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ანოტაცია – ნაშრომში შემოთავაზებულია გამოთ-
ვლითი პროცესის საკონტროლო წერტილების ინ-
ტერვალის ოპტიმიზაციის მათემატიკური მოდე-
ლი კონტროლს პარამეტრების გათვალისწინებით. 
მიღებულია, გამოთვლითი პროცესის დასრულე-
ბის დროის მინიმუმის კრიტერიუმით, საკონტრო-
ლო წერტილების შექმნის ოპტიმალური ინტერვა-
ლის გამოთვლის ანალიზური გამოსახულება  

საკვანძო სიტყვები –გამოთვლითი პროცესი, სა-
კონტროლო წერტილი, კონტროლის პარამეტრები, 
ოპტიმიზაცია. 

შესავალი 

საკონტროლო წერტილები(სწ) არის გამოთვლი-
თი პროცესის(გპ) მსვლელობისას შენახული ისეთი 
ინფორმაცია, რომელიც გპ-ს ავარიული შეწყვეტის 
შემთხვევაში საშუალებას იძლევა განვაახლოთ გპ 
სწ-ს შექმნის მომენტიდან. 

სწ-ს გამოყენება ამცირებს გპ-ს ავარიული შეწყ-
ვეტის შემდეგ გპ-ს განმეორებით შესრულებაზე 
დახარჯულ დროს. მაგრამ, ვინაიდან სწ-ს შექმნაზე 
იხარჯება გარკვეული დრო, მათი რაოდენობის გა-
ზრდა ზრდის გპ-ს შესრულების დროს. აქედან გა-
მომდინარე ცხადია, რომ გპ-ზე დახარჯული დრო-
ის მინიმიზირებისთვის უნდა ამოიხსნას ოპტიმი-
ზაციის ამოცანა. 

ნაშრომში განხილულია გპ–ს სწ–ბის ინტერვა-
ლის ოპტიმიზაციის ამოცანის უწყვეტი დასმა, რო-
მელშიც დაშვებულია, რომ სწ შეიძლება შეიქმნას 
გპ-ს მიმდინარეობის ნებისმიერ მომენტში. არსე-
ბულ გამოკვლევებში [1, 2, 3, 4, 5, 6] შემუშავებულ 
მათემატიკური მოდელებში არ არის გათვალისწი-
ნებული კომპიუტერის აპარატურისა და გამოთვ-
ლითი პროცესების მტყუნების კონტროლის პარა-
მეტრები. ეს პარამეტრები მნიშვნელოვან გავლენას 
ახდენს გამოთვლითი პროცესის შესრულების ხან-
გრძლივობაზე, ამიტომ მათი გათვალისწინება გა-
ზრდის მოდელის ადექვატურობას. 

I ამოცანის ფორმალიზება 

ვთქვათ, მტყუნებათა გამო ავარიული შეწყვე-
ტის გარეშე გპ-ს დასრულებისათვის საჭიროა აგ 
ერთეული დრო. ჩავთვალოთ, რომ მტყუნებათა 
გამო ავარიულ შეწყვეტებს შორის დროის ინტერ-
ვალები განაწილებულია ექსპონენციალურად  პა-
რამეტრით. მტყუნების გამოვლენა ხდება შეცდო-
მის სახით აპარატურულიან პროგრამული კონტ-
როლის. საშუალებებით (სურ. 1). აქვე უნდა აღინი-
შნოს, რომ აპარატურული კონტროლით მტყუნე-
ბის გამოვლენა ხდება გპ-ს მიმდინარეობისას, 
ხოლო პროგრამული კონტროლით – გპ-ს დასრუ-
ლებისას. 

აპარატურული კონტროლის საშუალებებით შე-
ცდომის გამოვლენის შემდეგ სისტემაში ხდება ოპ-
ერაციის რამდენჯერმე განმეორებითი შესრულება. 
თუ ეს შესრულება წარმატებით დასრულდება, ანუ 
მოხდება სისტემის ხარვეზის თვითაღდგენა, მაშინ 
გპ ნორმალურად გაგრძელდება. თუ ოპერაციის 
განმეორებით შესრულება წარუმატებლად დასრუ-
ლდება, მაშინ ხდება სისტემის რეკონფიგურაცია 
და გპ განახლდება სწ–დან. 

პროგრამული კონტროლის საშუალებებით შეც-
დომის გამოვლენის შემდეგ ხდება სისტემის რეკო-
ნფიგურაცია და გპ–ის სწ–დან განახლება. ამ შემ-
თხვევაში, შეცდომის გამოვლენა ხდება დაგვიანე-
ბით, ამიტომ ოპერაციის განმეორებით შესრულე-
ბას აზრი არ აქვს. 

შემოვიღოთ აღნიშვნები: 
აკ – აპარატურული კონტროლით შეცდომის გამო-

ვლენის ალბათობა;  
პკ – პროგრამული კონტროლით შეცდომის გამოვ-

ლენის ალბათობა; , , …  – სწ–ებს შორის დროის ინტერვალები; 
სშ  – საკონტროლო წერტილის შექმნის დრო; 
სა – გპ-ს ავარიული შეწყვეტის შემდეგ სწ–დან  

გპ–ს აღდგენის დრო; 
ავ( , , … )– სწ–ბის შექმნისა და ავარიული 

შეწყვეტის გამო დაკარგული დროის გათვა-
ლისწინებით გპ–ის დამთავრების დრო. 



ამოცანის დასმას ექნება სახე: განსვსაზღვროთ 
ისეთი ო, ო, … , ო,დროის ინტერვალები, რომე-
ლთათვისაც ავ( , , … , ) ფუნქცია მიიღებს 
მინიმალურ მნიშვნელობას ∑ = აგ პირობის 
შესრულებისას. 

IIმათემატიკური მოდელი 
ვინაიდან მტყუნებათა ნაკადი პუასონურია, მა-

თი გამოვლენა აპარატურული და პროგრამული 
კონტროლით, აგრეთვე იქნება პუასონური შესაბა-
მისი პარამეტრებით: 

აკ = აკ  და პკ = 1 − აკ პკ . 
ავარიის გამოვლენის გარეშე გპ-ს დასრულების 
ალბათობა ტოლია: 1 − e ( აკ)( პკ) აგ 

სურ. 2–ზე ნაჩვენებია გპ–ს შესრულების დიაგ-
რამა სწ–ების გარეშე და სწ–ებით. აგ( )-თი ავ-
ღნიშნოთ გამოთვლითი პროცესის დასრულების 
დროის განაწილების ფუნქცია. განსაზღვრების მი-
ხედვით აგ( ) = ავ ≤ . ცხადია, რომ აგ( ) =0 როცა < აგ . როცა ≥ აგ არსებობს ორი ურთი-
ერთ გამომრიცხავი შესაძლებლობა: 

დასაწყისი 

გამოვლენილია 
აპარატული 
კონტოლით? 

გამოვლენილია 
პროგამული 
კონტოლით? 

არა

კი კი

არა 

ოპერაციის აღდგენის მცდელობა 
ოპერაციის განმეორებით 

შესრულებით 

ოპერაციის 
აღდგენა 

წარმატებულია? 

კი 

არა 

საჭიროა 
რეკონფიგურაცია ? 

გამოთვლითი პროცესის განახლება 
საკონტროლო წერტილიდან 

ნორმალური ფუნქციონირების 
გაგრძელება 

არა 

სისტემის რეკონფიგურაცია 

შეცდომის გამოვლენა 

არასწორი შედეგები 

დასასრული 

1 

2 3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

კი

სურ.1.გამოთვლითი პროცესის აღდგენის პროცედურის სქემა 



1) გპ–ს მიმდინარეობისას შეცდომის გამოვლენა 
აპარატურული კონტროლით არ ხდება; 

2) შეცდომის გამოვლენა ხდება გპ–ს დასრულე-
ბამდე აპარატურული კონტროლით.  
პირველი შემთხვევის ალბათობაა e აკ აგ და გპ–

ის აგ <  დროში დამთავრების ალბათობა, იმ 
პირობით რომ შეცდომის გამოვლენა არ ხდება 
აპარატული კონტროლით, ტოლია  e პკ აგ + 1 − e პკ აგ

აგ სა − აგ  
სადაც პირველი შესაკრები არის იმის ალბათობა, 
რომ შეცდომა არ გამოვლინდება პროგრამული კო-
ნტროლით, ხოლო მეორე შესაკრები არის იმის ალ-
ბათობა რომ შეცდომის გამოვლინდება პროგრამუ-
ლი კონტროლით  და გპ დასრულდება − აგ 
დროში. 

მეორე შემთხვევაში, იმის ალბათობა, რომ გპ 
დასრულდება აგ <  დროში იმ პირობით, რომ 

შეცდომა გამოვლინდება < აგ მომენტში, ტოლია 

აგ სა( − ). 
ყველა არსებული შემთხვევების შეჯამებით მი-

ვიღებთ განტოლებას: 

აგ( ) = e აკ აგ e პკ აგ+ 1 − e პკ აგ
აგ სა − აგ+ აგ სა( − ) 1 − e აკ

აგ
 

მსგავსი მჯელობით გა აა( )–თვის  

აგ სა( ) = e აკ აგ სა e პკ აგ სა+ 1 − e პკ აგ სა
აგ სა − აგ + სა+ აგ სა

( − ) 1 − e აკ
აგ სა

 

ამ განტოლებების ლაპლას–სტილტიესის გარ-
დაქმნის შედეგად მივიღებთ: 

აგ
∗ ( ) = e ( აკ პკ ) გა + 1 − e პკ აგ e ( აკ ) აგ + აკ

აკ
1 − e ( აკ ) გა

აგ სა
∗ ( )

აგ სა
∗ ( ) = აკ პკ აგ სა

პკ აგ სა აკ აგ სა აკ
აკ

აკ აგ სა

 (1) 

ავ 

– გპ–ის მიმდინარეობა ავარიული შეწყვეტის გარეშე;

– შეცდომის გამოვლენა პროგორამული კონტროლით;
– შეცდომის გამოვლენა აპარატული კონტროლით;

– გპ-ს ავარიული შეწყვეტის შემდეგ სწ–დან აღდგენის პროცესი;

– სწ–ის შექმნისპროცესი. 

აგ 

A)

B) 

სურ. 2. A) გპ-ს შესრულება ავარიული შეწყვეტიბისა და სწ–ბის გარეშე, 
B) გპ-ს შესრულება ავარიული შეწყვეტებით და სწ–ბის გარეშე, 
C) გპ-ს შესრულება ავარიული შეწყვეტებით და სწ–ბით. 

ავ( , , … )
C) 



s = 0 წერტილში V აგ
∗ (s)-ის წარმოებულის გამო-

თვლის შედეგად მივიღებთ, რომ გპ–სდასრუ-
ლების დროის საშუალო მნიშვნელობა ტოლია: 

ავ =
აკ

e აკ აგ სა – 1 e პკ აგ სა +1 − e აკ აგ + 1 − e აკ აგ სა e პკ სა აკ აგ  (2) 

ამ გამოსახულებას შეიძლება მითცეთ სახე: 

ათ =
აკ

e აკ აგ– 1 e პკ აგe( აკ პკ) სა +
 აკ, პკ, აგ, სა  (3) 

სადაც  აკ, პკ, აგ, სა = e პკ( აგ სა) e აკ სა– 1 +1 − e აკ აგ – e პკ საe აკ აგ e აკ( აგ სა)– 1  
ადვილი დასამტკიცებელია, რომ 

 აკ, პკ, აგ, სა = ( ) (o მცირე –ის). მაშინ ( ) 
სიზუსტით შეგვიძლია ჩავწეროთ 

ავ = ( აკ პკ) სა

აკ
e აკ აგ– 1 e პკ აგ (4) 

IV საკონტროლო წერტილების ოპტიმალური 
ინტერვალის განსაზღვრა 

როგორ ავღნიშნეთ ამოცანის ფორმალიზებისას, 
უნდა განვსაზღვროთ ისეთი ო, ო, … ო,, რომელ-
თათვისაც ( ავ( , , … ))ფუნქცია მიიღებს მი-
ნიმალურ მნიშვნელობას ∑ = აგ პირობის შეს-
რულებისას. (4) გამოსახულებისა და ლაგრანჟის 
მამრავლთა მეთოდის გამოყენებით მტკიცდება 
შემდეგი: 
ფიქსირებული -სთვის ( ავ( , , … )) ფუნქ-
ცია მინიმალურ მნიშვნელობას ღებულობს მხო-
ლოდ როცა = =  … = = τ , ე.ი ოპტიმალუ-
რია მხოლოდ სწ–ბის ტოლი ინტერვალები. 

მაშინ, თუ ჩავთლით, რომ სწ–ბის შექმნა და 
პროგრამული კონტროლი ხდება ყოველი τ ერთე-
ული დროის შემდეგ, გპ–ს დასრულების საშუალო 
დროის გამოსათვლელი ფორმულა მიიღებს სახეს: 

ავ(τ)= 1
აკ

აგτ e( აკ პკ) სა e აკ( სშ)– 1 e პკ( სშ)
+ ∆  

სადაც ∆ = აგ– τ აგ  გპ– ბოლო ეტაპის 
დასრულების დროა. 

ამ გამოსახულების გამოყენებით ადვილად 
მტკიცდება, რომ lim
აგ→ ავ(τ)

აგ= 1
აკτ e( აკ პკ) სა e აკ( სშ)– 1 e პკ( სშ) 

აქედან გამომდინარე შეგვიძლია დავწეროთ: 

ავ(τ) ≅
აგ

აკ
e აკ პკ სა e აკ( სშ)– 1 e პკ( სშ) (5) 

სადაც ≅ ნიშანი აღნიშნავს ასიმტოტურ ტოლობას. 
(4) და (5) ფორმულების ანალიზი (სურ. 3.) აჩვე-

ნებს რომ სწ–ების გამოყენებისას, შეცდომის გამო 
დროის დანაკარგები წრფივად არის დამოკიდებუ-
ლი აგ–ზე ∆M Tავ(τ) = k აგ , ხოლო საკონტრო-
ლო წერტილების გამოყენების გარეშე ეს დამოკი-
დებულება ექსპონენციალურია ∆M Tავ = k აგ . 

 
საკონტროლო წერტილების შექმნის ოპტიმა-

ლური ინტერვალის – τო–ს – განსაზღვრისათვის 
უნდა ამოვხსნათ განტოლება ავ(τ) = 0. 

შესაბამისი გამოთვლების შედეგად მივიღებთ 
განტოლებას: 1– აკ + პკ τო = 1 − პკτო e– აკ( სშ) (6) 

როგოც ვხედავთ ამ განტოლებაში აღარ არის აგ 
(ავარიული შეწყვეტის გარეშე გპ-ს დასრულების 
დრო) და სა (გპ-ს ავარიული შეწყვეტის შემდეგ 
სწ–დან გპ–ს აღდგენის დრო) ცვლადები, ამიტომ 
შეგვიძლია დაასკვნათ, რომ გამოთვლითი პროცე-
სის დასრულების საშუალო დროის მინიმუმის 
კრიტერიუმით საკონტროლო წერტილების შექმ-
ნის ოპტიმალური ინტერვალი, არ არის დამოკი-
დებული გამოთვლითი პროცესის, ავარიული შეწ-
ყვეტის შემდეგ, საკონტროლო წერტილიდან აღ-
დგენის დროის ხანგძრლივობაზე და ასიმტოტუ-
რად არ არის დამოკიდებული გამოთვლითი პრო-
ცესის ავარიული შეწყვეტის გარეშე დასრულების 
დროზე 

(6) განტოლების ამონახსნის ცხადი სახით მი-
ღებისთვის განვიხილოთ ეკვივალენტური განტო-
ლება: ln  1– აკ + პკ τო − ln 1 − პკτო + აკ(τო + სშ)= 0 −ln 1–  ფუნქციის x +  კვადრატული პოლი-
ნომით აპროქსიმაციის შემდეგ მიღებული განტო-
ლების ამოხსნის შედეგად მივიღებთ:  τო = სშ

აკ პკ
= სშ

აკ აკ პკ
 (7) 

როცა აკ = 1 და პკ = 0, ე.ი. როცა შეცდომის 
გამოვლენა ხდება მხოლოდ აპარატურული 

აგ

∆ ავ

სწ–ბით 

სწ–ს გარეშე 

სურ. 3. ავარიული შეწყვეტის გამო დროის დანაკარგების 
დამოკიდებულება სწ-ბის არსებოებაზე. 



კონტროლით, (7) გამოსახულება მიიღებს სახეს: τო = სშ და ემთხვევა [2, 3, 4]–ში მიღებულ 

შედეგს. 

დასკვნა 
შემუშავებულია საკონტროლო წერტილების 

მქონე გამოთვლითი პროცესის მათემატიკური მო-
დელი, რომელშიც გათვალისწინებულია მტყუნე-
ბათა გამოვლენის მექანიზმები. მოდელი საშუალე-
ბას იძლევა განისაზღვროს გამოთვლითი პროცე-
სის დასრულების დროის მათემატიკური ლოდი-
ნი. 

მოდელის ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ 
გამოთვლითი პროცესის დასრულების საშუალო 
დროის მინიმუმის კრიტერიუმით, საკონტროლო 
წერტილების შექმნის ოპტიმალური ინტერვალი 
არ არის დამოკიდებული გამოთვლითი პროცესის 
ავარიული შეწყვეტის შემდეგ საკონტროლო წერ-
ტილიდან აღდგენის დროის ხანგძრლივობაზე და 
ასიმტოტურად არ არის დამოკიდებული გამოთ-
ვლითი პროცესის ავარიული შეწყვეტის გარეშე 
დასრულების დროზე. 

მიღებულია გამოთვლითი პროცესის დასრუ-
ლების საშუალო დროის მინიმუმის კრიტერიუ-

მით საკონტროლო წერტილების შექმნის ოპტიმა-
ლური ინტერვალის განსაზღვრის ანალიტიკური 
გამოსახულება. 
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