та Pgr. Такі класи 

еквівалентності, отримані аналітичними розрахунками та підтверджені 

програмними експериментами, наведені в таблиці 2.13. 

 

Рис. 2.6. Елементи моделі з груповим переносом 

 

(5) Блок формування попереднього 

значення для групового переносу в бік 

старших розрядів 

(4) Блок формування 

групового переносу в бік 

старших розрядів  

xs,ys,ps r xr+1,yr+1,pr+1 xr,yr,pr 

(7) Блок формування попереднього 

значення для групового переносу в бік 

молодших розрядів 

(6) Блок формування 

групового переносу в бік 

молодших розрядів  

xs,ys,ps xr+1,yr+1,pr+1 xr,yr,pr 
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Аналогічно, у таблиці 2.14 наведені класи еквівалентності за рівністю 

функцій перетворення узагальненого сигналу переносу із s + 1- го розряду в r-

1-й розряд на множині значень змінних Xgr, Ygr та Pgr.  

Згідно з таблицею 2.14 кількість класів еквівалентності дорівнює 11, тому 

мінімальна кількість виходів блока 5 дорівнює 4. Це означає, що блок 4 повинен 

реалізувати дві 6-розрядні булеві функції, для чого необхідно два 6-розрядні 

LUT. Із таблиці 2.14 випливає, що мінімальна кількість виходів блоків 7 

дорівнює 3. Це означає, що блок 6 має реалізувати дві 5-розрядні булеві функції, 

для чого необхідно один 6-розрядний LUT. Таким чином, затримка сигналу 

узагальненого переносу в групі дорівнює tLUT.  

Таблиця 2.13 – Класи еквівалентності за рівністю функцій перетворення 

узагальненого сигналу переносу  

Класи еквівалентності 

Узагальнений сигнал переносу на вході блока 4 

A
1
 –

 П
о

зи
к
а 

п
р

и
 

в
ід

н
ім

ан
н

і 

A
2
 –

 В
ід

су
тн

іс
ть

 

п
о

зи
к
и

 т
а 

п
ер

ен
о

су
 

A
3
 –

 П
ер

ен
о

с 

л
и

ш
е 

п
р

и
 

д
о

д
ав

ан
н

і 

A
4
 –

 П
ер

ен
о

с 

п
р

и
 в

ід
н

ім
ан

н
і 

Sgr < Pgr-1 B1 A1  A1  A1  A1  

Sgr = Pgr-1 B2 A1  A1  A1  A2  

Sgr = Pgr  та Sgr ≠ 2k-1 B3 A1  A2  A2  A2  

2k-1 > Sgr > Pgr B4 A2  A2  A2  A2  

 Sgr = 2k-1 та Pgr =0 B5 A2  A2  A3  A4  

Sgr = 2k-1 та 2k-1 > Pgr >0 B6 A2  A2  A3  A3  

Sgr = 2k-1 та  Pgr  =  2k-1 B7 A1  A2  A3  A3  

2k + Pgr -1 > Sgr ≥ 2k B8 A3  A3  A3  A3  

 Sgr = 2k + Pgr -1 та Pgr≠0 B9 A3  A3  A3  A4  

Sgr = 2k + Pgr B10 A3  A4  A4  A4  

Sgr > 2k + Pgr B11 A4  A4  A4  A4  

 

Як видно із таблиці 2.13 та 2.14, визначені класи еквівалентності значень 

змінних Xgr, Ygr та Pgr для формування попереднього значення групового 

переносу в бік старших розрядів повністю містяться у відповідних класах для 

формування попереднього значення групового переносу в бік молодших 
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розрядів, тобто E1 = B1, E2 = B2, E3 = B3  B7, E4 = B4  B6,  B8, E5 = B5  B9, 

E6 = B10, E7 = B11 [34]. 

Таблиця 2.14 – Класи еквівалентності за рівністю функцій перетворення 

узагальненого сигналу переносу із s + 1- го розряду в r-1-й розряд 

Значення кодованого 

сигналу на виході блока 7 

Узагальнений сигнал переносу на вході блока 6 

H
1

 –
 В

ід
н

ім
ан

н
я
 

н
ем

о
ж

л
и

в
е
 

H
2

 –
 В
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н

ім
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н
я
 п

р
и

 

н
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в
н

о
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і 
п
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о
с
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H
3

 –
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н

ім
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н
я
 п

р
и

 

в
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о
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і 
п

о
зи

к
и

 

H
4

 –
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н

ім
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н
я
 

м
о
ж

л
и

в
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Sgr < Pgr-1 B1(E1) H1 H1 H1 H4 

Sgr = Pgr-1 B2(E2) H1 H1 H2- H4 

Sgr = Pgr  та Sgr ≠ 2k-1 B3(E3) H1 H1 H3 H4 

2k-1 > Sgr > Pgr  B4(E4) H1 H1 H4 H4 

 Sgr = 2k-1 та Pgr =0 B5(E5) H1 H2 H4 H4 

Sgr = 2k-1 та 2k-1 > Pgr >0 B6(E4) H1 H1 H4 H4 

Sgr = 2k-1 та  Pgr  =  2k-1B7(E3) H1 H1 H3 H4 

2k + Pgr -1 > Sgr ≥ 2k B8(E4) H1 H1 H4 H4 

 Sgr = 2k + Pgr -1 та Pgr≠0 B9(E5) H1 H2 H4 H4 

Sgr = 2k + Pgr  B10(E6) H1 H3 H4 H4 

Sgr > 2k + Pgr  B11(E7) H1 H4 H4 H4 

 

Тому при використанні спільних груп для групового переносу як у старші, 

так і в молодші розряди достатньо реалізувати лише блок 5. 

Таблиця 2.15 – Класи еквівалентності при дворозрядній групі 

Sgr < Pgr-1  B1(E1) 

Sgr = Pgr-1  B2(E2) 

Sgr = Pgr  та Sgr ≠ 3 B3(E3) 

3 > Sgr > Pgr B4(E4) 

Sgr = 3 та Pgr =0 B5(E5) 

Sgr = 3 та 3 > Pgr >0 B6(E4) 

Sgr = 3 та Pgr  =  3 B7(E3) 

3 + Pgr  > Sgr ≥ 4  B8(E4) 

 Sgr = 3+ Pgr та Pgr≠0 B9(E5) 

Sgr = 4 + Pgr B10(E6) 

Sgr > 4 + Pgr  B11(E7) 
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При двохрозрядній групі (k = 2) можлива реалізація блок 5 за допомогою 4 

шестирозрядних LUT згідно з таблицею 2.15, яка формується з таблиці 2.13. 

Комбінаційну схему для формування попереднього значення групового 

переносу в бік старших розрядів при k = 2 позначимо як блок 8.  

Реалізація блоку 5 при будь-якій розрядності групи k > 2 може бути 

виконана за допомогою структури лінійної складності з однорозрядних блоків 

9. Опис блоку 9 подано в таблиці 2.16, звідки випливає необхідність у реалізації 

4 семирозрядних булевих функцій, для чого достатньо не більше восьми 

шестирозрядних таблиць перекодування [16]. 

Таблиця 2.16 – Стани блоку 9  

Позначення класів 

еквівалентності на вході 

КС 9 

Позначення класів еквівалентності  

на виході КС 9 

B1 B1 B1 B4 B1 B4 B1 B8 B8 

B2 B2 B1 B4 B2 B4 B2 B9 B8 

B3 B3 B1 B4 B3 B4 B3 B10 B8 

B4 B4 B1 B4 B4 B4 B4 B11 B8 

B5 B4 B2 B5 B6 B5 B6 B11 B9 

B6 B4 B1 B6 B6 B6 B6 B11 B8 

B7 B3 B1 B6 B7 B6 B7 B10 B8 

B8 B4 B1 B8 B8 B8 B8 B11 B8 

B9 B4 B2 B9 B8 B9 B8 B11 B9 

B10 B4 B3 B10 B8 B10 B8 B11 B10 

B11 B4 B4 B11 B8 B11 B8 B11 B11 

Значення одного 

розряду даних 

x 0 0 0 0 1 1 1 1 

y 0 0 1 1 0 0 1 1 

p 0 1 0 1 0 1 0 1 

 

Таким чином, блок групового переносу для моделі суматорів за змінним 

модулем може бути реалізований згідно з рис. 2.7 [91]. При цьому затримка 

сигналів узагальненого переносу через групу дорівнює tLUT за умови, що 

затримка відповідного сигналу узагальненого переносу при вході в групу не 

менша за час для формування сигналу на виході блоку 5, який дорівнює (k-

1)tLUT . Максимальна затримка сигналу узагальненого переносу всередині 
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групи через КМ дорівнює (k-1)tLUT. Максимальні витрати, без врахування 

можливої мінімізації, дорівнюють (12k-8)LUT.  

 

Рис. 2.7. Блок групового переносу 

 

Розглянемо варіанти реалізації суматорів за змінним модулем із частково-

груповим переносом та визначимо нижні оцінки затримок та верхні оцінки 

витрат [34]. 

Варіант 1. Нехай усі блоки групового переносу мають ту ж саму розрядність 

k. Загальна кількість блоків – w = n/k. Очевидно, що використання двох крайніх 

блоків групового переносу (для самих молодших та для самих старших розрядів) 

для формування переносу через групу не має сенсу, оскільки, наприклад, затримка 

сигналу в блоках 5 і 4 збігається із затримкою сигналу переносу через модуль. 

Крім того, необхідно враховувати затримку переносу зі старших розрядів через 

модуль в 0-ий (або із молодших розрядів у n-1-й) розряди. Оскільки затримки 

сигналів узагальненого переносу як у бік старших розрядів, так і в бік молодших 

розрядів збігаються, то визначимо затримку переносу в суматорі загалом на 

прикладі переносу в бік старших розрядів. Нижня оцінка такої затримки 

визначається як сума tv1 = Tlow + Tgr + Thigh, де Tlow = ktLUT – затримка переносу в k 
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молодших розрядах, Tgr=(w-2)tLUT  – затримка наскрізного переносу через w-2 

груп, Thigh = (k-1)tLUT затримка переносу в (n-1)-й розряд. Або 

 1 (2 / 3)V LUTt k n k t     (2.4) 

Із (2.4) знаходимо, що мінімальне значення tv1 досягається при 2/nk  , 

або 2/2nw  , тоді 
LUTLUTV tntnt  22)322(1

  

Верхня оцінка в кількості 6-розрядних LUT Cv1 = 2Clh+Cgr, де 

)2/(44 nkClh   – витрати на k КМ, 

16282/2412)22)(82/12()2)(812(  nnnnnwkCgr
.  

Або 

 12 16( / 2 1) 8 2vlC n n n    . (2.5) 

Варіант 2. Для 0-го та (n-1)-го розрядів суматора використовуються лише 

КМ. Для наступних двох розрядів з обох боків використовується 2-розрядний 

блок, далі – 3-розрядні і т. д. з максимальною розрядністю групового блока для 

середніх розрядів (рис. 2.8).  

 

Рис. 2.8. Варіант організації групового переносу 

 

У цьому випадку n = (k+1)*k/2 + k*(k-1)/2. Звідки маємо nk  . 

Особливістю цієї схеми суматора в модулі є те, що в кожному з блоків 

групового переносу затримка узагальненого сигналу переносу визначається 

затримкою на КС 4 (або КС 6). Нижня оцінка tv2 затримки узагальненого 

сигналу переносу в будь-який із боків визначається кількістю w = 2k-3 груп 
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плюс затримка на КМ0 (або КМn-1), тобто 

LUTLUTLUTLUTv tntntktwt 2)1(2)22()1(2  . 

Верхня оцінка Cv2 = 2CKM + 2C2,k-1 + Ck, де CKM = 4 – витрати на один модуль, 

41461,2  nnC k  – витрати на блоки від 2-розрядного до (k-1) – розрядного, 

812)812(  nkCk  – витрати на k-розрядний блок. Або 

816122  nnCv .     (2.6) 

Оцінка надана в кількості 6-розрядних LUT. 

 

2.2.2. Особливості обчислювальної структури одновимірного каскаду 

конструктивних модулів з груповим переносом 

 

Для застосування описаного в підрозділі 2.2.1 методу необхідно внести 

зміни до структури моделі окремого модуля суматора в залишках. На рис. 2.9 

зображено функціональну модель окремого модуля суматора в залишках із 

груповим переносом. 

 

Рис. 2.9. Модуль суматора з груповим переносом 
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Запропонована модель модуля складається з таких елементів: 

− Входи 13, 14, 15, це входи  для переносу із молодших розрядів суматора. 

− Входи 6, 5, 4 це входи для переносу із старших розрядів додавача. 

− Виходи 10, 11, 12 для згенерованого переносу в молодші розряди суматора. 

− Виходи 1, 2, 3 модуля для переносу в старші розряди суматора. 

− Блок обробки вхідних сигналів операндів 18. 

− m-блоків генерації вхідних сигналів операндів 19. 

− Блок генерації сигналів групового переносу в старші розряди суматора 20. 

− Блок генерації групового переносу в молодші розряди суматора 21. 

− m – розрядні шини операндів 7,8 та 9. 

− m – розрядна шина результату 16. 

− m – модулів суматор за модулем 17.  

У даному випадку використовується модуль суматора описаний у [49].  

Алгоритм роботи запропонованої моделі виглядає наступним чином: 

− на лінії шин операндів через входи операндів надходять двійкові значення 

чисел X, Y, P. З вагами (xj – xj+m-1), (yj – yj+m-1), (pj – pj+m-1), де j=0, m, 2m, 3m,..; 

− на лініях шини результату генеруються значення розрядів з такими 

самими вагами числа Z  (zj – zj+m-1), де j = 0, m, 2m, 3m,…, де Z = (X + Y), якщо 

X + Y < P, або Z = (X + Y - P), якщо X + Y  P;  

− на входи перенесення зі старших розрядів надходить сигнал із модуля 

старших розрядів; 

−  на виходах перенесення до старших розрядів, генерується сигнал; 

− на виходах переносу до молодших розрядів генерується сигнал; 

− на входи переносу з молодших розрядів приходить сигнал переносу; 

− блок вхідних сигналів операндів 18 та блок вхідних сигналів операндів 

19 одночасно отримують значення операндів зі входів операндів та генерують 

сигнали формування переносу для блока генерації групового переносу в старші 

розряди суматора 20 та блоки генерації переносу в молодші розряди суматора 

21 відповідно.  
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У таблиці 2.17 наведені залежності вихідних сигналів  схеми 18 від 

відповідних вхідних сигналів.  

Таблиця 2.17 – Стани блоку обробки вхідних сигналів операндів 18 

Код на виходах схеми 18 3 2 5 7 5 7 10 9 

Сигнал на першому вході схеми 18 0 0 0 0 1 1 1 1 

Сигнал на другому вході схеми 18 0 0 1 1 0 0 1 1 

Сигнал на третьому вході схеми 18 0 1 0 1 0 1 0 1 

 

У таблиці 2.18 наведені залежності вихідних сигналів схеми 19 від 

відповідних вхідних сигналів. 

Таблиця 2.18 – Стани блок генерації вхідних сигналів операндів 19 

 Кодований сигнал на виходах 

схеми 19 

Кодований сигнал сформований 

сигналами на з четвертого по 

сьомий входах схеми 19 

1 1 1 4 1 4 1 8 8 

2 2 1 4 2 4 2 9 8 

3 3 1 4 3 4 3 10 8 

4 4 1 4 4 4 4 11 8 

5 4 2 5 6 5 6 11 9 

6 4 1 6 6 6 6 11 8 

7 3 1 6 7 6 7 10 8 

8 4 1 8 8 8 8 11 8 

9 4 2 9 8 9 8 11 9 

10 4 3 10 8 10 8 11 10 

11 4 4 11 8 11 8 11 11 

Сигнал на першому вході схеми 19 0 0 0 0 1 1 1 1 

Сигнал на другому вході схеми 19 0 0 1 1 0 0 1 1 

Сигнал на третьому вході схеми 19 0 1 0 1 0 1 0 1 

 

Блок формування переносу в старші розряди 20 після первинної обробки 

сигналів переносу та послідовності сигналів перенесення, які приходять на 

входи 13, 14, 15, генерують сигнали перенесення в старші розряди. У таблиці 

2.19 наводяться залежності вихідних сигналів схеми 20 від відповідних 

вхідних сигналів.  
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Таблиця 2.19 – Стани блоку генерації сигналів групового переносу в старші 

розряди суматора 20 

Кодований 

сигнал на 

виходах 

останньої схеми 

19 

Значення на первинних бокових входах 

конструктивного модуля 

15 14 13 15 14 13 15 14 13 15 14 13 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

8 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

9 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 

10 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

11 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

 Виходи схеми 20 

 

Аналогічно працює блок генерації переносу в молодші розряди 21, який 

базуючись на сигналах переносу та послідовності сигналів перенесення з входів 

4, 5, 6, формує сигнали перенесення в молодші розряди. У таблиці 2.20 наведені 

залежності вихідних сигналів блока 21 від відповідних вхідних сигналів. 

Таким чином, при інтеграціїї в модель суматора на основі одновимірного 

каскаду конструктивних модулів групового переносу досягається можливість 

формування сигналів переносу одночасно в усіх блоках 18 та 19 модуля, і у 

такий спосіб процесс обчислення кінцевої функції перебігає паралельно. 

Затримка отримання результату роботи моделі суматора обчислюється таким 

чином. Позначимо t17, t21, t22, t18, t19 як затримки сигналів на відповідних 

блоках. Так як модель суматора складається з r модулів, n = mr. Наближено 

приймемо t17 = t21 = t22 = t18 = t19. 
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Таблиця 2.20 – Стани блока генерації групового переносу в молодші 

розряди суматора 

Кодований 

сигнал на 

виходах 

останньої схеми 

19 

Значення на первинних бокових входах 

конструктивного модуля 

4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

9 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 

10 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

11 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

 12 11 10 12 11 10 12 11 10 12 11 10 

 Виходи схеми 21 

 

Тоді затримка сигналу перенесення в будь яку сторону – mt19+(r-1)t21. 

Максимальна затримка W формування результату на крайніх модулях 

W=mt17+mt19+(r-1)t21. Наближено можна вважати t17=t21=t22=t18=t19=T. Тоді W  

2mT+rT=T(2m+r). Тоді як затримка на суматорі, побудованому виключно із 

комірок 17 дорівнює nT=rmT. Таким чином досягається значне прискорення. 

Наприклад, якщо обчислити затримку для вхідних параметрів: n=512, m=16, a 

r=32, то маємо прискорення у 8 разів [34]. 

 

2.3. Оцінка обчислювальної складності методів обчислень процедур 

базових операцій 

 

Складність методу визначається обчислювальними потужностями, які 

необхідні для його виконання. Обчислювальна складність методу часто 

вимірюється двома параметрами: T (часова складність) та S (просторова або 
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ємнісна складність). І T, і S зазвичай представляються як функцій від n, де n – 

це розмір вхідних даних. Для оцінки складності запропонованих раніше методів 

обчислень процедур базових операцій розглянемо їх як набір операцій, та 

порівняємо з операціями їхню часову вартість. Тоді час роботи алгоритму буде 

дорівнювати сумі часу його складових операцій. 

За базову операцію приймемо обчислення функції від 6 змінних, що буде 

відповідати одній таблиці перекодування (LUT). Швидкість роботи такої таблиці 

не залежить від значень даних на її вході і є константою, тому час що 

витрачається на очікування результату на її виході, можна використовувати як 

одиницю для оцінки часової обчислювальної складності. Відповідно кількість 

таких таблиць буде визначати ємнісну складність. Для базового методу, 

зважаючи на опис, наведений у підрозділі 2.1, ємнісна складність буде в лінійній 

залежності від розміру вхідних даних. Відповідно до того, що кожен вхідний біт 

вхідної послідовності буде оброблюватись окремим конструктивним модулем, 

визначимо скільки LUT потрібно для реалізації такого модуля. Для реалізації 

переносу в старші розряди потрібна одна таблиця перекодувань, для переносу в 

молодші розряди потрібна теж одна таблиця перекодувань. Для обчислення 

основної функції потрібно 2 таблиці перекодувань. Оскільки в крайньому лівому 

і правому модулі генерувати сигнал переносу не потрібно, то від загальної 

кількості модулів слід відняти 4 таблиці й таким чином виходить, що ємнісна 

складність базового методу 𝑆баз = 4𝑛 − 4. Часова складність буде дорівнювати 

часу проходження сигналу від молодших розрядів до старших. У кожному модулі 

над цим сигналом буде виконуватись операція обробки в одній таблиці 

перекодувань, тобто 𝑇баз = 𝑛𝑡, де n – розрядність обчислювача, а t – затримка на 

одному модулі (таблиці перекодування).  
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Рис. 2.10. Обчислена часова складність методів обчислень процедур  

базових операцій 

 

Виходячи з аналогічного підходу, та з того що в удосконаленому методі з 

використанням моделей комірок із регулярною структурою складність обчислення 

основної функції зменшується на декілька операцій, то для її реалізації вистачить 

однієї таблиці перекодувань. Тоді 𝑆у.рег. = 3𝑛 − 4, а 𝑇у.рег. = 𝑛𝑡. 

Удосконалений метод із використанням моделей комірок із нерегулярною 

структурою базується на формуванні сигналу переносу в молодші розряди тільки 

в одному, найстаршому модулі, тому на обробку одного розряду вхідних даних 

використовується 2 таблиці перекодування 𝑆у.нерег. = 2𝑛 − 1, а 𝑇у.нерег. = (𝑛 + 1)𝑡. 

Ґрунтуючись на формулі (2.6) маємо, що для методу з груповим переносом 

побудованому за другим варіантом 𝑆груп.2. = 12𝑛 − 16√𝑛 + 8, 𝑇груп.2. = 2√𝑛𝑡. 
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На рис. 2.10 зображені зведені графіки залежності прогнозованої часової 

складності від розрядності вхідних даних. З графіків видно, що базовий метод 

має практично ту саму часову складність, що й удосконалені методи із 

застосуванням регулярної та нерегулярної структур. А використання методу з 

груповим переносом може прискорити обчислення до 8 разів залежно від 

розрядності вхідних даних. 

 

Рис. 2.11. Обчислювальна ємнісна складність методів обчислень процедур  

базових операцій 

У свою чергу, очікувана просторова складність, як свідчать діаграми з 

рис. 2.11, найбільша у методі з використанням групового перенесення, й 

перевищує базовий метод в 3 рази. А удосконалений метод з нерегулярною 

структурою обчислювача дозволяє зменшити просторову складність на 50 % у 

порівнянні з базовим методом. Як висновок можна зауважити, що для 

отримання потрібного результату, запропоновані методи можна комбінувати.  
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2.4. Адаптація алгоритмів виконання складних операцій за модулем на 

основі обчислювальної структури одновимірного каскаду конструктивних 

модулів 

 

Позначимо А, B, P, R як слова, що складаються з n двійкових розрядів. 

Розряди з номером i будемо позначати як ai, bi, pi, ri.  

Множенням за модулем є операція: 

𝑅 = (𝐴 × 𝐵) 𝑚𝑜𝑑 𝑃  (2.7) 

Представимо один з множників як:  

𝐵 = 𝑏𝑛−1 × 2𝑛−1 + 𝑏𝑛−2 × 2𝑛−2 + ⋯ + 𝑏1 × 21+𝑏0 × 20  (2.8) 

Тоді добуток можна записати як:  

𝐴 × 𝐵 = 𝐴 × (𝑏𝑛−1 × 2𝑛−1 + 𝐴 × 𝑏𝑛−2 × 2𝑛−2 + ⋯ + 𝐴 × 𝑏1 ×

21+𝐴 × 𝑏0 × 20)  =  (… ((𝐴 × 𝑏𝑛−1 × 2) + 𝐴 × 𝑏𝑛−2) × 2 + ⋯ +

𝐴 × 𝑏1) × 2 + 𝐴 × 𝑏0  

(2.9) 

Тепер добуток за модулем можна записати як:  

𝑅 = ((… ((𝐴 × 𝑏𝑛−1 × 2) + 𝐴 × 𝑏𝑛−2) × 2 + ⋯ + 𝐴 × 𝑏1) ×

2 + 𝐴 × 𝑏0) 𝑚𝑜𝑑 𝑃  
(2.10) 

Сума та добуток за модулем має такі властивості:  

(𝐴 + 𝐵) 𝑚𝑜𝑑 𝑃 = (𝑋 𝑚𝑜𝑑 𝑃 + 𝑌 𝑚𝑜𝑑 𝑃)𝑚𝑜𝑑 𝑃  

(𝐴 × 𝐵) 𝑚𝑜𝑑 𝑃 = (𝑋 𝑚𝑜𝑑 𝑃 × 𝑌 𝑚𝑜𝑑 𝑃)𝑚𝑜𝑑 𝑃  
(2.11) 

Використовуючи 2.11 перепишем вираз 2.9:  

𝑅 = (((… ((𝐴 × 𝑏𝑛−1 × 2) + 𝐴 × 𝑏𝑛−2) × 2 + ⋯ + 𝐴 × 𝑏1) ×

2 + 𝐴 × 𝑏0) 𝑚𝑜𝑑 𝑃 + (𝐴 × 𝑏0)𝑚𝑜𝑑𝑃)𝑚𝑜𝑑 𝑃  
(2.12) 

Беручи до уваги, що A * b0 (множення на один двійковий розряд) завжди 

дає, або A або 0, а величина А менша модуля, таким чином можна знехтувати 

операцією модуля. Подібним чином використовуючи 2.10 розкриємо скобки: 
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𝑅 = (((… ((𝐴 × 𝑏𝑛−1) × 2) + 𝐴 × 𝑏𝑛−2) × 2 + ⋯ + 𝐴 ×

𝑏1)𝑚𝑜𝑑 𝑃) × (2 𝑚𝑜𝑑 𝑃) + (𝐴 × 𝑏0)𝑚𝑜𝑑 𝑃  
(2.13) 

Знову-таки, використовуючи той факт, що 2 завжди менше модуля, можемо 

знехтувати операцією mod у виразі (2 mod P). Розкривши скобки отримаємо 

вираз: 

𝑅 = (((… ((𝐴 × 𝑏𝑛−1)𝑚𝑜𝑑 𝑃)) × 2 + ⋯ + 𝐴 × 𝑏1)𝑚𝑜𝑑 𝑃) ×

2 + 𝐴 × 𝑏1) 𝑚𝑜𝑑 𝑃  
(2.14) 

В ітераційній формі вираз буде виглядати так:  

𝑅 = ((𝑅𝑖+1 + 𝐴 × 𝑏𝑖)𝑚𝑜𝑑 𝑃) × 2𝑚𝑜𝑑 𝑃, 𝑖 ∈ [𝑛 − 1. .0], 𝑅𝑛 ∈ 0  (2.15) 

Для реалізації виразу пропонується використовувати алгоритм 

представлений на рис. 2.12.  

 

Рис. 2.12. Адаптований алгоритм обчислення операції множення за модулем 
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Для зменшення часової складності операцію множення на 2 доцільно 

виконати зсувом на один розряд.  

Максимальний час виконання операції множення, при якому всі біти числа 

B дорівнюють одиниці, становить: 

𝑡𝑚𝑢𝑙
𝑚𝑎𝑥 = 2𝑡𝑎𝑑𝑑 × 𝑛, (2.15) 

де tadd – час виконання операції додавання (продуктивність суматора за 

модулем), n – розрядність операндів та результату. 

Мінімальним час виконання операції множення буде, коли лише один біт 

числа B буде дорівнювати одиниці: 

𝑡𝑚𝑢𝑙
𝑚𝑖𝑛 = 𝑡𝑎𝑑𝑑 × (𝑛 + 1) (2.16) 

Підведення до степеня за модулем є операція: 

𝑅 = (𝐴𝐵)𝑚𝑜𝑑 𝑃. (2.17) 

Змінну B можна представити, використовуючи (2.6): 

𝑅 = (𝐴𝑏𝑛−1×2𝑛−1+𝑏𝑛−2×2𝑛−2+⋯+𝑏1×21+𝑏0×20
)𝑚𝑜𝑑 𝑃  (2.18) 

Перетворимо вираз до окремих піднесень до степеня: 

𝑅 = (𝐴𝑏𝑛−1×2𝑛−1
× 𝐴𝑏𝑛−2×2𝑛−2

× … × 𝐴𝑏1×21
× 𝐴𝑏0×20

)𝑚𝑜𝑑 𝑃 =

((𝐴2𝑛−1
)𝑏𝑛−1 × (𝐴2𝑛−2

)𝑏𝑛−2 × … × (𝐴21
)𝑏1 × (𝐴20

)𝑏0)𝑚𝑜𝑑 𝑃  
(2.19) 

Використовуючи (2.7), винесемо модуль за дужки: 

𝑅 = ((𝐴2𝑛−1
𝑚𝑜𝑑 𝑃)𝑏𝑛−1𝑚𝑜𝑑 𝑃 × … × (𝐴21

𝑚𝑜𝑑 𝑃)𝑏1𝑚𝑜𝑑 𝑃 ×

(𝐴20
𝑚𝑜𝑑 𝑃)𝑏0𝑚𝑜𝑑 𝑃)𝑚𝑜𝑑 𝑃  

(2.20) 

Операція обчислення i-того піднесення до степеня за модулем може бути 

представлена через попереднє i-1-е піднесення: 

𝐴2𝑖
𝑚𝑜𝑑 𝑃 = 𝐴2𝑖−1+1

𝑚𝑜𝑑 𝑃 = 𝐴2×2𝑖−1
𝑚𝑜𝑑 𝑃 = (𝐴2𝑖−1

)2𝑚𝑜𝑑 𝑃  (2.21) 

Вираз можна представити у ітераційній формі: 

𝑅𝑖 = (𝑅𝑖−1 × ((𝐴2𝑖−1
)2𝑚𝑜𝑑 𝑃)𝑏𝑖) 𝑚𝑜𝑑 𝑃, 𝑖 ∈ [0, 𝑛 − 1], 𝑅−1 = 1 (2.22) 
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Піднесення до степені розмірністю один біт, це або само число, якщо біт 

дорівнює '1', або одиниця якщо біт дорівнює '0'.  

Беручи до уваги (2.13), вираз (2.14) операцію можна реалізувати за 

допомогою алгоритму, представленого на рисунку 2.13.  

 

Рис. 2.13. Адаптований алгоритм обчислення піднесення  

до степеня за модулем 

 

Проаналізувавши алгоритм, можна зазначити що (res × A) mod P 

виконується тільки у випадку, коли i-ий елемент дорівнює одиниці. Але 

двійковий вигляд величини модуля не обов’язково буде містити одиницю у 

старшому розряді (n), а наприклад, у розряді m (якщо нумерувати з нуля), де 

m < n. У таких випадках виконання алгоритму на кроках m < = i < n-1, не має 

сенсу, тому що операція (res × A) mod P не буде виконуватись жодного разу, а 
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вираз (A × A) mod P змінює лиш величину А, яка не буде використана для 

знаходження результату. Тому має сенс оптимізувати алгоритм замінивши 

операцію побітового порівняння bmbit з одиницею на побітовий зсув ліворуч, а 

порівняння mbit з n-1, на порівняння всього операнду B з нулем (рис. 2.14). 

 

Рис. 2.14. Скорочений адаптований алгоритм обчислення піднесення  

до степеня за модулем 

 

Таким чином, максимальний час виконання операції підведення до 

степеня, при якому всі біти числа B дорівнюють одиниці, становить: 

𝑡𝑝𝑜𝑤
𝑚𝑎𝑥 = 2𝑡𝑚𝑢𝑙 × 𝑛 (2.23) 

де tmul – час виконання операції множення, яке визначається за виразом (2.7). 
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Мінімальний час виконання операції, коли тільки один розряд операнду B 

дорівнює 1. 

𝑡𝑝𝑜𝑤
𝑚𝑖𝑛 = 𝑡𝑚𝑢𝑙 × (𝑚 + 1), (2.24) 

де m – номер самого старшого розряду операнду b з логічною одиницею. 

 

2.5. Висновки 

 

1. До нового наукового результату, одержаного в цьому розділі 

дисертаційної роботи, належить: уперше запропоновано удосконалити метод 

одновимірного каскаду реалізації процедури обчислення базових операцій, який 

забезпечує зменшення ємнісних витрат при обробці великих даних. 

2. Відмінність розробленого удосконалення методу від існуючих, що 

визначає його новизну, полягає у використанні конструктивних модулів із 

наскрізним переносом та регулярною або нерегулярною структурою. 

3. Розроблене удосконалення дозволяє зменшити обчислювальну ємнісну 

складність на 50 % у порівнянні з існуючим базовим методом.  

4. Набув подальшого розвитку метод обчислень операцій за модулем для 

чисел великої розрядності, який, на відміну від існуючих, використовує 

ланцюги групового та частково-групового переносу та забезпечує прискорення 

базових операцій. 

5. Розроблений метод дозволяє зменшити обчислювальну часову 

складність у 8 разів у порівнянні до існуючого базового методу.  

Основні наукові результати, отримані в цьому розділі, опубліковані у 

статтях [30; 31; 34], у тезах доповідей на науково-практичних конференціях 

[102]. Основний результат розділу захищений патентами на корисну модель [17; 

18; 19]. 
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РОЗДІЛ 3 

РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ 

СТРУКТУР ДЛЯ ВИКОНАННЯ БАЗОВИХ ОПЕРАЦІЙ  

ЗА ЗМІННИМ ПРОСТИМ МОДУЛЕМ 

 

3.1. Побудова експериментів з дослідження обчислювальних структур 

 

Основними етапи машинного моделювання є: побудова концептуальної 

моделі та її формалізація, алгоритмізація моделі та її машинна реалізація, 

отримання та інтерпретація результатів моделювання. При формулюванні 

моделі та будуванні її формальної схеми виконуватися такі підетапи: постановка 

задачі машинного моделювання, аналіз задачі моделювання, визначення 

параметрів та змінних моделі, встановлення основного змісту моделі, 

визначення процедур апроксимації, опис концептуальної моделі. На наступному 

етапі моделювання математична модель перетворюється в конкретну машинну 

модель. Основними підетапами другого етапу моделювання є: побудова логічної 

схеми моделі, отримання математичних співвідношень, вибір обчислювальних 

засобів для моделювання, складання плану виконання робіт з програмування, 

проведення програмування моделі. Третій етап моделювання виконується на 

ЕОМ для проведення робочих розрахунків за складеною програмою. 

Основними підетапами цього етапу моделювання є: планування машинного 

експерименту з моделлю, визначення вимог до обчислювальних ресурсів, 

проведення робочих розрахунків, аналіз результатів моделювання, 

представлення результатів моделювання, інтерпретація результатів 

моделювання, підведення підсумків моделювання та видача рекомендацій [27]. 

Метою виконання дослідів є отримання експериментальних значень об’єму 

використаних ресурсів та продуктивності можливих реалізацій обчислювальної 

структури для виконання операцій за змінним модулем на прикладі задачі 

кодування завадостійких кодів при функціонуванні як компонента 

співпроцесору у програмованих логічних інтегральних системах типу FPGA. 
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Досліди виконуються з використанням інструменту синтезу Xilinx Xflow і 

скрипта для автоматизації дослідів та первинної обробки результатів. Отримані 

в результаті первинної обробки дані надалі використовуються для отримання 

аналітичної залежності. У ролі експериментального екземпляру обрана ПЛІС 

XC6SLX150 сімейства Spartan6 фірми Xilinx, оскільки вона має найбільшу 

кількість ресурсів з усіх екземплярів сімейства. Це дає змогу виконати 

експерименти для обчислювальних блоків з більшими розрядностями, при тому, 

що типи ресурсів залишаються однаковими у всіх екземплярах сімейства.  

Оскільки обчислювальна структура, яка розроблюється в цій роботі, має 

підтримувати виконання операцій над числами довільної розрядності, що є кратні 

довжині машинного слою (32 біт), у діапазоні від 128 біт до 2048 біт, необхідно 

отримати характеристики від довільного значення розрядності. Найкращим 

варіантом результату проведення експериментів є отримання характеристик блоків 

виконання операцій за модулем без додаткових схем. Характеристики, отримані 

дослідним шляхом, мають бути теоретично доведені для підтвердження 

отриманих закономірностей. При реалізації використовується структурний опис з 

використанням бібліотеки стандартних ресурсів Xilinx мовою опису апаратури 

VHDL [8; 32]. Вибір структурного способу опису пов’язаний з тим, що 

поведінковий опис комбінаційних схем операторами vhdl case/if не завжди 

призводить до оптимальних результатів. Також такий підхід виключає можливість 

точного пояснення отриманих результатів у зв’язку із закритістю алгоритмів 

трансляції поведінкового опису у структурний у процесі синтезу.  

Схема суматора має три n-розрядних вхідних сигнали (два доданки й 

модуль), а також один n-розрядний вихідний сигнал (результат операції). Таким 

чином, n-розрядний експериментальний блок потребує 4n однорозрядних 

сигналів вводу-виводу. Дослідний екземпляр ПЛІС XC6SLX150 може 

забезпечити максимум 576 зовнішніх виводів, тому дослідити є можливість 

тільки блоки розрядністю 144 біт. Для виконання експериментів з більшою 

розрядністю обчислювальні блоки слід доповнювати послідовним інтерфейсом 

FSL та спрощеною схемою завантаження операндів (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Модель обчислювальних структур виконання операції додавання  

за модулем 

 

Спрощена схема завантаження операндів являє собою пристрій керування 

без логіки вибору операції, оскільки для дослідження одного конкретного 

обчислювача вона не потрібна, але може справляти додатковий вплив на 

характеристики. Маємо враховувати, що внесок інтерфейсу FSL та спрощеної 

схеми завантаження у значення ресурсів та затримки може не мати 

характеристик з високим коефіцієнтом детермінації, адже при реалізації 

операційного пристрою використовується поведінковий опис. Алгоритм 

роботиспрощеної схеми завантаження операндів приведено на рис. 3.2.  
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Рис. 3.2. Блок-схема алгоритму роботи  

спрощеної схеми завантаження операндів 

 

У процесі дослідів кожної окремої реалізації виконано три серії 

експериментів з такими вхідними значеннями: 

- від 8 до 48 біт з кроком 8 бит без використання спрощеного інтерфейсу 

завантаження операндів; 

- від 16 до 160 біт з кроком 6 біт – з використанням спрощеного інтерфейсу 

завантаження операндів. 

Окремо розглядаються розрядності 256, 512, 1024, 2048 біт з 

використанням спрощеного інтерфейсу завантаження. 
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Результатом кожного експерименту є кількісні значення використаних 

ресурсів та значення затримки, а також аналітичні залежності ціх значень від 

розрядності, шляхом виконання парної регресії за методом МНК. Якість 

виконання регресії оцінюється шляхом підрахунку коефіцієнта детермінації R2. 

Кількісною оцінкою використаних ресурсів є дві величини – кількість 

використаних LUT елементів (базових одиниць синтезованих схем), а також 

чисельність слайсів. Кількість слайсів необхідна для кінцевої оцінки задіяних 

ресурсів, але така оцінка може не мати пропорційної залежності від кількості 

LUT, тому що у складі ПЛІС існує декілька різновидів слайсів, які 

відрізняються кількістю складових елементів, у тому числі LUT, а засоби 

синтеза використовують їх, базуючись на закритих для розробника алгоритмах. 

Величина швидкодії визначається затримкою обчислення результату операції 

від момента вводу операндів до отримання результату. 

 

3.1.1. Вхідні дані для проведення експериментів дослідження 

обчислювальних структур 

 

Перевірка роботи схем та отримання часу обчислення результату на 

першому етапі виконувались шляхом моделювання роботи схеми у Xilinx Isim у 

режимі моделювання з врахуванням часових затримок (Timing Post-Route 

Simulation). На вхід схеми, що моделюється, подаються заздалегідь згенеровані 

набори вхідних даних. У всіх експериментах, які виконувались з кожним типом 

блока обчислення операцій за змінним модулем, на однакових розрядностях 

використовувались однакові набори вхідних даних.  

Один набір даних складається зі значень двох операндів, над якими 

виконується операція, та значення модуля. Для кожного набору вхідних даних 

було заздалегідь розраховано значення результату операцій залежно від типу 

обчислювача за допомогою стандартних функцій мови програмування Python. На 

основі згенерованих наборів і результатів для кожного типу обчислювачів були 

згенеровані сутності тестування мовою VHDL (Testbench). Для кожної розрядності 

валідація результату виконувалась з використанням такої послідовності: 
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1. На входи обчислювача для експериментів із разрядностями від 4 до 48 

біт усі три слова подавалися одночасно. Для експериментів із більшими 

розрядностями вхідні слова завантажуються послідовно. Частинами по 16 біт, 

шляхом імітації інтерфейса ведучого FSL шини. 

2. Виконується очікування на час максимальної затримки для обчислювача. 

Це значення затримки обчислюється як результат аналітичної функції від 

поточної розрядності. Сама функція отримана в ході виконання експерименту 

для цієї реалізації обчислювача.  

3. Виконується порівняння значень на виході обчислювача із заздалегідь 

розрахованими значеннями результату для цього набору вхідних даних. Результат 

порівнянь відображається шляхом виконання оператора assert мовою VHDL. 

4. Виконується перехід до кроку 1 з наступними значеннями вхідних даних 

з набору. 

Крім перевірки правильності роботи обчислювача, цей експеримент 

дозволяє підтвердити здатність обчислювача отримати результат за 

розрахований час експерименту – якщо результат розраховується за більший 

час, ніж розрахований на кроці 2, то результат буде неправильним. 

Для експериментів з розрядностями від 4 до 48, та від 16 до 160 

використовувались по 90 наборів даних, а для експерименту з розрядностями 

256, 512, 1024, 2048 – 36 наборів. З метою врахування всіх можливих 

співвідношень суми операндів та модуля при тестуванні суматорів за модулем, 

набори були розбиті на три класи: A + B < P, P < A + B < 2P, A + B = P. 

Послідовність генерації набору виглядає таким чином. Спочатку 

генерується випадкове значення P з діапазону від 2N / 4 до 2N - 1. Перша чверть 

усієї множини імовірних значень від 0 до 2N / 4 - 1 відкидається з метою 

відкидання значень малої розмірності, оскільки вони не є цікавими в рамках 

визначення максимальної часової затримки. Потім генеруються значення 

операндів А та В.  
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На другому етапі для класу A + B < P генеруються випадкові значення 

суми S з діапазону від P/4 до P – 1, потім генеруються значення числа А у 

діапазоні від 0 до S-1, а потім B обчислюється як S-A.  

Для класу P < A + B < 2P сума S генерується як число в діапазоні від P + 1 

до 2*P – 1. Числа А та B розраховуються як, у попередньому класі. У класі 

A + B = P значення А генерується як випадкове число від 0 до P-1, а число B 

обчислюється як P – A. 

З метою перевірки роботи обчислювача при різних типах модуля P кожен із 

трьох наборів класу містить один із трьох типів модуля: 

- простий модуль; 

- складний модуль вигляду 2N-1, де N – число від 1 до 127; 

- довільний модуль (не простий й не складний модуль). 

Пошук простого модуля виконується шляхом безперервної генерації 

випадкових чисел та перевірки кожного з використанням функції is_prime 

бібліотеки gmpy2 для Python.  

Генерація випадкового складного модуля виконується шляхом генерації 

випадкового числа в діапазоні від 1 до N-1 та обчислення 2e -1. Приклад серії з 

дев’яти наборів даних для реалізації з певним значенням розрядності показаний 

у таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 – Приклад згенерованих наборів даних для 32-розрядного 

суматора за модулем 

Тип модуля Клас набору А B P 
Результат 

А + B 

Простий 

A + B < P 4a99a44e 4049a940 a638785f 8ae34d8e 

P < A + B < 2P 7bf52fd0 08eabd9d 75093443 0fd6b92a 

A + B = P 89ebcef5 140c8828 9df8571d 00000000 

Складний 

вигляду 2N- 1 

A + B < P 00006b78 000044ff 0001ffff 0000b077 

P < A + B < 2P 1b15fec3 00fb0cdb 0ffffffe 0c110ba0 

A + B = P 000000ec 00000013 000000ff 00000000 

Довільний 

A + B < P 098a6a6a 2b8834e6 c2b28fd2 35129f50 

P < A + B < 2P 72a15c5c 4013c3fe 65c77b09 4ceda551 

A + B = P 45459fb6 791bda65 be617a1b 00000000 
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Решта модулів генерувалися довільно з подальшою перевіркою на 

неналежність до перших двух типів.  

3.1.2. Засоби оцінювання продуктивності обчислювальних структур 

виконання операцій за модулем 

 

Обчислювальні структури завадостійких кодів для виконання операцій за 

змінним модулем рідко використовуються як окрема одиниця та зазвичай 

являють собою частину більш складної синхронної системи. Таким чином, 

постає задача визначення максимальної тактової частоти, на якій може 

працювати операційний пристрій без помилок у обчисленнях вихідної функції. 

Для вирішення цієї задачі пропонується використовувати схему з 

рисунку 3.3.  

 

Рис. 3.3. Схема визначення максимальної робочої тактової частоти 

обчислювальних структур за змінним модулем 

 

До складу схеми входять такі елементи: дільник вхідної тактової частоти, 

генератор операндів та еталонного значення функції, компаратор результатів, 

лічильник помилок [24]. 

Схема працює таким чином, дільник тактової частоти відповідно до 

заданих коефіцієнтів формує тактовий сигнал для генератора операндів та 

еталонних значень функції, генератор із заданою на його вході CLK частотою 
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формує на своїх виходах А, В, P операнди для обчислення в операційному 

пристрої за змінним модулем, паралельно з цим на виході F з’являється 

еталонне значення функції. Наприклад, для суматора за модулем за формулою 

F = (A + B) mod P. Із затримкою, але відповідно до частоти вхідного тактового 

сигналу формується стробуючий сигнал порівняння, необхідний для запуску 

роботи компаратора. На перший вхід компаратора подається результат 

обчислень із дослідного операційного пристрою. На другий вхід компаратора 

подається еталонне значення функції з генератора. Стробуючий сигнал 

порівняння запускає процес порівняння і у разі нерівності на виході формується 

сигнал логічної одиниці. Лічильник, у свою чергу, фіксує всі імпульси на своєму 

вході по задньому фронту стробуючого сигналу і після завершення тестового 

циклу буде містити в собі число рівне кількості помилок за період тестування.  

За допомогою входу DIV дільника тактової частоти є змога задавати 

коефіцієнт ділення. Вихід компаратора паралельно з подачею на лічильник, 

під’єднаний до світлового індикатора, що дає змогу оперативно визначити 

наявність великої кількості помилок. Вихід лічильника через блок перетворення 

подається на LCD індикатор, на якому після закінчення циклу досліджень 

відображається кількість помилок.  

 

3.2. Порівняння структурного та поведінкового опису моделей 

обчислювальних структур  

 

Як було наведено в розділі 2, обчислювальна структур на основі 

одновимірного каскаду реалізується з множини комбінаційних схем. Опис такої 

множини можливий двома способами – поведінковим та структурним. 

Поведінковий опис оснований на використанні таких операторів мови vhdl, 

як case та if.  

Перед кінцевою реалізацією схеми у вигляді опису на рівні примітивів 

ПЛІС, такий опис проходить фазу логічного синтезу, при виконанні якої на 
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основі заданого коду виконується оптимізація та мінімізація схеми. Цей процес 

виконується закритими інструментальними засобами Xilinx. 

Структурний підхід до реалізації є у безпосередньому використанні 

примітивів використаного сімейства ПЛІС. Для сімейства Xilinx Spartan 6 

примітивами для синтезу комбінаційних схем є п’яти и шести входові табличні 

перетворюючі елементи (LUT), а також мультиплексори (MUX). Вони доступні 

користувачу в пакеті vcomponents бібліотеки UNISIM.  

Недоліком цього підходу є складність реалізації комбінаційної схеми і 

складність переносу такого опису на інші сімейства ПЛІС. 

Виконавши реалізацію моделі конструктивного базового модуля за 

допомогою поведінкового та структурного опису був отриманий результат, 

наведений у таблиці 3.2 та на рис. 3.3. 

Таблиця 3.2 – Кількість LUT при поведінковому та структурному описах 

Розрядність Структурний опис Поведінковий опис 

128 358 943 

256 637 2263 

384 829 3305 

512 1044 5388 

640 1314 4838 

768 1714 6910 

896 2482 8798 

1024 2829 10468 

 

У результаті цього експерименту випливає, що при структурному описі 

схема КМ використовує меншу кількість елементів LUT, ніж при поведінковому. 

Таким чином, незважаючи на такі недоліки структурного опису, як 

складність і непереносимість коду між сімействами ПЛІС, структурний опис 

дає більш оптимальний результат. Виходячи з цього, усі структури для 

дослідження надалі будуть реалізовані за допомогою структурного підходу. 
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3.3. Реалізація та дослідження моделі обчислювальних структур для 

виконання операцій за змінним простим модулем засобами бібліотечних 

функцій 

 

Реалізація виконується шляхом знаходження повного модуля від суми 

операндів засобами мови VHDL. Схема реалізації у цьому випадку визначається 

інструментами синтезу. Вихідний код обчислювача виглядає таким чином: 

APB <= std_logic_vector(unsigned('0'&A) + unsigned('0'&B)); 

R <= std_logic_vector(unsigned(APB) mod unsigned('0'&P)), 

де A, B, P є операндами; APB – сигнал суми операндів; R – результат. Сигнал 

APB має розрядність на одиницю більшу, ніж розрядність операндів для 

врахування виникнення переносу з самого старшого розряду після виконання 

операції додавання. 

Опис сигналів виглядає так: 

signal A, B, P : std_logic_vector(N - 1 downto 0); 

signal ApB : unsigned(N downto 0); 

signal R : std_logic_vector(N - 1 downto 0), 

де N означає розрядність суматора за модулем. 

У таблиці 3.3 наведені результати моделювання обчислювальної структури 

суматора за змінним модулем побудованого за базовим методом одновимірного 

каскаду. Характеристики обчислювальної структури надані з урахуванням 

спрощеної схеми завантаження операндів.  

Таблиця 3.3 – Характеристики моделі суматора залежно від розрядності 

операндів 

Розрядність Кількість LUT Затримка 

16 430 47,967 

32 1589 113,02 

48 3418 181,104 

64 5933 252,261 

80 9131 327,759 

96 13040 406,809 

112 17622 489,284 

128 22924 575,194 
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На рис. 3.4 та 3.5 наведені результати моделювання обчислювальної 

структури суматора за змінним модулем, побудованого за базовим методом 

одновимірного каскаду. 

 

Рис. 3.4. Залежність кількості LUT від розрядності 

 

Виконання дослідів для операцій для розрядності понад 160 біт, не може 

бути виконана, тому що кількість використаних ресурсів більша, ніж доступно 

в тестовому екземплярі ПЛІС. 

 

Рис. 3.5. Залежність затримки від розрядності 
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Результати моделювання ілюструють, що ємнісна та часова складність 

методів обчислень операцій за модулем реалізованих засобами САПР носять 

квадратичну залежність, тому є придатними тільки для реалізації 

обчислювальних структур малої розрядності.  

 

3.4. Реалізація та дослідження моделі обчислювальних структур для 

виконання операцій за змінним простим модулем на основі методу 

одновимірного каскаду 

3.4.1. Модель суматора на основі базового одновимірного каскаду 

конструктивних модулів 

 

Одновимірний каскад конструктивних модулів складається з послідовності 

однотипних комбінаційних схем. Згідно з аналізом реалізацій, проведеному в 

першому розділі, доцільніше в базисі ПЛІС кожен елемент схеми реалізовувати 

на основі LUT згідно зі схемою, представленою на рисунку 3.6.  

 

Рис. 3.6. Структура моделі одновимірного каскаду конструктивних модулів 

 

Таким чином, каскад, який обчислює операнди розрядністю n, містить n 

однотипних конструктивних модулів. На вхід кожного модуля надходить 

трьохрозрядний вектор xypi, який складається з i-х розрядів xi, yi доданків 

операндів та i-го розряду pi модуля, дворозрядний вектор переносу з молодших 
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розрядів V та дворозрядний вектор переносу зі старшого розряду U. Виходами 

модуля є вектор переносу в молодший розряд U, вектор переносу в старший 

розряд V и розряд вектора результату ri. 

Кожен конструктивний модуль складається із двох комбінаційних схем, 

виконуючих перетворення двійкових слів розміром 5 розрядів у 2 (позначимо їх 

«5 у 2»), а також комбінаційної схеми, яка перетворює слова розміром 7 розрядів 

у 1 (позначимо «7 у 1»). Комбінаційні схеми «5 в 2» будемо реалізовувати за 

допомогою одного елемента LUT6, у якого використовуються виходи O6 и O5, а 

п’ятий вхід I5 жорстко заданий для налагодження у режим перетворення 5 в 2. 

Комбінаційна схема «7 в 1» реалізується за допомогою двох елементів LUT6 з 

використанням одного виходу O6, а також одного розширюючого 

мультиплексора MUX7. У загальному випадку для реалізації одного 

конструктивного модуля необхідно 4 елемента LUT6. Тоді для всього каскаду (n 

конструктивних модулів) необхідно 4*n елементів. Оскільки кількість елементів 

MUX7 є допоміжними в цій реалізації, будемо враховувати тільки число LUT6.  

Але не всі 4*n елементи використовуються, тому можна виконати незначну 

оптимізацію. По-перше, старший конструктивний модуль містить 

невикористану комбінаційну схему, яка генерує сигнал переносу у старші 

розряди V, яку можна виключити, адже старших розрядів вже немає. 

Аналогічним чином можна виключити комбінаційну схему, що генерує сигнал 

U у молодшому КМ. По-друге, вхідний сигнал V в КМ молодших розрядів має 

значення константу, тому комбінаційну схему «7 в 1», яка обчислює молодший 

розряд результату, можна перекодувати в комбінаційну схему «5 в 1», таким 

чином 2 LUT6 + 1 MUX7 заміняться одним LUT6 (з одним незадіяним входом). 

Аналогічним чином оптимізуємо комбінаційну схему «7 в 1» у старшому КМ. У 

такому випадку теоретична кількість ресурсів на n-розрядну схему обчислювача 

становить: С = 4n-4. 

Максимальна швидкодія схеми визначається критичним шляхом, тобто 

шляхом проходження сигналу від входу схеми до її виходу, з найбільшою 

затримкою. У даній реалізації у схемі присутні два критичні шляхи (рис. 3.7).  
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Рис. 3.7. Критичні шляхи проходження даних у моделі суматора  

за змінним модулем на основі одновимірного каскаду конструктивних модулів 

Максимальна затримка розповсюдження по обох шляхах t1 і t2 

пропорційна кількості комбінаційних схем, з яких вона утворена. Тобто 

швидкодія має бути в лінійній залежності від розрядності операндів. 

У таблиці 3.4 та 3.5 наведені результати моделювання обчислювальної 

структури суматора за змінним модулем, побудованого за базовим методом 

одновимірного каскаду. Характеристики обчислювальної структури надані з 

урахуванням спрощеної схеми завантаження операндів. 

Таблиця 3.4 – Емнісні витрати моделі суматора за змінним модулем на 

основі одновимірного каскаду конструктивних модулів залежно від розрядності 

операндів 

Розрядність 

обчислювально

ї структури  

Розрахункові 

ємнісні витрати 

Ємнісні витрати 

визначені засобами 

моделювання та синтезу 

Абсолютна 

похибка 

Відносна 

похибка 

1 2 3 4 5 

8 28 28 0 0 

16 60 60 0 0 

24 92 92 0 0 

32 124 124 0 0 

40 156 156 0 0 

48 188 188 0 0 

64 252 252 0 0 

80 316 316 0 0 

96 380 380 0 0 
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Закінчення табл. 3.4 

1 2 3 4 5 

112 444 444 0 0 

128 508 508 0 0 

144 572 572 0 0 

160 636 636 0 0 

256 1020 1020 0 0 

512 2044 2045 1 0,0488997 

1024 4092 4093 1 0,0244319 

2048 8188 8191 3 0,0366255 

 

На рисунку 3.8, наведені ємнісні витрати моделі обчислювальної структури 

суматора за змінним модулем, побудованого за базовим методом одновимірного 

каскаду. 

 

Рис. 3.8. Залежність витрачених ресурсів від розрядності 

Виконання дослідів для операцій для розрядності більше 2048 біт, не 

проводились, у зв’язку з комутаційними обмеженнями тестового екземпляру 

програмованої логічної схеми. 
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Таблиця 3.5 – Часові  витрати моделі суматора за змінним модулем на 

основі одновимірного каскаду конструктивних модулів залежно від розрядності 

операндів 

Розрядність 

обчислювальної 

структури 

Розрахункові 

часові витрати 

Часові витрати 

визначені засобами 

моделювання та 

синтезу 

Абсолютна 

похибка 

Відносна 

похибка 

8 12 12,635 0,635 5,02572 

16 24 22,818 1,182 5,180120 

24 36 34,469 1,531 4,441677 

32 48 40,605 7,395 18,21205 

40 60 53,274 6,726 12,62524 

48 72 62,457 9,543 15,27937 

64 96 79,506 16,494 20,74561 

80 120 98,998 21,002 21,21459 

96 144 118,49 25,51 21,52927 

112 168 137,982 30,018 21,75502 

128 192 157,474 34,526 21,92489 

144 216 176,966 39,034 22,05735 

160 240 196,458 43,542 22,16357 

256 384 313,409 70,591 22,52364 

512 768 625,279 142,721 22,82514 

1024 1536 1249,029 286,971 22,97559 

2048 3072 2496,529 575,471 23,05089 

На рисунку 3.9, наведені часові витрати моделі обчислювальної структури 

суматора за змінним модулем, побудованого за базовим методом 

одновимірного каскаду побудовані за результатами з таблиці 3.9. 

 

Рис. 3.9. Залежність часової затримки від розрядності  
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Результати моделювання підтверджують, що ємнісна та часова складність 

методів обчислень операцій за модулем, реалізованих за базовим методом 

одновимірного каскаду. мають лінійну складність, тому є придатними реалізації 

обчислювальних структур великої розрядності. 

 

3.4.2. Модель суматора за модулем на основі одновимірного каскаду 

конструктивних модулів з ланцюгом наскрізного переносу 

 

ОККМ із сигналом SUB являє собою каскад, який описується у 2.1, у якому 

ланцюг формування переносу в молодші розряди замінена одним сигналом 

віднімання SUB, який формується крайнім лівим конструктивним модулем. При 

цьому n-1 правих модулів мають властивість однорідності, а n модуль 

виконаний за відмінною структурою. 

Схема одномірного каскаду конструктивних модулів із сигналом переносу 

SUB, наведена на рисунку 3.10. Каскад складається з n-1 конструктивних 

модулів, на вхід яким подаються вектори xypi, дворозрядні вектори переносу V 

з молодших розрядів, а також одно розрядні сигнали віднімання sub. Виходами 

цих модулів є дворозрядні сигнали переносу в старші розряди V та розряди 

вектора результату ri. Крайній лівий (n-й) модуль аналогічний до попередніх, за 

винятком того, що він формує сигнал sub замість його використання. 

 

Рис. 3.10. Структура моделі суматора на основі конструктивних модулів  

із ланцюгами наскрізного переносу 
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Конструктивний модуль з номером n (лівий) реалізується на схемах «5 у 2», 

та двох схемах «5 в 1», причому схема «5 у 2» може бути виключена за 

відсутності наступних старших розрядів, що відповідає умовам експерименту. 

Тоді для реалізації цього конструктивного модуля може бути використаний 

LUT6 з використанням виходів O5 та O6. Решта конструктивних модулів 

реалізується на комбінаційній схемі «6 у 1» та комбінаційній схемі «5 у 2». Для 

реалізації цих модулів необхідно два елементи LUT6. Загалом для всього n-

розрядного каскаду необхідно 2 (n-1) + 1. Найдовший шлях затримки 

розповсюдження сигналу по каскаду відмічений на рисунку 3.11.  

У таблиці 3.6 наведені результати моделювання обчислювальної структури 

суматора за змінним модулем, побудованого за базовим методом одновимірного 

каскаду. Характеристики обчислювальної структури надані з урахуванням 

спрощеної схеми завантаження операндів. 

Таблиця 3.6 – Емнісні витрати моделі суматора на основі конструктивних 

модулів із ланцюгами наскрізного переносу 

Розрядність 

обчислювальної 

структури  

Розрахункові 

ємнісні витрати 

Ємнісні витрати визначені 

засобами моделювання та 

синтезу 

Відносна 

похибка 

8 15 15 0 

16 31 31 0 

24 47 47 0 

32 63 63 0 

40 79 79 0 

48 95 95 0 

64 127 127 0 

80 159 160 0,625 

96 191 191 0 

112 223 223 0 

128 255 255 0 

144 287 287 0 

160 319 319 0 

256 511 511 0 

512 1023 1023 0 

1024 2047 2047 0 

2048 4095 4095 0 
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На рис 3.11 наведені результати моделювання обчислювальної структури 

суматора за змінним модулем, побудованого за методом з використанням 

ланцюгів наскрізного переносу з таблиці 3.6. 

 

Рис. 3.11. Залежність витрачених ресурсів від розрядності 

 

Оскільки розрядність операндів перевищує в декілька разів довжину 

машинного слова, то завантаження в суматор виконується послідовним 

виконанням запису у вхідні тригери шляхом керування сигналами сei. 

Аналогічно вивантаження результату виконується шляхом запису у вихідні 

тригери за допомогою сигналу ocei. 

 

Рис. 3.12. Критичний шлях проходження даних у моделі суматора  

на основі конструктивних модулів із ланцюгами наскрізного переносу  

y = 2x - 1

R² = 1

y = 2x - 0,928

R² = 1

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

0 500 1000 1500 2000 2500

В
и

т
р

а
ч

е
н

і 
р

ес
у

р
си

, 
L

U
T

Розрядність, біт



110 

У цій реалізації присутня одна лінія затримки через n комбінаційних схем, 

що розгалужується на n-1 однакових ліній, які проходять через одну 

комбінаційну схему (рис. 1.1). Тому доцільно вибирати послідовність 

завантаження розрядів так, щоб молодші розряди завантажувалися першими, 

таким чином формування попереднього результату на молодших розрядах 

схеми буде завершене до завантаження старших розрядів. 

Таблиця 3.7 – Часові витрати моделі суматора на основі конструктивних 

модулів із ланцюгами наскрізного переносу 

Розрядність 

обчислювальної 

структури 

Розрахункові 

часові  витрати 

Часові витрати визначені 

засобами моделювання та 

синтезу 

Відносна 

похибка 

8 13,5 13,611 0,815516861 

16 25,5 25,661 0,627411247 

24 37,5 37,718 0,577973381 

32 49,5 48,716 1,609327531 

40 61,5 59,701 3,01334986 

48 73,5 71,685 2,531910442 

64 97,5 95,506 2,087826943 

80 121,5 118,998 2,102556345 

96 145,5 142,768 1,913594083 

112 169,5 166,477 1,815866456 

128 193,5 190,467 1,592401833 

144 217,5 214,457 1,418932467 

160 241,5 237,432 1,713332659 

256 385,5 379,229 1,653618262 

512 769,5 758,504 1,449695717 

1024 1537,5 1513,836 1,563181216 

2048 3073,5 3022,146 1,699256092 

 

На рисунку 3.13, наведені результати моделювання суматора за змінним 

модулем, побудованого за методом з використанням ланцюгів наскрізного 

переносу з таблиці 3.7. 
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Рис. 3.13. Залежність часу обчислення від розрядності 

 

Результати моделювання підтверджують, що ємнісна та часова складність 

методів обчислень операцій за модулем реалізованих за базовим методом 

одновимірного каскаду мають лінійну складність, тому є придатними реалізації 

обчислювальних структур великої розрядності. 

 

3.4.3. Модель суматора на основі каскаду конструктивних модулів із 

ланцюгом групового переносу 

 

Для зменшення часу обчислення, а точніше, прискорення формування 

сигналу переносу ОККМ, розділяється на k груп по m розрядів, та кожна група 

доповнюється схемою обчислення переносу, входом для якої є тільки сигнали 

розрядів, що входять до групи.  

Схема одновимірного каскаду конструктивних модулів з груповим 

переносом (рис. 3.14) складається з k груп Г, кожна з яких обчислює m розрядів 

на основі m розрядних вхідних слів. Загальне число розрядів n у цьому випадку 

рівне добутку на k.  
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Рис. 3.14. Модель обчислювальної структури на основі груп  

із прискореним переносом 

 

Схема одної групи Г наведена на рисунку 3.15. На її вхід надходять m 

трирозрядних векторів xypi, дворозрядний вектор переносу V з молодших 

розрядів та дворозрядний сигнал переносу U з старших розрядів. Виходами 

групи є m розрядів вектора результату ri, дворазрядні сигнали групового 

(прискореного) переносу в старі розряди Vg а молодші розряди Ug. 

 

Рис. 3.15. Організація групи переносу в моделі суматора за модулем 
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В одну групу включено m конструктивних модулів КМ, кожен з яких 

обробляє результат аналогічно КМ описаним у розділі 2 . Відмінністю ОККМ є 

наявність схеми групового перенесення СГП, яка обчислює значення переносу 

за допомогою схем КСU, КСV, на входи яких подається 4-розрядний сигнал 

стану усієї групи, та вхідні дворозрядні сигнали попередніх груп.  

Розглянемо можливий спосіб організації структури моделі з урахуванням 

обмежень та можливостей обчислювальної платформи. Для прикладу 

розглянемо варіант для 8 розрядної групи. Кожен модуль реалізується з 

використанням чотирьох елементів LUT-6, тому для реалізації n розрядів 

необхідно 4n елементів. Відповідно, схема групового переносу складається з: 

− m-2 комбінаційних схем «7 у 4», в яких кожен із чотирьох виходів 

реалізується як три LUT-6. Таким чином, вони займають 12*(m - 2) LUT-6 

елементів; 

− однієї комбінаційної схеми «6 у 4», у якій кожен із чотирьох виходів 

займає один LUT-6 перетворювача, тобто використовуються чотири LUT-6; 

− двох комбінаційних схем «6 у 2», у яких кожен із двох виходів займає 

один LUT-6 елемент, тобто використовується 2 * 2 LUT-6. 

Таким чином, додавши всі ресурси, отримуємо кількість LUT для СГП: 

С𝑔𝑟𝑝 = 12 × (𝑚 − 2) + 8 = 12𝑚 − 16. (1) 

Наприклад, виходячи з рівняння для групи з восьми розрядів 

використовується 80 LUT на схему СГП, тобто на один розряд витрачається 10 

LUT, а на n розрядів 10n. Тоді загальні витрати ресурсів не оптимізованої схеми 

складе 10n + 4n = 14n. 

Пропонується такий спосіб організації обчислювальної структури, який 

враховує особливостей обчислювальної платформи: 

− з кожної групи виключити один невикористований LUT-6 з молодшого 

КМ який має генерувати сигнал U, а також один LUT-6 з старшого КМ, який 

генерує сигнал V. Тобто вивільнюється 2 LUT на групу; 



114 

− зі схеми групового переносу старшої групи можна виключити 

невикористану схему КСV (2 LUT);  

− зі схеми групового переносу молодшої групи можна виключити 

невикористану схему КСU (2 LUT);  

− зі старшого КМ старшої групи виключається один LUT з двох, які 

формують розряд результату, виходячи з наявності константи на двох вхідних 

розрядах U; 

− з молодшого КМ молодшої групи виключається один LUT з двох, які 

формують розряд результату, виходячи з наявності константи на двох вхідних 

розрядах V. 

Таким чином, загальна кількість елементів LUT, які можна виключити зі 

схеми: 

С𝑒𝑥𝑐𝑙 =
𝑛

𝑚
× 2 + 6. (3.4) 

Тоді для групи з 8 розрядів можна вилучити 0,25n + 6 LUT. Відповідно з 

розрахунків, функція ресурсів після оптимізації буде мати вигляд 14n – (0,25n + 6). 

Розбіжність значень із реальними даними можна пояснити додатковими 

оптимізаціями, що виконуються засобами синтезу, які ми врахувати не маємо 

можливості з огляду на те, що вони є закритими для користувачів. Аналіз 

результату етапу кінцевого розміщення та трасування (Place and Route) показує, 

що в усіх m-2 комбінаційних схемах, які обчислюють 4-розрядні сигнали 

групового переносу, два LUT6, а також MUX7, ті що генерують старший розряд 

коду, заміняються одним LUT6, тобто засоби визначають, що один з 7 входів не 

впливає на вихід та виключають його, таким чином вивільнюється m-2 елементів 

LUT6 та m-2 елементів MUX7. Тому вираз (3.3) потрібно скоригувати як: 

С𝑔𝑟𝑝 = 11 × (𝑚 − 2) + 8 = 11𝑚 − 14 (3.5) 

Тобто тепер з огляду на рівняння для групи з восьми розрядів 

використовується 74 LUT на схему СГП, тобто на один розряд витрачається 

приблизно 9 LUT. Таке розходження і може визначати похибку, отриману при 

розрахунках та за результатами моделювання та наведених у таблиці 3.8. 
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Таблиця 3.8 – Ємнісні витрати моделі суматора на основі конструктивних 

модулів із ланцюгами групового переносу 

Розрядність 

обчислювальної 

структури  

Розрахункові 

ємнісні витрати 

Ємнісні витрати 

визначені засобами 

моделювання та синтезу 

Відносна 

похибка 

8 48 50 4 

16 117,490332 120 2,091389993 

24 193,1487483 198 2,450127113 

32 272 276 1,449275362 

40 352,8916494 358 1,426913564 

48 435,2326565 439 0,858164815 

64 602,980664 609 0,988396713 

80 773,6142297 779 0,691369737 

96 946,2974966 952 0,599002455 

112 1120,533927 1137 1,448203408 

128 1296 1305 0,689655172 

144 1472,470996 1482 0,642982724 

160 1649,783299 1660 0,615463923 

256 2725,961328 2750 0,874133526 

512 5648 5684 0,633356791 

1024 11579,92266 11712 1,127709562 

2048 23568 - - 

На рисунку 3.16 наведені результати моделювання обчислювальної 

структури суматора за змінним модулем, побудованого за методом  групового 

переносу з таблиці 3.8. 

 

Рис. 3.16. Залежність витрачених ресурсів від розрядності 
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За умови одночасного встановлення на входах усіх значень розрядів, 

формування результату операції можна умовно поділити на три етапи 

(рис. 3.17): 

− На першому етапі паралельно в усіх групах розраховуються значення 4-

розрядних кодів на входах КСU і КСV, цей процес виконується з затримкою t1, 

яка пропорційна розрядності групи m; 

 

Рис. 3.17. Критичний шлях проходження даних у групі переносу 

 

− На другому етапі виконується послідовний швидкісний прорахунок усіх 

групових кодів у старші розряди (через усі схеми КСV), та відповідно в 

молодші розряди через схеми КСU. Цей процес потребує часу, який 

пропорційний кількості груп k - 1.  

− Нарешті на останньому етапі виконується розрахунок значень 

результату з часом затримки t2 ~ t3, пропорційним m. Цей процес у старших 

груп почне виконуватись раніше, тому частково перекриється з попереднім 

етапом, але для останньої групи етап почнеться лише після завершення 

попереднього.  
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Таблиця 3.9 – Часові витрати моделі суматора на основі конструктивних 

модулів із ланцюгами групового переносу 

Розрядність 

обчислювальної 

структури  

Розрахункові 

часові витрати 

Часові витрати 

визначені засобами 

моделювання та синтезу 

Відносна 

похибка 

8 12 13,2 9,09 

16 16,97 18,7 9,24 

24 20,78 22,6 8,032 

32 24 26,3 8,74 

40 26,83 28,9 7,15 

48 29,39 31,6 6,98 

64 33,94 36,3 6,49 

80 37,94 40,5 6,30 

96 41,56 44,3 6,16 

112 44,89 47,8 6,06 

128 48 51,1 6,06 

144 50,91 53,4 4,65 

160 53,66 55,6 3,47 

256 67,88 69,8 2,74 

512 96 98,3 2,33 

1024 135,76 138,1 1,69 

2048 192 - - 

На рисунку 3.18 наведені результати моделювання обчислювальної 

структури суматора за змінним модулем, побудованого за методом групового 

переносу за результатами з таблиці 3.9. 

 

Рис. 3.18. Залежність часу обчислення від розрядності 

y = 0,0871x + 30,306

R² = 0,9338

y = 0,1184x + 28,22

R² = 0,9263

0

50

100

150

200

250

300

0 500 1000 1500 2000 2500

Ч
а

с 
о

б
ч

и
сл

ен
н

я
, 
н

с

Розрядність, біт



118 

Для вибору необхідної розрядності слід керуватися виразом (3.9) при 

виборі відповідної продуктивності, а також (3.7) при виборі витрат ресурсів. 

Рисунок 3.19 показує вплив розрядності групи на кількість використаних LUT. 

На рисунку 3.19 зображено чотири графіки для значень залежності 

використаних ресурсів до розрядності групи. Графіки побудовані для чотирьох 

випадків розрядності суматорів 16, 32, 64 та 128 біт. Значення затримки 

розповсюдження через один LUT (tКС) прийнято з одиницю, тобто вплив різних 

типів елементів не враховується. 

З графіка видно, що функція затримки від розрядності групи має один 

екстремум, на якому набуває мінімального значення. Для пошуку точки 

екстремуму знайдемо похідну по m: 

𝑑𝑡

𝑑𝑚
= 2 −

1

𝑚2
× 𝑛. (3.11) 

Мінімумом буде точка, в якій похідна буде дорівнювати 0: 

2 −
1

𝑚2
× 𝑛 = 0. (3.12) 

 

Рис. 3.19. Вплив розрядності групи на затримку та використані ресурси 

 

З виразу (3.12) аргумент, при якому функція мінімальна: 

𝑚𝑚𝑖𝑛 = √
𝑛

2
. (3.13) 
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Тоді оптимальну розрядність групи можна знайти таким чином: 

𝑚𝑖min = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛 𝑡(]𝑚min[, ]𝑚min[). (3.14) 

де mimin – ціле число розрядів групи, при якому досягається мінімальна затримка. 

Але слід брати до уваги, що екстремум може знаходитись не в точках 

розрядності, а між ними, тобто число mmin буде дробом а не цілим, а на 

оптимальне значення розрядності групи буде претендувати дві найближчі цілі.  

 

3.4.4. Модель суматора на основі каскаду конструктивних модулів із 

ланцюгами наскрізного та групового переносу 

 

З метою зменшення задіяних ресурсів модель розглянуту в 3.4.3, можна 

удосконалити, замінивши ланцюг переносу в молодші розряди одним сигналом 

sub, аналогічно до моделі з розділу Ошибка! Источник ссылки не найден..2. 

Запропонована схема одновимірного каскаду конструктивних модулів із 

груповим переносом та сигналом sub (рис. 3.20) складається з k груп 

неоднорідної структури. Старша група ГС виконує генерацію sub, причому 

фактично її виконує тільки старший конструктивний модуль у групі, у той час 

як молодші модулі його тільки використовують. Решта k-1 груп Г 

використовують сигнал sub для обчислення результату. Розрядність усіх груп 

прийнята фіксованою й позначається як m.  

 

Рис. 3.20. Структура групи ГС 
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Група Г (рис. 3.21) має відмінності від групи ГС у тому, що відсутній 

конструктивний модуль, у якому формується сигнал sub, тобто всі модулі, крім 

старшого у групі ГС, використовують сигнал sub для обчислення результату. 

 

Рис. 3.21. Структура групи Г 

 

Характеристики реалізації, яка містить тільки схему реалізації обчислень, 

наведені на рисунках 3.22 та 3.23, а також таблиці 3.10.  

Як було наведено у , кожен конструктивний модуль, який використовує 

сигнал sub, реалізується на двох елементах LUT-6, а єдиний модуль, який 

генерує sub, – на одному LUT-6, тому для реалізації всіх конструктивних 

модулів потрібно 2*n – 1 елементів. 

Схема групового перенесення складається з: 

− m-2 комбінаційних схем «7 у 4», у яких кожен з чотирьох виходів 

реалізується як два LUT-6 плюс один мультиплексор MUX7. Таким чином, 

вони займають 8*(m - 2) LUT-6 елементів та 4 MUX7. Але згідно з 

оптимізацією, у одному розряді замість двох LUT-6 та одного MUX7 

використовується тільки один LUT-6;  

− Однієї комбінаційної схеми «6 у 4», у якій кожен з чотирьох виходів 

займає один LUT-6 перетворювач, тобто використовуються лише LUT-6; 
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− Однієї комбінаційної схеми «6 у 2», у якій кожен з двох виходів займає 

один LUT-6 елемент, тобто ця КС займає два LUT-6. 

При подальшій оптимізації схеми 

− Із кожної групи Г виключається один невикористаний LUT-6 з КС «5 у 

2», який генерує сигнал V, й знаходиться у старшому КМ; 

− повністю виключається СГП старшої групи, оскільки вона не 

використовується.  

Тоді, кількість усіх LUT-елементів, які можна виключити: 

Сexcl=
n

m
+26

 
(3.17) 

Таблиця 3.10 – Ємнісні витрати моделі суматора на основі конструктивних 

модулів із ланцюгами наскрізного та групового переносу 

Розрядність 

обчислювальної 

структури  

Розрахункові ємнісні 

витрати 

Ємнісні витрати 

визначені засобами 

моделювання та синтезу 

Відносна 

похибка 

8 32 38 15,78947368 

16 85,49033201 81 5,543619763 

24 145,1487483 140 3,677677368 

32 208 204 1,960784314 

40 272,8916494 270 1,070981274 

48 339,2326565 340 0,225689276 

64 474,980664 476 0,214146215 

80 613,6142297 616 0,387300365 

96 754,2974966 756 0,225198858 

112 896,5339272 902 0,605994762 

128 1040 1044 0,383141762 

144 1184,470996 1192 0,63162785 

160 1329,783299 1332 0,166419003 

256 2213,961328 2216 0,091997832 

512 4624 4636 0,258843831 

1024 9531,922656 9538 0,063717173 

2048 19472 19490 0,092355054 

 

На рис. 3.22 наведені результати моделювання обчислювальної структури 

суматора за змінним модулем, побудованого за методом з використанням 

ланцюгів наскрізного і групового переносу за результатами з таблиці 3.9. 
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Рис. 3.22. Залежність витрачених ресурсів обчислення від розрядності 

 

Часові характеристики схеми залишаються такими ж, як і в реалізації 

схеми з груповим переносом без sub. Тобто ця реалізація має ідентичні 

характеристики по швидкодії, як і схема з груповим переносом без SUB, і 

несуттєво економить використані ресурси. 

Таблиця 3.11 – Часові витрати моделі суматора на основі конструктивних 

модулів із ланцюгами наскрізного та групового переносу 

Розрядність 

обчислювальної 

структури  

Розрахункові 

часові витрати 

Часові витрати визначені 

засобами моделювання 

та синтезу 

Відносна 

похибка 

8 12 16,816 28,63939106 

16 16,97056275 20,098 15,56093766 

24 20,78460969 21,82 4,745143488 

32 24 25,141 4,538403405 

40 26,83281573 27,907 3,849157093 

48 29,39387691 30,473 3,541243352 

64 33,9411255 34,99 2,997640763 

80 37,94733192 39,143 3,054615328 

96 41,56921938 42,818 2,916485166 

112 44,89988864 46,376 3,182920818 

128 48 49,532 3,092950012 

144 50,91168825 52,454 2,94031295 

160 53,66563146 55,264 2,892241857 

256 67,88225099 69,241 1,962347462 

512 96 98,272 2,311950505 

1024 135,764502 137,79 1,469989123 

2048 192 194,923 1,499566495 
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На рис. 3.23 наведені результати моделювання обчислювальної структури 

суматора за змінним модулем, побудованого за методом з використанням 

ланцюгів наскрізного і групового переносу за результатами з таблиці 3.10. 

 

Рис. 3.23. Залежність часу обчислення від розрядності 

 

3.5. Реалізація та дослідження моделі обчислювальної структури 

операції множення за модулем 

 

У цьому підрозділі розглядається порівняння підходів до реалізації та 

моделювання блока множення за модулем та блока підведення до степеня за 

модулем, які складають основу обчислювальних структур завадостійкого 

кодування [1]. Перша реалізація в порівнянні використовує стандартний 

бінарний оператор множення й оператор mod мови VHDL: 

AmB <= std_logic_vector(unsigned(A) * unsigned(B)); 

R <=std_logic_vector(unsigned(AmB) mod unsigned(P)), 

де AmB – це проміжний сигнал множення двох операндів, розрядність яких 

рівна подвоєній розрядності операнду. Опис сигналів виглядає таким чином: 

signal A,P,B,R : std_logic_vector(N - 1 downto 0); 

signal AmB : std_logic_vector(N*2 - 1 downto 0); 

Модель обчислювальної структури, що досліджується показана на 

рисунку 3.24. 
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Рис. 3.24. Модель обчислювальної структури множення  

за модулем, яка описана за допомогою операторів VHDL 

 

Друга модель обчислювальної структури наведена на рисунку 3.25, 

аналогічна до запропонованої і дослідженої у [36]. Алгоритм роботи 

поведінково описаного блока множення розглянуто в підрозділі 2. У реалізації 

використовується суматор на основі одновимірного каскаду зі схемами 

групового переносу та лініями наскрізного переносу, метод побудови якого та 

робота розглядалися у підрозділі 2.3.  

 

Рис. 3.25. Модель обчислювальної структури множення  

за модулем на основі одновимірного каскаду 
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Табличні дані для опису з використанням операторів VHDL отримані лише 

для розрядів до 96. Виконання експерименту для більшого значення розрядів 

неможливе у зв’язку з обмеженістю ресурсів і неспроможності інструментів 

синтезу виконати імплементацію проєкту (рис. 3.26).  

 

Рис. 3.26. Залежність кількості LUT від розрядності  

 

 

Рис. 3.27. Залежність затримки від розрядності  

 

Для порівняння результатів на розрядностях понад 96 з результатами 

методу з використанням ККМ будується аналітична функція, отримана за 

допомогою МНК, адже отримання практичних значень неможливо (рис. 3.27). 
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3.6. Реалізація та дослідження моделі обчислювальної структури 

піднесення до степеня за модулем  

 

Оскільки оператор піднесення до степеню на мові VHDL не призначений 

для роботи із сигналами, реалізація цієї операції можлива лише на основі 

алгоритму, який базується на операції множення. Для реалізації буде 

використовуватись вираз (3.18). Структура обчислювача п піднесення до 

степеня, побудованого за таким алгоритмом, наведена на рисунку 3.28. 

 

Рис. 3.28. Модель обчислювальної структури піднесення до степеня  

з використанням операторів VHDL 

 

Реалізація обчислювача підведення до степеню виконана на поведінковому 

рівні згідно з алгоритмом та описом, які наведені в підрозділі 2.4. 
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Друга реалізація базується на використанні суматору на основі ККМ. 

(рис. 3.29). Блок множення за модулем використаний у цій реалізації розглянуто 

в підрозділі 3.5, обчислювач підведення до степеня, який теж входить до складу 

реалізації, описано в підрозділі 3.6. Суматор на основі ККМ, який 

використовується в реалізації, містить СГП та СВ, детально розглядався в 2.4.  

 

Рис. 3.29. Модель обчислювальної структури піднесення до степеня  

на основі суматора за змінним модулем 

 

Результати експерименту порівняння підходу з використанням операторів 

VHDL та підходу, що базується на використанні суматора за змінним модулем 

на основі одновимірного каскаду для реалізації обчислення піднесення до 

степеня за модулем, наведені на рисунках 3.30-3.31. 
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Рис. 3.30. Залежність кількості LUT від розрядності 

 

Відповідно до отриманих результатів у реалізаціях обох операцій значення 

затримки з використанням оператору VHDL має менші значення на всіх 

розрядностях, ніж при використанні ККМ, що можна пояснити використанням 

у своїй переважній більшості комбінаційної логіки, на відміну від ККМ, у 

якому переважае послідовна логіка. Проте в такому випадку, при використанні 

ККМ, оскільки відоме максимальне значення часу на виконання операції 

(береться найгірше з усіх наборів вхідних результатів), можна розрахувати 

кінцеве значення часу для виконання операції піднесення до степеня.  

 

Рис. 3.31. Залежність затримки від розрядності 
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Великою перевагою використання суматора на основі ККМ як основи для 

блоку піднесення до степеня за модулем є те, що для реалізації блоків великої 

розрядності витрачається суттєво менше ресурсів. Для прикладу, реалізація на 

основі оператору VHDL на розрядності більшій за 100 займає кількість 

ресурсів, яку не можуть надати навіть найбільші екземпляри сімейству ПЛІС 

Spartan6. Водночас реалізація з використанням суматора за модулем на основі 

ККМ, дає змогу реалізувати блоки розрядністю більше ніж 1024. 

 

3.7. Аналіз результатів моделювання обчислювальної структури  

 

Результати дослідження моделей, побудованих із використанням раніше 

запропонованих методів, наведені на рис. 3.32 та 3.33. 

 

Рис. 3.32. Залежність використаних ресурсів від розрядності 
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З рис. 3.32 видно, що найменша використана кількість ресурсів у моделі, 

побудованої тільки з використанням удосконаленого методу обчислення 

базових операцій на основі ланцюгів наскрізного переносу з неоднорідною 

структурою. Як видно з графіків, кількість необхідних ресурсів зменшена 

майже на 50 %.  

 

Рис. 3.33. Залежність часу обчислення моделі від розрядності вхідних даних 

 

З графіків на рис. 3.33 можна зробити висновок, що найкращий результат з 

прискорення виконання базових операцій продемонструвала модель 

побудована за удосконаленим методом на основі ланцюгів наскрізного 

переносу в комбінації з методом групового переносу. Але слід зазначити, що 

така комбінація дає задовільні, але не найкращі результати з огляду на 

використані ресурси. 
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3.8. Висновки 

 

До нового наукового результату, одержаного в цьому розділі дисертаційної 

роботи, відноситься: уперше запропоновано модель обчислювальних структур 

завадостійких кодів для виконання операцій за змінним простим модулем.  

Сутність моделі полягає у використанні раніше запропонованих 

удосконаленого методу процедури обчислень базових операцій та методу 

обчислень операцій за модулем для чисел великої розрядності.  

Відмінність розробленої моделі від існуючих, що визначає її новизну, 

полягає в адаптації елементів операційного обчислювального середовища для 

забезпечення можливість конструювання необхідних комбінацій виконавчих 

пристроїв для виконання однотипних арифметичних інструкцій за модулем над 

числами великої розрядності  

Основні наукові результати, отримані в цьому розділі, опубліковані у 

статтях [24; 93], у тезах доповідей на науково-практичних конференціях [1; 8]. 

Основний результат розділу захищений патентами на корисну модель [16; 20]. 

Розроблено модель обчислювальних структур обчислення базових 

операцій за змінним простим модулем над числами великої розрядності, яка, на 

відміну від відомих, дозволяє за рахунок адаптації елементів операційного 

обчислювального середовища забезпечити можливість конструювання 

необхідних комбінацій виконавчих пристроїв для виконання однотипних 

арифметичних інструкцій за модулем над числами великої розрядності. 
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РОЗДІЛ 4 

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПРИСКОРЕНОГО ОБЧИСЛЕННЯ 

ВЕЛИКИХ ДАНИХ ДЛЯ СИСТЕМ РОЗПОДІЛЕНОЇ  

ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ 

 

4.1. Структура інформаційної технології  

 

Інформаційна технологія базується на розроблених раніше, удосконалених 

методах зменшення апаратних витрат і прискорення обчислення великих даних. 

Додатково, для доповнення технології було розроблено: проєкт обчислювальної 

системи на основі софтпроцесора, проєкт співпроцесора з драйверами до 

обчислювальної системи, набір програмних функцій мовою С, які реалізують 

програмне виконання базових операцій, та засоби тестування для моделі 

обчислювальних структур. Для автоматизації процесу створення та тестування 

моделей був реалізований набір скриптів та бібліотека моделей мовою VHDL, 

яка містить моделі обчислювальних структур [7]. Також було розроблено 

архітектуру та систему команд функціональної моделі співпроцесора, 

орієнтованого на виконання операцій у скінченних полях. Структура 

інформаційної технології представлена на рис. 4.1. 

Вхідна інформація

Інформація про технічні 
обмеження

Інформація про базові 
операції

Формальний опис моделі 
обчислення базових операцій

Вихідна інформація

Опис на  мові VHDL 
функціональної моделі 

співпроцесора 
прискореного обчислення 

великих даних

Методи 
зменшення 

апаратних витрат

Методи 
прискорення 

обчислень

Функціональна модель 
обчислювача великих 
даних зі зменшеними 

апаратними витратами

Функціональна модель 
обчислювача великих 
даних з прискореним 
виконанням операцій

Моделювання для контролю функціональності, та відповідності технічним обмеженням.

Система автоматизованого проектування та моделюванняНабір вхідних тестових 
послідовностей для 

моделювання 

Адаптовані алгоритми 
множення та підведення 

до степеню

Алгоритм роботи блоку 
керування, та завантаження 

вхідних даних

Модель 
обчислювальних 

структур

 

Рис. 4.1. Схема інформаційної технології прискореного обчислення великих 

даних для систем розподіленої обробки інформації. 



133 

4.2. Обґрунтування вибору компонентів інформаційної технології 

 

До переліку програмного забезпечення технології входять такі компоненти.  

Xilinx ISE – це програмний інструмент від Xilinx для синтезу та аналізу 

конструкцій HDL, який насамперед спрямований на розробку вбудованих 

програм для сімейств інтегральних схем Xilinx.  

ISE виконує функції синтезатора («компілятора») проєкту, дає 

інструментальні засоби для виконання часового аналізу роботи моделей, 

вивчення RTL діаграм. Також засобами ISE виконується моделювання реакції 

моделей на різні вхідні вплив. У технології використовувались такі програмні 

продукти зі складу  Xilinx ISE,  Embedded Development Kit (EDK), Software 

Development Kit (SDK) та ChipScope Pro. Xilinx ISE переважно 

використовувався для синтезу та проєктування схем, тоді як для моделювання 

використовувався ISIM та логічний симулятор ModelSim. 

Оскільки зазвичай практикується в секторі комерційної автоматизації 

проєктування електроніки, Xilinx ISE орієнтований на архітектуру власних 

мікросхем Xilinx і не може використовуватися з продуктами FPGA інших 

виробників, робота запропонованої технології перевірялася тільки на продуктах 

Xilinx. Так як продукти Xilinx має пропрієтарний характер, використання 

альтернативного інструментарію було ускладнено. 

Для автоматизації тестувань і обробки результатів експериментів 

використовувалась високорівнева мова програмування загального призначення 

з динамічною строгою типізацією та автоматичним управлінням пам'яттю 

Python. Мова є повністю об'єктно-орієнтованою, синтаксис ядра мови 

мінімалістичний, тому рідко виникає необхідність звертатися до документації і 

це підвищує швидкість проєктування та внесення змін у процесі тестування. 

Тим більше мова є інтерпретованою і використовується зокрема для написання 

скриптів. Недоліками мови є не велика швидкість роботи і велике споживання 

пам’яті написаних нею програм у порівнянні з програмами, компільованими 
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такими мовами, як С чи C++. Але у випадку використання її як засобу для 

тестування, це не є критичним. Як середовища для програмування 

використовується Eclipse – вільне інтегроване середовище розробки 

модульних кросплатформових додатків.  

 

4.3. Реалізація інформаційної технології 

 

Для реалізації технології було розроблено й реалізовано таке програмне 

забезпечення. 

Проєкт обчислювальної системи на основі софтпроцесора microblaze для 

Xilinx Platform Studio (XPS) [76]. Цей програмний інструмент забезпечив 

створення, підключення та налаштовувати системи, завдяки його здатності 

конфігурувати та інтегрувати ядра IP plug and play з каталогу Xilinx Embedded 

IP із власними розробками на VHDL. У складі проєкту системи, також було 

реалізовано драйвер для співпроцесора (microblaze_system_xps). 

Був розроблений проєкт співпроцесора Xilinx ISE. Співпроцесор був 

побудований на основі моделей обчислювачів, побудованих на основі 

запропонованих методів прискорення обчислення базових операцій 

(modcop_ise).  

Проєкт із набором програмних функцій мовою С, які реалізують програмне 

виконання базових операцій, та засоби тестування для моделі обчислювальних 

структур (c_implementation_eclipseCDT). Проєкт реалізований для Еclipse. 

Також був розроблений набір скриптів для автоматизації процесу 

створення та тестування моделей із різними початковими параметрами 

(scripts_python). Мова реалізації скриптів Python. 

Розроблена бібліотека моделей на мові VHDL яка містить моделі 

обчислювальних структур з адаптованою логікою та організацією обчислень 

операцій за змінним модулем шляхом використання таблиць перетворення. До 

моделей додаються скрипти мовою Python для автоматизації проведення тестів та 

отримання результатів тестів у табличному вигляді (experiments_python+xflow). 
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Інформаційна технологія була доповнена розробленим алгоритмом роботи 

блока керування моделі співпроцесора. Запропонований співпроцесор базується 

на основі операційного пристрою, який побудований на основі запропонованої 

раніше моделі обчислювальних структур завадостійких кодів і буде працювати в 

складі обчислювальної системи на основі програмного процесорного ядра 

Microblaze. Тому як інтерфейс для зв’язку слід вибирати такий, що 

підтримується ядром. У цьому випадку, це FSL. Згідно з результатами аналізу 

операційних пристроїв, проведеного в розділі 1, до складу операційного 

пристрою, що розробляється, буде входити: 

− інтерфейс зв’язку з ; 

− регістри операндів A, B, P; 

− регістр результату R; 

− пристрій керування операційним пристроєм; 

− блок обчислення операції піднесення до степеня за модулем; 

− блок множення за модулем; 

− суматор за модулем;  

− мультиплексом для комутації сигналів. 

Структура розробленого операційного пристрою наведена на рисунку 3.2 

Інтерфейс FSL призначений для обміну даними з процесором. Він дозволяє 

приймати 32-розрядні порції даних. Оскільки розрядність операндів n 

перевищує 32 біта у визначену кількість разів k, завантаження операндів та 

вивантаження результату виконується послідовно порціями даних по 32 біта. 

Тут та надалі будемо позначати 32-розрядні порції даних неповним словом, а 

порції даних розрядністю n біт повним словом. По керуючому сигналу 

завантаження пристрій керування інтерпретує дані як наступне неповне слово 

плинного операнду, що завантажується, або як код керування. Також буде 

задіяний керуючий сигнал вивантаження для виводу неповних слів результату в 

процесорне ядро. 
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Регістри А, B і P необхідні для накопичення повних слів операндів шляхом 

послідовного завантаження неповних слів. Кожен із регістрів містить один вхід 

розрядності неповного слова та один вихід розрядності повного слова. Регістр R 

використовується для послідовного вивантаження повного слова результату 

неповними словами (рис. 4.2). 

Пристрій керування виконує функції координування роботи операційного 

пристрою та комутації даних залежно від режиму.  

 

Рис. 4.2. Структура співпроцесору виконання операцій за модулем на основі 

розроблених моделей обчислювальних структур 

 

Пристрій керування реалізовано згідно з алгоритмом описаному в розділі . 

З погляду структури визначимо такі сигнали в операційному пристрої: 

A – вводить та виводить у пристрій керування слово А; 

B – вводить та виводить у пристрій керування слово B; 

P – вводить та виводить у пристрій керування слово P; 

a – виводить неповне слово, яке завантажується, у регістр повного слова А; 
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b – виводить неповне слово, яке завантажується, у регістр повного слова B; 

p – виводить неповне слово, яке завантажується, у регістр повного слова P; 

R – вводить та виводить у пристрій керування повне слово результату R; 

r – вводить з регістру результату неповні слова; 

o – сигнал вибору операції, що виконується (Operation); 

ms – вибір операції множення  (Multiplication Select) 

ss – вибір операції додавання (Summation Select) 

Обчислювальний блок підведення до степеня за модулем має три входи 

операндів A, B и P та вихід результату R. Допоміжні виходи Am та Bm служать 

для передачі даних блока множення, з метою виконання операції множення на 

черговій ітерації піднесення до степеня. Результат множення повертається по 

сигналу Rm. Обчислювач піднесення до степеня виконаний за алгоритмом 

наведеним, та описаним у підрозділі Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

Блок множення за модулем має три входи операндів A, B и P, а також 

вихід результату R. Подача операндів А та B виконується мультиплексорами, 

які управляються пристроями керування. У разі коли блок множення працює у 

якості окремого модуля, мультиплексор з’єднує виходи А та B пристрою 

керування зі входами А та B блоку множення. Інакше блок множення 

функціонує як частина блоку піднесення до степеню, тоді сигнали скомутовані 

не на операнди А та В від пристрою керування, а на операнди Аm та Вm 

обчислювача операції підведення до степеня. Допоміжні виходи As та Bs 

слугують для передачі даних суматора, з метою виконання додавання для 

передачі даних суматору, для виконання додавання на черговій ітерації 

множення. Результат додавання повертається по сигналу Rs. Блок множення 

виконаний за описом приведеним у підрозділі Ошибка! Источник ссылки не 

найден.. 

Суматор за модулем має три входи операндів A, B и P, а також вихід 

результату R. Подача операндів А та B виконується мультиплексорами, які 

керуються пристроями керування. У випадку коли суматор працює у якості 
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окремого модуля, мультиплексор з’єднує виходи А та B пристрою керування з 

входами А та B суматора. Інакше суматор працює як частина блоку множення, 

тому сигнали скомутовані не на операнди А та В від пристрою, а на операнди 

Аs і Вs блока множення. Суматор виконаний відповідно до структур, наведених 

у підрозділі 3.4. 

 

4.3.1. Інструкції взаємодії співпроцесора з процесорним елементом 

 

Каналом обміну між процесорним ядром та співпроцесором обрано шину 

FSL. У системі команд MicroBlaze для отримання даних з цієї шини присутня 

команда get. Вона взаємодіє з інтерфейсом веденого каналу FSL. Формат 

інструкції get наведений у таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1. – Формат інструкції get 

Код інструкції get/put Цільовий регістр – 

0 1 1 0 1 1 rD 0 0 0 0 0 

0     5 6    10 11    15 

 

Параметри інструкції ID канала 

0 n c t a e 0 0 0 0 0 0 FSLx 

16           27 28   31 

 

Інструкція має такі параметри: 

rD — регістр, у який будуть записані дані, що зчитуються з каналу; 

FSLx – ідентифікатор FSL канала ядра. Приймає значення від FSL0 до 

FSL15; 

n ("non-blocking") – якщо встановлено в "0", то ядро буде чекати дійсних 

даних з порта, таким чином блокувати виконання подальших інструкцій. 

Дійсність зчитаних даних визначається станом лінії FSL_S_Exists веденого 

інтерфейсу. Якщо n встановлений у "1", то ядро не буде чекати дійсних даних, 

а буде виконувати запис у регістр, незважаючи на стан лінії FSL_S_Exists. При 
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цьому, якщо в момент зчитування дані не дійсні, то буде встановлено "1" біт 

Сarry у регістрі MSR ядра (MSR [C] = "1"). Якщо дані дійсні, то біт MSR [C] 

буде встановлений у "0"; 

с ("control bit set") – біт що вмикає та вимикає контроль сигналу 

FSL_S_Control в момент зчитування даних. Результат контрольних дій 

відображається у біті FSL_Error в регістрі MSR; 

e ("exception if control bit set") – біт що вмикає перевірку на рівність біта с з 

станом лінії FSL_S_Control в момент зчитування. У разі нерівності буде 

згенерована виключна ситуація. У цьому випадку біти Exception Cause регістру 

ESR (ESR [EC]) в регістрі будуть встановлені в "00000" (Fast Simplex Link 

exception). А в бітах Exception Specific Status цього ж регістру (ESR [ESS]) буде 

записано індекс каналу FSL (от 0 до 15). Значення цільового регістру rD не 

змінюються у випадку виключення, а зчитані дані у цьому випадку зберігаються 

у регістру EDR. Біт має значення тільки коли в ядрі включена підтримка 

виключень FSL. 

t ("test-only") – якщо параметр встановлений в 1, то зчитування буде 

виконано без активації сигналу FSL_S_Read, тобто зчитане значення не буде 

витягнене з черги, та при наступному зчитувані буде повторюватись. 

a ("atomic") – вмикає, або вимикає заборону переривання інструкції 

перериванням. Виключні ситуації у будь-якому разі можуть виконуватись. Нуль 

у 16 м розряді дозволяє відрізняти інструкцію put від інструкції get. 

Параметри e, t, a вважаються розширеними та доступні тільки якщо їх 

підтримка увімкнена у ядрі. Відповідно використання виключень та 

налагодження параметра C_FSL_EXCEPTION можлива також, якщо увімкнена 

підтримка розширених функцій. Інструкція має 32 різновиди. Усі види мають 

свої мнемоніки, які можуть бути використані у асемблерному коді. Мнемоніки 

формуються шляхом видалення параметрів з значенням "0" з літералу tnecaget. 

Виклик інструкції можна записати так: 

[t] [n] [e] [c] [a] get rD, FSLx 
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Символи у квадратних дужках можуть не включатися в літерал. Наприклад, 

не блокуюча інструкція може очікувати нульовий біт керування, без 

використання розширених параметрів буде виглядати як ncget. Виклик такої 

інструкції в асемблерному коді, який буде зчитувати значення в регістр R1 із 

порта FSL0, буде таким: 

ncget R1, FSL0 

Для завантаження даних у FSL канал призначена інструкція. Її формат 

наведений у таблиці 4.2. 

Інструкція має такі параметри: 

rA-регістр, з якого будуть взяті дані, які будуть записані в канал; 

FSLx - ідентифікатор FSL каналу ядра. Може приймати значення від FSL0 

до FSL15; 

n ("non-blocking") – біт вмикає, або вимикає очікування місця в черзі  FSL 

для запису нових даних з блокуванням нових інструкцій. Доступність місця в 

черзі визначається станом лінії FSL_M_Full ведучого інтерфейсу.  

с ("control bit set") – визначає стан лінії FSL_M_Control, стан якої 

записується разом з даними у черзі; 

t ("test-only") – вмикає або вимикає активацію сигнала FSL_M_Write в 

момент запису, тобто значення регістра не запишеться. Використовується для 

перевірки наявності місця в черзі; 

a ("atomic") - вмикає, або вимикає заборону переривання інструкції 

перериванням. Виключні ситуації у будь-якому разі можуть виконуватись. 

Таблиця 4.2 – Формат інструкції put  

Код інструкції get/put – Вихідний регістр 

0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 rA 

0     5 6    10 11    15 

 

Параметри інструкції ID порту 

1 n c t a 0 0 0 0 0 0 0 FSLx 

16           27 28   31 
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Одиниця у 16 м розряді дозволяє відрізняти інструкцію put від інструкції get.  

Формат виклику інструкції put:  

[n] [c] [a] put rA, FSLx  

Різновиди інструкції з параметром test-only не мають у аргументі 

вихідного регістру, оскільки його значення однаково не буде записано. 

Різновидів з параметром t має такий формат виклику:  

t [n] [c] [a] put FSLx 

Якщо ядро сконігуровано з використанням  MMU (C_USE_MMU> = 1), то 

всі інструкції put/get вважаються привілейованими, а тому при спробі виконати 

їх у режимі користувача, виникає виключення Privileged Instruction exception. 

Усі 4 виконуються за один такт системної частоти, коли параметр ядра 

C_AREA_OPTIMIZED встановлений в "0", та за два такти у іншому випадку. 

Слід зазначити, що коли інструкція блокуюча, то вона може займати 

необмежену кількість тактів, але виконання переривань може виконуватись при 

C_USE_EXTENDED_FSL_INSTR = "1". 

 

4.3.2. Формати команд вводу/виводу співпроцесору  

 

Вибір інструкції виконується у старшому октеті 32-бітного слова при 

встановленому біті керування C на шині FSL. Після загрузки операндів, 

виконання операції та вивантаження результату інструкція не змінюється таким 

чином асемблер ний код для вибору інструкції буде виглядати таким чином: 

сput <instr> << 24, FSLx,  

де <instr> може приймати наступні значення: 0 - додавання за модулем, 1 –

 додавання за модулем з результатом, 2 – множення за модулем, піднесення до 

степеня за модулем. FSLx — індекс інтерфейсу FSL який використовується для 

зв’язку з операційним пристроєм. Завантаження операндів виконується 

наступними інструкціями асемблеру: 

put a[0], FSLx  

put a[1], FSLx  
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 ; ... 

put a[с-1], FSLx  

put b[0], FSLx  

put b[1], FSLx  

 ; ... 

put b[с-1], FSLx  

put p[0], FSLx  

put p[1], FSLx  

 ; ... 

put p[с-1], FSLx,  

де a, b, p – масиви 32-бітних слів, що являють собою багато розрядні числа 

довжини 32 * с біт. 

Вивантаження результату виконується за допомогою наступного коду: 

get r[0], FSLx  

get r[1], FSLx  

 ; ... 

get r[с-1], FSLx  

де r – масив, у який буде збережений результат. 

 

4.3.3. Блок керування співпроцесору виконання операцій за модулем 

 

Пристрій керування, який входить до складу операційного пристрою, 

виконує функції запам’ятовування операндів операції за модулем та керування 

режимом роботи операційного пристрою. Загалом підтримується три інструкції:  

− інструкція додавання за модулем; 

− інструкція множення за модулем; 

− підведення до степеню за модулем. 

При ініціалізації операційного пристрою обирається режим додавання за 

модулем. Після ініціалізації пристрій керування працює згідно з алгоритмом 

наведеному на рисунку 4.3. 
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Рис. 4.3. Схема алгоритму роботи пристрою керування співпроцесору 
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Запуск процесу роботи алгоритму виконується за переднім фронтом (rising 

edge) синхросигналу (clk). Сигнал exists показує наявність даних на веденому 

інтерфейсі FSL, і подальша обробка даних виконується при значенні цього 

сигналу '1'. Для керування режимами роботи операційного пристрою може 

використовуватись сигнал control, при його високому рівні, з 32-розрядного 

слова даних data зчитується режим mode, який може приймати значення sum 

(режим «додавання за модулем»), або mul (режим «множення за модулем»).  

У випадку відсутності керуючого біту виконуються основні дії 

операційного пристрою, при цьому поточна дія залежить від стану state, який 

може прийняти значення: 

read – зчитування операндів по FSL; 

calc – обчислення результату; 

write – запис результату у FSL; 

У стані read першим кроком виконується зсув поточного операнду на 32 

біта (неповне слово, що завантажується по FSL). Всі операнди зберігаються в 

масиві ops, при цьому номер поточного операнду знаходиться у сигналі 

ops_num. Кількість операндів задається OPC (OPerands Count). Для двох 

операндів операції та безпосередньо самого модуля OPC = 3. Довжина кожного 

операнду й результату визначається кількістю 32-бітних неповних слів у 

повному слові, яке задається константою SUBWC (SUBWord Count). 

Наприклад, довжина операндів і результату, рівна 128 біт, буде задаватися 

значенням SUBWC = 4. 

Після зсуву поточного операнду вліво, виконується запис у молодші 

розряди поточного слова й виконується перехід до наступного неповного слова 

шляхом інкременту значення лічильника неповних слів subw_num. У випадку 

коли всі розряди завантажені, виконується перехід до наступного операнду, 

інакше поточне неповне слово збільшується. Якщо до моменту завантаження 

останнього на півслова завантажені усі операнди, виконується перехід до стану 

calc, інакше виконується перехід до наступного операнду шляхом інкременту 
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вмісту ops_num. У випадку коли режим роботи mul, то потрібні додаткові дії з 

ініціалізації лічильника циклів обчислення суми cnt, якому привласнюється 

операнд з мінімальним значенням, для скорочення кількості циклів. 

Максимальний операнд привласнюється значенням обох операндів суматора за 

модулем. 

У стані calc вибір дії залежить від режиму роботи mode. У режимі sum 

арифметичний пристрій суматора за модулем відразу починає обчислювати 

результат та виконується перехід до стану запису результату операційного 

пристрою. У випадку режиму mul виконується декремент лічильника й 

результат операції переписується у перший операнд, щоб наступне додавання 

виконувалось вже з отриманим результатом. У випадку обнуління лічильника 

результат множення має бути отриманий й виконатись перехід до стану write. 

Дії у стані запису результатів аналогічні діям зчитування операндів, за 

виключенням порядку зсуву слова результату й кількості результуючих слів, у 

цьому випадку одному слову. Операція додавання виконується безпосередньо 

обчислювальним блоком додавання за модулем, на основі ККМ. 

Операційний пристрій буде працювати в складі обчислювальної системи 

на основі програмного процесорного ядра Microblaze. Тому слід визначити 

загальну логічну організацію обчислювальної, процес обробки даних у цій 

системі, методи кодування даних, склад, призначення та принципи взаємодії 

технічних засобів.  

Розроблений операційний пристрій підключається до інтерфейсу FSL, 

причому допускається підключення до 15 паралельно підключених операційних 

пристроїв. 

Шина FSL призначена для одно направленої передачі даних у режимі 

"точка-точка". Для реалізації двонаправленої передачі потрібно задіяти дві 

шини FSL, одна з них працює для введення даних в операційний пристрій, а 

друга для отримання процесорним ядром результату з нього. 
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Якщо інформація по шині виводиться з ядра та вводиться в операційний 

пристрій, то інтерфейс на стороні ядра вважається ведучим (FSL Master), а на 

стороні операційного пристрою – веденим (FSL Slave). Якщо ж інформація, 

вводиться в ядро, то інтерфейс ядра є веденим, а операційного пристрою 

ведучим. Між кожною парою інтерфейсів ведучого та веденого реалізується 

двопортова черга (FIFO), яка дозволяє синхронізувати вихідний та вхідний 

інтерфейси. 

Для того щоб ядро могло взаємодіяти з операційним пристроєм через FSL, 

останній має реалізовувати інтерфейс за специфікацією LogiCORE IP Fast 

Simplex Link (FSL) V20 Bus [64; 96].  

 

4.4. Аналіз результатів роботи інформаційної технології 

 

Для перевірки ефективності технології прискорення обчислень великих 

даних був проведений експеримент для визначення значень витраченого часу 

на операцію підведення до ступеня за модулем. За основу для експерименту був 

взятий алгоритм RSA. Алгоритм оснований на обчислювальній складності 

задачі факторизації великих цілих чисел. Шифрування та дешифрування порції 

даних виконується шляхом виконання операції підведення до степеня за 

модулем: 

с= E(m)= m
e
mod p

m= D(с )= c
d
mod p

 

(4.1) 

де: 

− m – порція відкритого тексту, який потрібно зашифрувати; 

− E(m) – функція яку виконує відправник для шифрування відкритого 

тексту; 

− c – зашифрований текст, який можна передавати по незахищеним 

каналам зв’язку; 
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− D(c) – функція розшифрування повідомлення, яка виконується 

отримувачем для відновлення відкритого тексту; 

− e та p – пара чисел, які утворюють відкритий ключ відправника,  

− d та p – закритий ключ отримувача. 

Сумарна довжина чисел e та p (або рівна їй сумарна довжина d та p) 

утворюють довжину ключа RSA. 

В експерименті використані числа е,d,p рівної довжини. Для проведення 

експерименту було синтезовано дві процесорні системи на основі програмного 

ядра Microblaze. Одна система використовує операційний пристрій для 

виконання операцій за модулем, який базується на суматорах за змінним 

модулем на основі ККМ, та розширює систему команд операцією піднесення до 

степеня за модулем. Друга система також побудована на основі програмного 

ядра Microblaze, але виконує операцію піднесення до степеня за модулем 

загальними засобами системи команд ядра Microblaze. Програмна реалізація 

алгоритму RCA була виконана з використанням функцій із бібліотеки OpenPGP 

[32]. Виконання обох експериментів виконувалось на тих самих вхідних даних , 

на ядрі Microblaze з робочою частотою 100 МГц. Результати експерименту при 

використанні одного співпроцесору наведені в таблиці 4.3. 

Таблиця 4.3 – Порівняння продуктивності при виконанні RSA  

Р
о
зм

ір
н

іс
ть

 д
ан

и
х

 

Реалізація засобами 

системи команд 

Співпроцесор з 

обчислювальними 

структурами на основі 

базового методу 

Співпроцесор після 

використання 

технології прискорення  

байт/с байт/с 

байт/с 

256 295 10619 60952 

512 82 3610 22456 

1024 24 1993 11636 

 

За отриманими даними при використанні розробленого операційного 

пристрою отримано прискорення 206 при довжині RSA-ключа 256 біт, 272 при 

довжині ключа 512 біт та 483 при довжині 1024 біт. Швидкість шифрування 
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визначена як кількість біт, які можна зашифрувати за одну секунду. Оскільки 

довжина модуля p в два рази менше за розрядність ключа, розмір порції 

відкритого тексту при ключі 256 рівний 128 біт (16 байт), при ключі 512 біт — 

256 біт (32 байти), а при ключі в 1024 біта — 512 біт (64 байти). 

Результати були отримані при використанні одного операційного пристрою. 

При використанні декількох операційних пристроїв швидкість отримання 

результату можна прискорити, завантажуючи в них різні порції даних.  

 

4.5. Висновки 

 

До нового наукового результату, одержаного в цьому розділі дисертаційної 

роботи, належить: вперше запропонована інформаційна технологія обчислення 

великих даних. 

Сутність технології полягає у використанні раніше запропонованих 

удосконаленого методу процедури обчислень базових операцій та методу 

обчислень операцій за модулем для чисел великої розрядності. 

Відмінність розробленої технології від існуючих полягає в сукупному 

використанні бібліотеки моделей обчислювальних структур, автоматизованих 

засобів тестування, проєкту обчислювальної системи на основі софтпроцесора 

та раніше запропонованих удосконаленого методу процедури обчислень 

базових операцій та методу обчислень операцій за модулем для чисел великої 

розрядності. 

Основні наукові результати, отримані в цьому розділі, опубліковані у 

статтях [7; 36], у тезах доповідей на науково-практичних конференціях [25]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Запропоновані в дисертаційній роботі наукові результати у своїй 

сукупності утворюють нову інформаційну технологію прискореного обчислення 

великих даних для систем розподіленої обробки інформації  

У дисертації вирішено важливу науково-прикладну задачу – прискорення 

обчислення великих даних для систем розподіленої обробки інформації, за 

рахунок створення ефективних моделей і методів для виконання обчислень у 

скінченних полях, шляхом структурно-логічної оптимізації архітектур 

обчислювальних засобів, що реалізують процеси виконання операцій 

кодування/декодування кодів.  

При цьому отримано такі теоретичні та практичні результати: 

1. На основі проведеного аналізу були визначені основні методи виконання 

найбільш вживаних обчислювально-витратних операцій у процесі обробки 

даних у розподілених системах, а саме: операція додавання та множення в 

скінченних полях. Показано, що удосконалення цих методів є одним із напрямів 

пришвидшення обчислення операцій кодування/декодування кодів, що стало 

підставою провести ґрунтовне дослідження та сформувати напрями розвитку та 

вдосконалення зазначених методів. 

2. Запропоновано удосконалений метод одновимірного каскаду  реалізації 

процедури обчислення базових операцій обробки даних, який, на відміну від 

наявних, використовує конструктивні модулі з наскрізним переносом, що 

дозволяє зменшити апаратні витрати та, як наслідок, збільшити розрядність 

обчислювальних даних за рахунок вивільнених апаратних ресурсів, що 

призводить до зменшення обчислювальної складності. Удосконалення методу 

забезпечує зменшення апаратних витрат в середньому на 10 % порівняно з 

існуючим базовим методом. 

3. Запропоновано модифікацію удосконаленого методу одновимірного 

каскаду реалізації процедури обчислення базових операцій обробки даних, 

який, на відміну від раніше запропонованого, використовує конструктивні 
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модулі нерегулярного типу, що дозволяє ще зменшити апаратні витрати без 

втрати швидкодії. Таким чином, модифікація методу забезпечує зменшення 

апаратних витрат в середньому на 50 % порівняно з існуючим базовим методом. 

Модифікацію методу можна застосовувати для зменшення обчислювальної 

складності у разі не критичності вимог до регулярності структури обчислювача.  

4. Отримав подальший розвиток метод прискорення обчислень операцій 

за модулем для чисел великої розрядності, який, на відміну від відомих, 

використовує ланцюги групового переносу, що дозволяє зменшити час 

обчислення операцій у середньому у 8 разів порівняно з реалізацією базовим 

методом.  

5. Розроблено модель обчислювальних структур обчислення базових 

операцій за змінним простим модулем над числами великої розрядності, яка, на 

відміну від відомих, дозволяє за рахунок адаптації елементів операційного 

обчислювального середовища забезпечити можливість конструювання 

необхідних комбінацій виконавчих пристроїв для виконання однотипних 

арифметичних інструкцій за модулем над числами великої розрядності. 

6. Запропоновано адаптований алгоритм обчислення операції множення та 

піднесення до степеня за модулем з урахуванням особливостей її побудови раніш 

запропонованим методом одновимірного каскаду. Запропонована адаптація 

дозволяє зменшити час обчислення за рахунок використання меншої кількості 

обчислювально-витратних операцій при певних наборах вхідних даних. 

7. Розроблена інформаційна технологія обчислення великих даних, яка, на 

відміну від існуючих, базується на запропонованому методі обчислень за 

модулем та забезпечує прискорення виконання обчислювальних процедур. 

Отримані в роботі результати дозволяють на практиці підвищити 

продуктивність систем захисту інформації, систем цифрової обробки сигналів 

та завадостійкого кодування даних. 

Результати впровадження підтверджені відповідними актами. 
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