
РЕФЕРАТ

Дисертацiю виконано на 83 аркушах, вона мiстить 3 додатки та перелiк

посилань на використанi джерела з 24 найменувань. У роботi наведено 15 рисункiв

та 4 таблицi.

Актуальнiсть теми. На сьогоднiшнiй день у свiтi спостерiгається зростання

попиту на програмне забезпечення, що пiдвищує продуктивнiсть роботи людей та

дозволяє уникнути виконання рутинних дiй. Набули популярностi засоби

колективної розробки та системи контролю версiй, однак вони не є iнтерактивними

по вiдношенню до iнших користувачiв, що робить неможливим групову роботу

декiлькох користувачiв в реальному часi. Тому актуальною є тематика, пов’язана з

забезпеченням паралельної групової роботи у текстових редакторах, текстових

процесорах, офiсних програмах, середовищах проектування, графiчних редакторах.

Задля пiдтримки цiлiсностi даних в таких системах необхiдно використовувати

пiдходи та методи, що будуть контролювати оновлення даних та розповсюдження

оновлень. В данiй роботi зроблено акцент на пiдтримцi цiлiсностi даних пiд час

редагування тексту в мережевих умовах.

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

робота виконувалась згiдно з планом науково-дослiдних робiт кафедри прикладної

математики Нацiонального технiчного унiверситету України «Київський

полiтехнiчний iнститут iменi Iгоря Сiкорського».

Мета i задачi дослiдження. Метою дисертацiйної роботи є пiдвищення якостi

та продуктивностi роботи персоналу з реалiзацiї паралельного редагування

документiв за рахунок зменшення витрат часу на опрацювання та формалiзацiю

документiв.

Для досягнення вказаної мети було розв’язано такi задачi:

– розглянути та проаналiзувати iснуючi пiдходи та методи для забезпечення

цiлiсностi даних в системах групової роботи;

– розглянути iснуючi системи, що реалiзують паралельне редагування тексту;

– розробити концептуальну модель модуля забезпечення паралельного



редагування;

– розробити математичне забезпечення пiдтримки цiлiсностi даних та виконати

програмну реалiзацiю прототипа модуля паралельного редагування тексту;

– провести тестування та випробування розробленого програмного

забезпечення.

Об’єктом дослiдження є методи застосування операцiйних перетворень для

побудови систем паралельного редагування контенту, моделi цiлiсностi системи

операцiйних перетворень: СС, CCI, CSM, CA моделi, алгоритми treeOPT, GOT,

GOTO, AnyUndo, COT, властивостi збiжностi та оберненостi функцiї операцiйних

перетворень, методи застосування синхронiзацiї змiнами для побудови систем

паралельного редагування контенту, алгоритм тристороннього об’єднання

(Three-Way Merge), Dual Shadow Method, Guaranteed Delivery Method, функцiї

знаходження рiзницi мiж двома файлами, алгоритм знаходження найбiльшої

спiльної пiдпослiдовностi, методи застосування безконфлiктних реплiкованих типiв

даних для побудови системи редагування контенту, технологiї передачi даних в

комп’ютерних мережах, OSI модель, датаграми, потокова передача даних, протоколи

прикладного рiвня HTTP, WebSockets, методи забезпечення захищеностi даних, що

передаються в комп’ютерних мережах, шифрування протоколiв транспортного рiвня

TLS, iснуючi системи паралельного редагування контенту: Google Docs, Google

RealTime API, Google Wave, CoVim, CoWord, DistEdit, ShareDB

Предметом дослiдження є алгоритм реалiзацiї операцiйних перетворень для

систем паралельного редагування контенту з використанням функцiй перетворення

операцiй редагування тексту та алгоритму рекурсивного операцiйного перетворення

операцiй в мережевих ресурсах з використанням протоколiв прикладного рiвня

WebSockets та шифрування протоколiв транспортного рiвня TLS. Моделi

верифiкацiї(перевiрки адекватностi) алгоритму. Порiвняльний аналiз алгоритмiв

реалiзацiї операцiйних перетворень для систем паралельного редагування контенту

Методи дослiдження. Для розв’язання поставленої задачi використовувалися

такi методи: методи теорiї детермiнованих процесiв (для розробки алгоритмiв

пiдтримки цiлiсностi даних); методи теорiї алгоритмiв та програмування (для

програмної реалiзацiї розроблених алгоритмiв); методи теорiї ймовiрностi та



математичної статистики (для пiдготовки псевдовипадкових тестових сценарiїв).

Наукова новизна одержаних результатiв складається з наступних положень:

– розроблено концептуальну модель модуля паралельного редагування;

– розроблено модифiкацiю алгоритму контролю операцiйних перетворень з

серверною синхронiзацiєю операцiй;

– розроблено множину операторiв редагування звичайного тексту та їх

перетворень, що дозволяє виразити будь-яке атомарне редагування через одну

операцiю.

Практичне значення одержаних результатiв. Запропонована концептуальна

модель може бути використана пiд час розробки систем групового редагування, а

також модифiкована для розробки iнших типiв систем групової роботи. Розроблений

алгоритм контролю операцiйних перетворень може бути використаний пiд час

розробки систем групової роботи. Множина операторiв редагування тексту та їх

перетворень може бути використана шляхом iнкапсуляцiї в безконфлiктний

реплiкований тип даних.

Апробацiя результатiв дисертацiї. Основнi положення огляду iснуючих

методiв забезпечення цiлiсностi даних представлено на 10-й науковiй конференцiї

магiстрантiв i аспiрантiв «Прикладна математика i комп’ютинг» (2018 р.)

Публiкацiї. Частина матерiалiв дисертацiї викладено в тезах 10-ї наукової

конференцiї магiстрантiв i аспiрантiв «Прикладна математика i комп’ютинг» (2018

р.).
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