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NETWORKING, DATA COMMUNICATION AND COMPUTER NETWORK
ONABANJO LUKMAN ADEDAYO
University of Ibadan. Nigeria
Abstract: Taking a look at Networking, Data Communication and Computer Networking, what are these three
topics? Well, they are branches of technologies that deals with Connections, sharing of information and the group of
systems that mostly take advantage of the first two technologies. But, what do they have in common? By delving into
these three technological fields, it is obvious that they are systems which enables interconnectivity, sharing of
information and the type of systems that comes together to make sharing of resources possible. We can further assume
that these three technologies should, and can coexist to form a stronger, more versatile interconnected web of different
systems that can be called Synchronous Systems. With the goal of; Allowing continuous implementation of task across
different systems and machines.
Keywords: Networking, Data, Systems, Communication, Synchronous System, Computers

Introduction
Focusing on the Information Technology field of study;
NETWORKING defines that process of creating and using computer networks. while this can be
implemented in a wired or wireless technological configurations, hardware devices, protocols and software
technologies are other factors behind its implementation.
DATA COMMUNICATION on the other hand makes the exchange of data possible between a point
and another; that is, a source and a receiver, through transmission medias such as a wire cable or wireless
radio transmitters and receivers. While data communications allow seamless transfer of data and
maintenance of data, it’s important to note that the generation of information(data) at the source and
receiving end is not carried out by data communication.
Furthermore, COMPUTER NETWORK are sets of computer devices connected to share resources, the
sets of computers on a computer network can also be called nodes, its worthy of note that resources shared
by network computers are vast and not limited to files, printers, access to the internet (WEB-world wide
web). All these made possible via Ethernet cabling, wireless radio frequencies and even light based data
transmission means like fiber optics.
It can therefore be observed that there is a relation of data exchange between these three. Therefore,
the relation can thus be assumed to be: Synchronous System. Why not?
Review
Networking is the process of creating and using computer networks. Data Communication is the
process of exchanging data between a source and a receiver via transmission medias such as wire cable,
wireless radios or fiber optics. While, Computer Network is a set of computer devices connected together for
the purpose of sharing resources in order for the computers to do more.
Again, why not eliminate the twist between these three information technology architecture and define
them as Synchronous System? Let’s have a broader view of the three and point out the relation.
First off, how can we define Synchronous System?
Synchronous System is assumed to be a group of different systems linked together to allow continuous
implementation of task like data sharing, system resources sharing and processed task that can be paused and
resumed at a later time, thereby enabling continuity across systems of different architecture, protocols and
operations.
Evolution of a Synchronous System
Taking the three systems one after the other, standard procedure in Networking require selecting
materials like cabling and networking hardware while at the same time establishing required
telecommunication protocols, software and hardware. Without forgetting that networking hardware’s have
also advanced by providing multiple hardware technologies, like hubs, routers and switches. These can be
taken in as one of the base for the creation of a Synchronous System.
Networking will therefore serve as the means of linking the Synchronous System altogether while
eliminating the need to build up a new framework of connectivity which will cost a lot of money, lots of
research, lots of time and eventually prove to be inefficient.
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Data communication handles the delivery of information which will be transmitted over the
networking channels. At this point it, ensuring that data is adequately sent over the synchronous System
might become more of a challenge. Therefore, there will be the need to establish a unique identification ID
on each machines within the synchronous System.
While we start thinking of ways to go about executing this, it’s essential that we look back at the
fundamental rules that govern data transmission in the current data communication systems. This in turn
requires that we study data communication and how nodes on a network system transfers and receive data,
which can be referred to as data packets transmission.
The movement of data from one node of a network to the next is called node-to-node data transfer,
this is handled by the lowest two layers in the OSI (Open System Interconnection) which are: the data link
layer and the physical layer.
Data link layer
The data layer, is the second layer of the seven-layer OSI model of computer networking. This layer
is the protocol layer that transfers data between adjacent network nodes in a wide area network (WAN) or
between nodes on the same local area network (LAN) segment. The data link layer provides the functional
and procedural means to transfer data between network entities and might provide the means to detect and
possibly correct errors that may occur in the physical layer.
The data link layer is concerned with local delivery of frames between nodes on the same level of the
network. Data-link frames, as these protocol data units are called, do not cross the boundaries of a local area
network. Inter-network routing and global addressing are higher-layer functions, allowing data-link protocols
to focus on local delivery and addressing. In this way, the data link layer is analogous to a neighborhood
traffic cop; it endeavors to arbitrate between parties contending for access to a medium, without concern for
their ultimate destination. When devices attempt to use a medium simultaneously, frame collisions occur.
Data-link protocols specify how devices detect and recover from such collisions, and may provide
mechanisms to reduce or prevent them.
Examples of data link protocols are Ethernet for local area networks (multi-node), the Point-to-Point
Protocol (PPP), HDLC and ADCCP for point-to-point (dual-node) connections. In the Internet Protocol Suite
(TCP/IP), the data link layer functionality is contained within the link layer.
Physical layer
The physical layer or layer 1 is the first and lowest layer. This layer may be implemented by a PHY
chip.
The physical layer consists of the electronic circuit transmission technologies of a network. It is a
fundamental layer underlying the higher level functions in a network. Due to the plethora of available
hardware technologies with widely varying characteristics, this is perhaps the most complex layer in the OSI
architecture.
The physical layer defines the means of transmitting raw bits rather than logical data packets over a
physical data link connecting network nodes. The bitstream may be grouped into code words or symbols and
converted to a physical signal that is transmitted over a transmission medium. The physical layer provides an
electrical, mechanical, and procedural interface to the transmission medium. The shapes and properties of the
electrical connectors, the frequencies to broadcast on, the line code to use and similar low-level parameters,
are specified here.
Within the semantics of the OSI model, the physical layer translates logical communications requests
from the data link layer into hardware-specific operations to cause transmission or reception of electronic
signals.
By factoring the data link layer and the physical layer, data communication within the synchronous
systems becomes a practical possibility. Although, the need to enhance data communication in the system
may become a requirement due to the large volumes of different machines exchanging data over the
communication link. Therefore, an optimization protocol may be factored into the synchronous system
configuration.
Computer Networks as we know, are the set of computing devices sharing resources over the network,
these set of computers have laid the bases for a working synchronous system. In what way?
Since the goal is to create a group of different systems linked together to allow continuous
implementation of task like data sharing, system resources sharing and processed task which can be paused
and resumed at a later time; this made the computer networks have their issues resolved with the
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synchronous system and what is left is to modify the hardware and software configuration of other systems
and machines to accommodate networking interface and allow data communication across the different
architecture.
Conclusion
How interesting can it be?
A versatile system whereby every machine we use to achieve productivity is linked to provide a
continuous loop of operations, sharing task and resuming task from each other; With the likes of File sharing,
Communications, System-resource sharing and up to sharing of technical task from one machine to another
while arriving at the same result.
This may seem to be an impossible marriage of existing network protocol systems but, it’s worthy of
note that a similar interconnectivity method is currently on the horizon across tech devices of different
architecture. That interconnectivity is what is called IOT (Internet of Things), as much as this is a new
venture into ways we can get systems of different platform to cross communicate, it is without doubt that
Synchronous System is the ultimate solution to creating a seamless interconnected platform for systems of
different functionality.
References
1. www.techopedia.com
2. tutorialspoint.com
3. www.wikipeadia.com
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MANAGEMENTUL RISCURILOR ÎN SISTEMELE INFORMAȚIONALE
Andrei ȘESTACOV
Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” mun. Chișinău, Republica Moldova
Rezumat: Managementul riscurilor în sistemele informaționale reprezintă procesul de identificare, evaluare și
control al amenințărilor la adresa rețelor informaționale, inclusiv informațiile stocate atât pe servere interne cât și
externe sau pe servicii de cloud public, precum și informații digitale în tranzit. Acestea amenințări sau riscuri ar putea
proveni dintr-o mare varietate de surse, inclusiv erorile de gestionare strategică, accidentele și dezastrele naturale.
Amenințările la adresa securității IT și riscurile legate de date, precum și strategiile de gestionare a riscurilor pentru a
le atenua, au devenit o prioritate principală pentru instituțiile digitalizate. În consecință, un plan de gestionare a
riscurilor include din ce în ce mai mult procesele instituțiilor pentru identificarea și controlul amenințărilor la adresa
activelor sale digitale, inclusiv datele cu caracter secret și informațiile personale ale clienților.
Cuvinte chei: Managementul riscurilor, identificare, evaluare, ISO, politici de securitate.

Managementul riscului pentru un sistem informațional poate fi definit ca totalitatea metodelor de
identificare, control, eliminare sau minimalizare a evenimentelor ce pot afecta resursele sistemului.
Managementul riscului include analiza riscurilor, analiza costului beneficiilor, selecţia mecanismelor,
evaluarea securităţii măsurilor adoptate şi analiza securităţii în general. Riscul poate fi definit ca o
ameninţare care poate să exploateze eventualele vulnerabilităţi ale sistemului. Pentru a preîntâmpina apariţia
unui eveniment care să afecteze sistemul informațional trebuie luate măsuri de securitate corespunzătoare,
riscurile trebuind a fi gestionate în mod corespunzător.
Organizația Internațională pentru Standardizare (ISO) definește riscul drept "Efectul incertitudinii
asupra obiectivelor". Managementul riscurilor este procesul continuu de identificare, evaluare și răspuns la
risc și include de obicei următoarele politici:

Stabilirea contextului și domeniului de risc intern și extern, precum și alegerea cadrului de
gestionare a riscurilor.

Identificarea și evaluarea riscurilor în ceea ce privește consecințele acestora asupra afacerii și
probabilitatea apariției acestora.

Stabilirea liniilor de comunicare cu părțile interesate pentru a le informa despre
probabilitatea și consecințele riscurilor identificate și a stării de risc.

Stabilirea priorităților pentru tratamentul și acceptarea riscurilor.

Stabilirea priorităților pentru a reduce șansele de apariție a riscurilor.

Stabilirea proceselor de monitorizare a riscurilor și de revizuire a riscurilor.

Educarea părților interesate și a personalului cu privire la riscurile pentru organizație și la
acțiunile întreprinse pentru a le atenua.
Pentru a gestiona riscurile, organizațiile ar trebui să evalueze probabilitatea și impactul potențial al
unui eveniment și apoi să determine cea mai bună abordare pentru a face față riscurilor: evitarea, transferul,
acceptarea sau atenuarea. Pentru a reduce riscurile, o organizație trebuie să determine în cele din urmă ce fel
de controale de securitate (prevenire, descurajare, detectare, corectare etc.) să se aplice politici de securitate.
Nu toate riscurile pot fi eliminate și nici o organizație nu are un buget nelimitat sau suficient personal pentru
a combate toate riscurile. Gestionarea riscurilor vizează gestionarea efectelor incertitudinii asupra
obiectivelor organizaționale într-un mod care să permită utilizarea cea mai eficientă și mai eficientă a
resurselor limitate.
Un program bun de management al riscului ar trebui să stabilească o comunicare clară și o
conștientizare situațională cu privire la riscuri. Aceasta permite deciziile de risc să fie bine informate, bine
luate în considerare și făcute în contextul obiectivelor organizaționale, cum ar fi oportunitățile de a sprijini
misiunea organizației sau de a căuta recompense în afaceri. Gestionarea riscurilor ar trebui să ia o imagine
largă a riscurilor în cadrul unei organizații pentru a informa alocarea resurselor, pentru a gestiona mai bine
riscurile și pentru a permite responsabilitatea. În mod ideal, gestionarea riscurilor contribuie la identificarea
rapidă a riscurilor și la implementarea unor măsuri de atenuare adecvate pentru prevenirea incidentelor sau
atenuarea impactului acestora. După identificarea anumitor tipuri de riscuri, organizația determină
probabilitatea apariției acestuia, precum și consecințele acestuia. O parte din planul de atenuare include
urmărirea atât a riscurilor, cât și a planului general de monitorizare și urmărire continuă a riscurilor noi și
existente. Procesul general de gestionare a riscurilor ar trebui, de asemenea, revizuit și actualizat în
consecință.
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După identificarea riscurilor specifice ale instituției și implementarea procesului de gestionare a
riscurilor, există mai multe strategii diferite pe care instituțiilele pot lua în privința diferitelor tipuri de risc.
Deși eliminarea completă a riscului este posibilă, dar o strategie de evitare a riscurilor este concepută
astfel încât să evite cât mai multe amenințări, pentru a evita consecințele costisitoare și disruptive ale unui
eveniment dăunător.
Uneori, consecințele unui risc sunt împărțite sau distribuite între mai mulți participanți sau
departamente de afaceri ale proiectului. Riscul ar putea fi împărțit și cu o terță parte, cum ar fi vânzătorul sau
partenerul de afaceri.
Menținerea riscului merită din punct de vedere al afacerilor și decid să păstreze riscul și să facă față
eventualelor efecte negative. Întreprinderile vor păstra adesea un anumit nivel de risc pentru care profitul
anticipat al unui proiect este mai mare decât costurile riscului său potențial.
Planificarea unui program de gestionare a riscurilor.
Cele mai multe standarde de management al riscurilor, cum ar fi cele de la ISO, COSO și NIST, și au
procese cheie comune.
Managementul riscului stabilește doi piloni: guvernanța și politica de securitate. Guvernanța ar trebui
să includă un grup de experți în luarea deciziilor în materie de risc și factori de decizie care să utilizeze un
cadru de procese de gestionare a riscurilor care să asigure implicarea principalilor factori interesați. Politicile
de securitate comunică așteptările privind gestionarea riscurilor, definițiile riscurilor și îndrumările în
întreaga întreprindere. Odată ce programul de gestionare a riscurilor funcționează, restul elementelor
gestionează continuu riscul.
Procesul standard de evaluare a riscurilor

Managerii organizației stabilesc o cultură a securității informatice și a gestionării riscurilor în întreaga
organizație. Prin definirea unei structuri de guvernare și prin comunicarea intențiilor și a așteptărilor, liderii
și managerii asigură implicarea, responsabilizarea și instruirea adecvată a conducerii.
Securitatea este un sport de echipă. Actorii potriviți trebuie să fie conștienți de riscuri, în special de
riscurile transversale și partajate, și să fie implicați în luarea deciziilor. Procesele de comunicare ar trebui să
includă praguri și criterii pentru comunicarea și creșterea riscurilor. Impactul potențial asupra afacerilor al
riscurilor cibernetice ar trebui clarificat. Instrumentele de schimb de informații, cum ar fi tablourile de bord
ale măsurătorilor relevante, pot ține părțile interesate conștiente și implicate. Toate organizațiile au buget și
personal limitat, pentru a acorda prioritate riscurilor și răspunsurilor, aveți nevoie de informații, cum ar fi
tendințele în timp, impactul potențial, orizontul de timp pentru impact și când se va materializa probabil un
risc (aproape de termen, mediu sau pe termen lung). Aceste informații vor permite compararea riscurilor.
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Managerul de rețea nu poate garanta succesul în protejarea împotriva tuturor riscurilor. Gestionarea
riscurilor trebuie să permită, de asemenea, continuitatea misiunilor critice în timpul și după evenimentele
distrugătoare sau distructive, inclusiv atacurile cibernetice. Resiliența este o proprietate emergentă a unei
entități pentru a putea continua să opereze și să-și îndeplinească misiunea în stres și întreruperi operaționale.
Atunci când o organizație este expusă unui risc, răspunsul rapid poate minimiza impactul.
Identificarea riscurilor ajută devreme. Răspunsul la incident și recuperarea depind de planificarea și
pregătirea pentru gestionarea incidentelor. Planurile de gestionare a incidentelor ar trebui să fie exercitate
periodic.
Mediul amenințării nu acordă întotdeauna suficientă atenție mediului amenințării. Organizațiile ar
trebui să-și îmbunătățească inteligența în capacitățile de adversari (iau în considerare senzorii de securitate
de rețea și alte rapoarte), contabilizând, de asemenea, riscurile generate de terțe părți (lanțul de
aprovizionare) și amenințările interne. Insideri, indiferent dacă sunt rău intenționați sau neintenționați (cum
ar fi victimele phishing), cauzează cele mai multe probleme de securitate.
Implementarea politicilor de securitate reprezintă un bun punct de plecare pentru gestionarea riscurilor
cibernetice. Politicile de securitate se concentrează asupra activităților de bază pentru asigurarea
infrastructurii, prevenirea atacurilor și reducerea riscurilor. Atunci când implementați politici de securitate,
începeți prin a vă îmbunătăți cunoștințele despre propriile servicii și valori de valoare. Acestea necesită
protecție suplimentară, inclusiv controale sporite de acces și monitorizare a sistemului informațional.
La elaborarea planului de tratare a riscurilor trebuie să fie selectate și utilizate instrumentele ale
sistemului de detectare a intruziunilor (IDS). IDS este un sistem de securitate care monitorizează sistemele
informatice și traficul de rețea și analizează faptul că traficul pentru ostil posibil atacurile provenite din afara
organizației și, de asemenea, pentru abuzul sau atacurile sistemelor provenind din interiorul organizației și
verifică modulele rețelei și găsește nodurile care nu funcționează normal. IDS este o unitate suplimentară
instalată la clienți sau server sau ambele. Această unitate este numită agent pentru identificarea intruziunilor.
Agent IDS funcționează în trei etape esențiale: monitorizează comportamentul rețelei, detectează
intruziune și răspunde la activitatea anormală.
În altele cuvinte, agentul IDS funcționează în trei faze și fiecare fază are o unitate cum ar fi:
 Unitate de detectare: realizează politica de detectare în consecință pentru a găsi intruziuni.
 Unitate de răspuns: generează alerte în caz de detectare traficului suspecios .
Pentru fiabilitatea acestor sisteme sunt utilizate diferite abordări în funcție de natura arhitecturii rețelei.
In acesta cercetare explicăm diferite modalități de instalare a IDS agent și definesc, de asemenea, diferitele
politici de detectare și prevenirea intruziunilor în rețele informaționale. Agentul de detectare intruziunilor în
rețele informaționale îndeplinește o sarcină importantă pentru securizarea rețelei de la atacuri intruzive.

AMFA

AMFA

Figura 1 Exemplu de detectrarea vulnerabilităților în rețele informaționale.
Ca soluții distincte de detectrarea și prevenirea intruziunilor în rețele informaționale care tratează
problema securităţii informaționale deosebim:
Snort este liderul în soluțiile IDS cu sursă deschisă. Deși nu are o interfață grafică sau o interfață de
administrare ușoară, instrumentul a câștigat o acceptare largă ca soluție eficientă IDS pentru o gamă largă de
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scenarii și cazuri de utilizare.. Snort folosește atât detecția intruziunilor pe bază de semnături, cât și metodele
bazate pe anomalii și poate să se bazeze pe reguli sau semnături create de utilizatori provenind din baze de
date cum ar fi Emerging Threats.
Suricata este un concurent direct pentru Snort și folosește o metodologie bazată pe semnătură, o
siguranță bazată pe reguli sau politici și o abordare bazată pe anomalii pentru detectarea intruziunilor. Pentru
unii, soluția este o alternativă modernă la instrumentul standard al industriei - Snort, cu capabilități multithreading, accelerare și detectarea anomaliilor statistice multiple.
Bro IDS utilizează detectarea intruziunilor bazate pe anomalii și, de obicei, este utilizată împreună cu
Snort, deoarece cele două se completează reciproc destul de bine. Bro este de fapt un limbaj specific
domeniului pentru aplicații de rețea în care este scris IDS Bro. Tehnologia este eficientă în special la analiza
traficului și este adesea folosită în cazurile de criminalistică și de utilizare asociată.
Security onion este de fapt o distribuție Linux bazată pe Ubuntu pentru IDS și monitorizarea
securității rețelei, și constă în mai multe dintre tehnologiile open-source de mai sus, care lucrează în mod
concertat unul cu celălalt. Platforma oferă o detectare complexă a intruziunilor, monitorizarea securității
rețelei și gestionarea jurnalului, prin combinarea celor mai bune dintre Snort, Suricata, Bro - precum și alte
instrumente cum ar fi Sguil, Squert, Snorby, ELSA, Xplico.
Concluzii
Abordarea profesionistă a managementului riscurilor şi asigurarea consistenţei de securitate în
schimbul de informații între componentele sistemului informaţional, va duce la creşterea capacităţii de
identificare şi prevenirea riscurilor în sisteme informaționale. O abordare general aplicabilă, indiferent de
domeniul de activitate al organizaţiei, va determina politici de securitate pentru evaluare separată a
sistemelor şi implementare de controale individuale, constituindu-se într-un instrument comun de
implementarea unor controale specifice în rețele informaționale.
Managementul riscurilor în sistemele informaționale impune utilizarea unor soluţii care să aibă în
vedere diferitele tipuri de incidente şi ameninţări care pot proteja informaţii sensibile, precum şi obiectivele
propuse, aria securităţii şi apărării sistemelor informaţionale din perspectiva implementări „Strategiei de
securitatea naţională a Republicii Moldova” trebuie să devină o soluţie completă de securitate a informaţiilor
care aşi proteja datele şi resursele informatice.
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ANALIZA PROTOCOALELOR REȚELELOR DE TELECOMUNICAȚII

Claudia HLOPEANICOV
Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” mun. Chişinău, Republica Moldova
Rezumat: Analiza cerințelor pentru sistemele și rețelele moderne de telecomunicații, în special analiza
cerințelor privind indicatorii de calitate ai transmisiei de date în sistemele informatice de uz special. Sunt luate în
considerare protocoalele de securitate a rețelelor celor mai comune rețele IP de telecomunicații, fiind investigate
trăsăturile de asigurare a integrității, autenticității și confidențialității transmiterii pachetelor de date.
Cuvinte cheie: sisteme de telecomunicații, protocoale de securitate a rețelei, integritate,autenticitate,
confidențialitate

Sistemele și rețelele de telecomunicații moderne se caracterizează printr-o creștere rapidă a numărului
de utilizatori și a consumatorilor de informații, extinderea gamei de servicii de telecomunicații furnizate, în
total, oferind acces la diverse servicii și tehnologii multimedia, suport pentru utilizatorii de la distanță,
servirea subiectelor de interacțiune automată a informațiilor etc. Aceste tendințe determină o creștere
accentuată a volumului de date procesate și transmise și, prin urmare, sporirea cerințelor de timp
probabilistic pentru componente principale ale telecomunicațiilor sisteme și rețele în toate etapele de
informare a schimbului de date. Cel mai important indicator al eficienței sistemelor și rețelelor de
telecomunicații moderne este securitatea acestora, prin care înțelegem capacitatea de a asigura integritatea,
autenticitatea și confidențialitatea datelor prelucrate și transmise. Gradul de implementare a acestor
caracteristici determină în mod direct nivelul de protecție față de cel modern, amenințările la adresa
securității rețelelor și, în cele din urmă, calitatea serviciilor de telecomunicații furnizate.
Tendințele globale în dezvoltarea industriei telecomunicațiilor determină construcția sistemelor
moderne și a rețelelor de comunicații sub forma rețelelor de telecomunicații multiservice cu un anumit nivel
de calitate a serviciului (Quality of Service, QoS).
În conformitate cu recomandările standartelor E.430, E.800, X.134 și altele ale Uniunii Internaționale
a Telecomunicațiilor, calitatea serviciului (QoS) este înțeleasă ca un efect util (generalizat) util, care este
determinat de gradul de satisfacție a utilizatorului atât de la serviciul primit, cât și de la sisteme de servicii.
Schema generală a caracteristicilor și indicatori privind calitatea serviciului și eficiența rețelei de
telecomunicații în conformitate cu recomandările internaționale (ITU-T, ETSI, TL 9000, E.800) prezentată
în figura 1.

Figura 1 Schema generală de caracteristici și indicatori ai calității serviciului și
a eficienței rețelei de telecomunicații.
Astfel, calitatea serviciului este caracterizată de patru proprietăți ale consumatorilor de servicii:
securitate (Performanța suportului de service), utilitate (Performabilitate de serviciu), eficiență
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(Serveabilitate) și serviciu de securitate Performanță). Implementarea acestor proprietăți depinde în principal
de capacitatea rețelei de a "gestiona încărcăturile de trafic" (Trafficability Performance). Calitatea unei astfel
de procesări depinde de capacitățile de resurse ale telecomunicațiilor rețelele implicate de operator (Resurse
și Facilități), fiabilitatea canalelor de comunicații și a echipamentelor de rețea (Dependabilitate), precum și
calitatea schimbului de informații (Transmission Performance), care se caracterizează prin eficiența,
fiabilitatea și securitatea transmiterii datelor prin canalele sistemelor și rețelelor de telecomunicații.
Pe baza datelor obținute ca rezultat al cercetării de către Centrul European de Cercetare în
Telecomunicații (RACE - Cercetare privind Comunicarea Avansată), sunt determinate valorile admisibile ale
cerințelor pentru principalii indicatori de calitate a serviciului în rețele de telecomunicații.
Analiza a arătat că creșterea rapidă a numărului de utilizatori și consumatori de informații, extinderea
gamei de servicii de telecomunicații furnizate, mai ales prin asigurarea accesului la diverse servicii și
tehnologii multimedia, care au crescut drastic în ultimul deceniu, volumul datelor prelucrate și transmise,
conduce la o întărire a cerințelor de probabilitate, prezentat principalelor componente ale sistemelor și
rețelelor de telecomunicații, în toate etapele schimbului de date. Acest lucru se aplică, în primul rând,
indicatorilor de securitate a datelor.
Astfel, urgența creării de sisteme și rețele de telecomunicații cu canale de transmisie de date sigure a
crescut dramatic în ultimii ani. Cerințele privind indicatorii de securitate a transmisiei de date în sistemele și
rețelele de telecomunicații au crescut, de asemenea, în special în rețelele cu destinație specială în care refuzul
de serviciu sau producția de parametri specifici de calitate dincolo de limitele stabilite poate duce la
consecințe catastrofale în sectorul financiar, industrie, sectorul energetic etc.
În funcție de sarcinile pentru care este orientat un anumit protocol, acesta poate fi atribuit uneia dintre
numeroasele categorii. De exemplu: Protocoalele de transport reglează ordinea transmisiei de date între
dispozitivele de rețea. Aceste protocoale formează "cadrul" rețelei de telecomunicații, realizând mecanismul
de transport. Această categorie include protocoale: IP, TCP, IPX, SPX, X.25. Protocoalele de autentificare vă
permit să organizați procesul de autentificare a utilizatorilor și a dispozitivelor implicate în interacțiunea în
rețea. Această categorie include protocoalele Kerberos și RADIUS. Protocoalele de rutare sunt utilizate
pentru implementarea interconectării dispozitivelor numite routere. Protocoalele de rutare sunt folosite de
routere pentru a construi astfel de tabele (protocoalele RIP, OSPF, IS-IS, BOP).
Protocoale de securitate a datelor. Acest grup include protocoale de tunelizare și protocoale de criptare
a datelor: de exemplu, SSL, PPTP, L2TP, IPSec.
Protocoale auxiliare. Acest grup de protocoale implementează servicii auxiliare de rețea - DHCP,
HTTP, FTP.
Protocoalele de comunicare ale sistemelor și rețelelor de telecomunicații moderne sunt implementate
atât în software, cât și în hardware. Implementarea cea mai compromisă a caracteristicilor de securitate în
sistemele și rețelele de telecomunicații sunt protocoalele de securitate IPSec care operează într-o rețea. nivel.
Pe de o parte, sunt transparente pentru aplicații și, pe de altă parte, pot funcționa în aproape toate rețelele,
deoarece se bazează pe protocolul IP utilizat pe scară largă.
Protocoalele IPSec de securitate a rețelei (Internet Protocol Security (IPSec) reprezintă un set
consistent de standarde deschise, care are în prezent o specificație specifică care poate fi în același timp
completată de noi protocoale, algoritmi și caracteristici de securitate a rețelei.
Scopul principal al protocoalelor IPSec este de a asigura o transmitere sigură a datelor prin intermediul
rețelelor IP. Utilizarea lor asigură: integritatea, adică capacitatea unei rețele de telecomunicații de a furniza
transfer de date fără denaturarea, pierderea sau duplicarea; autenticitate, adică capacitatea rețelei de
telecomunicații de a furniza transmiterea de date cu capacitatea de a-și dovedi autenticitatea (adică faptul că
datele sunt transmise de către expeditorul pentru care pretinde că este); confidențialitatea i. capacitatea rețelei
de telecomunicații de a furniza transmiterea datelor într-o formă care să împiedice vizionarea neautorizată a
acestora. Componentele principale ale IPsec sunt: RFC2402 "IP Authentication Header" (AH), concepute
pentru a controla integritatea și autenticitatea pachetelor de date în rețelele IP; RFC2406 IP Encapsule
Security Load Payload (ESP), conceput pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și autenticitatea
pachetelor de date în rețelele IP; RFC2408 "Asociația pentru securitatea Internetului și Protocolul de
gestionare a cheilor" (ISAKMP), menită să asigure armonizarea parametrilor, crearea, modificarea,
distrugerea contextelor conexiunilor securizate (SA) și gestionarea cheilor în rețelele IP; RFC2409 "Internet
Key Exchange" (IKE), o dezvoltare și adaptare ulterioară a ISAKMP, proiectată să funcționeze cu protocoale
IPsec. Miezul IPSec este format din trei protocoale: protocolul de autentificare (Header Authentication, AH),
protocolul de criptare (Encapsulation Security Payload, ESP) și protocolul de schimb de chei (Internet Key
Exchange, IKE).
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Astfel, analiza protocoalelor moderne de securitate a rețelelor utilizate în rețelele IP pentru a asigura
integritatea, autenticitatea și confidențialitatea transmiterii datelor ne permite să tragem următoarele
concluzii: utilizarea mecanismelor de protecție a informațiilor la nivelele superioare (nivel de aplicație, nivel
de prezentare sau sesiune) OSI) vă permite să implementați în mod eficient caracteristicile de securitate ale
anumitor servicii de rețea. În același timp, există o dependență a implementării serviciilor de rețea și a
aplicațiilor specifice pe versiunea protocolului de securitate a rețelei. Reducerea nivelului (conform
specificațiilor modelului OSI) mărește caracterul universal al protecțiilor aplicate pentru orice aplicații și
protocoale de nivel de aplicație, însă apare dependența protocolului de protecție de o tehnologie specifică a
rețelei; Protocoalele de securitate ale rețelei IPSec, care funcționează la nivel de rețea, reprezintă o opțiune
de compromis. Pe de o parte, acestea sunt "transparente" pentru aplicații și, pe de altă parte, pot funcționa în
aproape toate rețelele, deoarece se bazează pe protocolul IP utilizat pe scară largă. Pentru a controla
integritatea și autenticitatea pachetelor de date în protocoalele IPSec, se folosesc mecanisme speciale de
protecție. Utilizarea acestora face posibilă introducerea unei redundanțe special create (MDC, MAC) în
datele transmise, pentru a rezolva în mod eficient problema protejării pachetelor de date împotriva
modificărilor accidentale și rău intenționate. Formarea codurilor pentru monitorizarea integrității și
autenticității pachetelor de date se bazează pe utilizarea funcțiilor de tip hash (MAC) și keyless (MDC).
Aceste mecanisme sunt aplicate implicit în protocoalele IPSec pentru a asigura integritatea și autenticitatea
pachetelor de date în toate implementările rețelelor IPv6.
Analiza a arătat că sistemele și rețelele moderne de telecomunicații extind în mod constant gama de
servicii oferite pentru accesul la diverse servicii și tehnologii multimedia, suport pentru utilizatorii de la
distanță etc. În același timp, creșterea rapidă a volumului datelor prelucrate conduce la o înăsprire a
cerințelor privind probabilitatea timpului pentru componentele principale ale sistemelor și rețelelor de
telecomunicații în toate etapele schimbului de date. Una dintre cele mai eficiente metode de construire a
mecanismelor de control al integrității și autenticității informațiilor este chestionarea de date cheie și fără
cheie. Utilizarea practică a mecanismelor de securitate adecvate face posibilă asigurarea indicatorilor
necesari de integritate și autenticitate a datelor prelucrate și transmise fără a atrage fonduri suplimentare.
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THE USING OF SDN TECHNOLOGIES FOR SECURITY INSURANCE
OF COMPUTER NETWORKS

ALI AMEEN
Technical University of Moldova
Abstract: software-defined networking is a new technology that affects different aspects and fields of information
technology and is used to provide a better security for networks environment and uses different other technologies to
achieve this goal. Due to the growing data and the need to accommodate with these data, also as we mentioned earlier
to secure networks because of the ever-evolving security threats we have to find a new technology or method to match
the growing threats. This article provides a simple analysis for the structure of SDN and gives some information about
the history of SDN and related work that shows the effect of SDN in the world of technology. Then we'll talk about the
pros and cons of software-defined networks, after that comes the simple description for some ideas and proposed
topologies and algorithms. And we attach a simple conclusion about this article.
Keywords: control plane, data plane, DDoS, NFV, ONF, programming

Introduction
Networking field hasn't seen much development since the 80's after the invention of OSI model, and
since this field is the essence of mostly used technology in today's life which is the internet, it is of a great
deal of necessity to develop it to be able to accommodate with the other ever evolving technologies. Also,
due to the huge growth of data centers and clouds we got another issue which is dealing with these huge
amounts of data resulting from these technologies alongside with other technologies like the emergence of
IoT technology and the usage of smartphones…etc.
All that led to the need to develop networks to be able to contain and work with these data and
information; so, a few years ago came the invention of software-defined networks or (SDN), which simply
means adding the ability of programmability to networks instead of the old rigid structure of usage where we
have some preconfigured vendor-dependent devices that constrain us in the form of our developed needs. In
the classical network, devices can be configured to a simple limited extent by the network administrator but,
with SDN admins can accommodate with the ever-evolving needs of enterprises and datacenters.

Figure 1. Traditional network vs Software-defined network architectures.
Also, software-defined networking has also a different architecture from the legacy network's
architecture, which can be simply categorized or classified into 3 planes, layers or loops and they are:
• Application plane: which is represented by a whole suite of applications that are used by the
admin to configure the network and enforce policies as per the business needs. So, in other words
there will be direct interaction between the user or network admin with this layer. This layer is
connected with the control layer via various APIs.
• Control plane: represented by the controller or group of controllers, which is the main brain of
the network and these controllers could be software-based or hardware-based. It is the middle
layer that connects the application layer with the data plane layer and translated the human
readable high-level instructions in the application layer to machine-understandable low-level
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commands in the data plane layer to achieve the intended purpose. The control plane uses
communication protocols like openflow protocol to communicate with the below or (southern
direction) plane as an expression for lower level which is in the data plane, in this case and north
direction is for higher levels or loops.
Data plane: it's like the muscles of the system, it is represented by the switches which are merely
data forwarding devices. They don't have dedicated brain and they only do what the controller
commands them to do by blocking a data flow dropping a specific packet or permitting one. The
switches of this layer are also either hardware-based or software-based.

Related work:
SDN is a great technology that could affect every other technology around in a positive way, in an
interchangeable way we can use other technologies to develop SDN and use SDN to enhance other
technologies for example the researchers A. Wani and S. Revathi in their research [1] have used SDN-based
Intrusion detection system IDS to detect threats compromising IoT networks. Others
Used SDN to create a DDoS and Dos attacks detection and mitigation methods [2], while we see some
researchers used the tools and techniques residing in the cloud to defend SDN environment against timing
channel attacks [3]. Also, by integrating SDN with other technologies some researchers created technologies
that are based on SDN like SDN-oriented WSAN (wireless sensor and actuator network) and how they
succeeded designing an interface or a protocol called WSANFlow between SDN control plane and end
devices (data plane) in that kind of environment [4].
Features of software-defined networks:
Before we dive into solutions for some issues in SDN we have to get a simple comprehension of some
positives and negatives of SDN. Some of the positives are:
• SDN provides a better enhancement for security through the management centralization it
provides using the control plane, where the system admin can configure easily the whole network
regardless of its size and enforce polices required as per business needs and that also provides
flexibility in management.
• Great deal of programmability, by using network functions virtualization NFV as one of its main
features and services. Also, the ability to develop management apps for the application layer to
make the network behave according to enterprise's needs.
• Cost saving when building and managing the infrastructure devices for the used network. So, in
order to start anything new, we should know what in it for us because it could be less than the
expenditures, hence it will be useless to refurbish the network and update it so, in other words
some legacy network devices could be used with SDN and that means that we don't have to leave
the equipment we have but, we can use them with SDN and enhance the network environment
instead.
• Abstraction for layers and infrastructure [5].
• It has inevitable need to match the growing technology and data in the world.
• SDN Provides freedom and independence from vendor-constrained software and hardware by
developing our own apps for our own needs and by creating open projects like the open network
foundation (ONF).
Coming to the SDN cons or negatives, we can see that they are not a lot but still we have to mention
them to find some remedies for them:
• Software-defined network is simply a network that can be programmed so, it's based on
programming and that could mean bugs.
• Software-defined networks provide central management for the network architecture and that's a
good thing to facilitate the network configuration and enhance security but, this feature itself
promotes a single point of failure for the network in case of an attack on the control plane.
• Also, in case of a group or cluster of controllers the connection between controllers is called eastwest bound application programming interface (API) and there are not much about securing it so,
that will be among our priorities.
Ideas for future research and proposed algorithms:
Here we'll try to give a brief description for some proposed ideas to ease or solve some of the issues of
SDN; most articles and researches revolve about enhancing the security of data plane in the architecture of
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SDN and as we mentioned earlier that the central point of management in SDN is an advantage and
disadvantage itself and since it represents ( meaning the controller or control plane) the brain of the SDN
structure so, it represents a great deal of importance, that's why we'll concentrate on the control plane more
than other planes.
In our proposed solutions we have 3 topologies we can use any one of them and each one will use 4
algorithms.
The topologies are:
• Topology V.1: contains a group of controllers that work as main and backup but they work in a
redundant like way and that's by giving a priority number to each controller and the controller
with the less priority number will be the main one and it will be controlling the whole structure
and every 10 seconds a copy of the main controller's configuration will be sent to the backup
controller or controllers.
• Topology V.2: in this topology the only difference will be by making the group of controllers
redundant 100% where there is no priority number and the group of controllers work as a whole
like one entity.
• Topology V.3: it will be a mix of both topologies so, we will have also a cluster of controllers
where their will be main controllers and each one of them will have its own backup controller.
We'll apply the rules of topology version 1 in the relationship between the main and backup
controllers, and the 2nd topology rules will be applied in the relationship between main
controllers.
The algorithms are:
• HYDRA: distributed controller system, where the backup controller takes lead directly in case of
a DDoS or DoS attack there will be a botnet in the proposed framework regardless of the
topology used and after blocking the IP of the attacker and the infected controller we'll counter
attack the attackers resource IP while all controllers in the topology will be alerted of an attack
and the a new controller will be directly elected as the main controlling entity so, the attack of the
attacker even if it was able to infect the main controller, it will trigger an alert in the environment
so, the attacker will now lose the opportunity to continue the attack not just because his IP will be
blocked but also because the environment will have a whole new main controller that was backup
previously and hence comes the HYDRA-like behavior.
• VPN: since Virtual private networking provides tunneling between two endpoints, we'll use VPN
to create a point to point tunneling between every 2 controllers; because VPN provides a high
level of security so, in case of an attack or attempt to break the connection or the tunnel, the
connection will be disconnected directly and that will alert the whole network of an attack but, in
case if the attacker was able to infiltrate the VPN tunneling then, we will use the next algorithm
which is RSA.
• RSA: inside the tunneling connection we'll use the public key RSA algorithm to exchange the
keys of connection to start a connection session and of course that’s beside the IPsec algorithm
used in VPN.
• Blockchain: blockchain is a promising technology and most people would know it from its
biggest participation in information technology which is cryptocurrency. Our proposed algorithm
uses blockchain technology to create blocks of hashes between controllers to authenticate and
validate the connection between controllers.
The previous topologies and algorithms will be used not just to defend controllers hence defending the
SDN environment but also, to secure the connection between the controllers.
Conclusion
• SDN provides Abstraction for layers and infrastructure.
• SDN is the new era of technology and it could be used for developing other fields of technology and
SDN itself enhances network security by itself and by using other technologies for that purpose.
• It is a new technology so, it's still has some security issues despite that SDN itself was developed as
a kind of security solution for networks.
• Blockchain could be used as a way for securing the SDN environment.
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SDN Provides freedom and independence from vendor-constrained software and hardware by
developing our own apps for our own needs and by creating open projects like the open network
foundation (ONF).
SDN provides programmability and virtual environment using NFV which is both cost and resource
effective
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MECANISME ȘI PROTOCOALE DE PROTECȚIA INFORMAȚIEI ÎN REȚELE ȘI
SISTEME INFORMAȚIONALE

Claudia HLOPEANICOV
Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” mun. Chişinău, Republica Moldova
Rezumat: Investigarea protocoalelor de securitate a informațiilor în rețele și sisteme informaționale reprezintă
principalele tipuri de amenințări privind clasificarea încălcărilor ale securității care decurg din utilizarea rețelelor de
calculatoare. Consider ca mecanismele, serviciile și opțiunile de bază pentru implementarea sistemelor de criptare sunt
tipuri pentru a asigura autentificarea, integritatea și confidențialitatea informațiilor transmise. Tendințele prospective
în dezvoltarea transformărilor criptografice sunt determinate și analizate pentru a asigura protecția informațiilor în
rețelele și sistemele informaționale.
Cuvinte cheie: securitatea informațiilor, criptografie conversii, confidențialitate, autentificare, integritate
algoritmi de criptare a integrității datelor.

Metodele de protecție a informațiilor se dezvoltă dinamic, devin mai complexe și se dezvoltă treptat
într-o industrie separată a tehnologiilor informaționale și comunicațiilor. Pentru protecția informațiilor cu
acces limitat sunt folosite diferite instrumente criptografice. Scopul articolului este de a studia protocoalele și
mecanismele de protecție a informațiilor în sistemele și rețelele informaționale, analizând direcțiile
promițătoare pentru dezvoltarea transformărilor criptografice pentru a asigura confidențialitatea,
autentificarea și integritatea informațiilor.
Problema protejării rețelelor de calculatoare împotriva accesului neautorizat a devenit deosebit de
acută. Dezvoltarea tehnologiilor de comunicare permite construirea arhitecturii rețelelor informaționale
distribuită care unesc un număr mare de segmente situate la o distanță considerabilă una de cealaltă. Toate
acestea determină o creștere a numărului de noduri de rețele și numărul de diferite căi de comunicare între ei,
care, la rândul său, crește riscul de conectare neautorizată la rețea și accesul la informații importante. O astfel
de perspectivă poate fi deosebit de nefavorabilă pentru structurile de stat sau militare care dețin informații
secrete de stat sau de orice altă natură. În acest caz, sunt necesare instrumente speciale pentru a identifica
utilizatorii din rețea, asigurând accesul la informații numai dacă aceștia sunt pe deplin siguri că utilizatorul
are drepturi de acces la acesta. În tabelul 1 prezintă principalele tipuri de amenințări la încălcarea securității
care decurg din utilizarea rețelelor de calculatoare. Tabel de analiză nr. 1 arată că toate nivelurile modelului
de referință ISO/OSI sunt supuse atacului.
Pentru a proteja informațiile în diferite combinații, se utilizează controlul accesului, autorizarea și
criptarea informațiilor, suplimentate cu redundanță. Distribuția serviciilor și a mecanismelor de securitate pe
niveluri ale modelului de referință al interacțiunii sistemelor deschise (OSI) sunt prezentate în figura 1
[1,2,4].
Tabelul 1 Caracteristicile amenințărilor la adresa încălcării securității.
Indicatori
Autentificarea

Integritatea

Confidențialitatea
Refuzul serviciului

Riscuri
- falsificarea datelor
- încercări ale intrusului să se implice unui
utilizator legitim.
- schimbarea datelor utilizatorului
- schimbarea fluxului de mesaje prin
transmiterea
- furtul
informației
păstrat
în
servere/calculatoare
- preluarea informației de configurarea a
rețelei
- izolarea sistemului prin atacul pe servere
DNS
- finisarea sesiunii de accesul utilizatorului

Urmările
- experiență incorectă a utilizatorului.
- încrederea în date false.
- pierderea datelor informaționale
- compromiterea sistemului informațional
- pierderea datelor
- încălcarea secretelor informațiilor.
- consecințele devastatoare pentru sistem
- întîrzierea activităților de utilizator

Astfel, se iau și, în considerare mecanismele și serviciile de bază pentru a asigura autentificarea,
integritatea și confidențialitatea informațiilor transmise în rețele și sisteme informaționale. Autentificarea
asigură faptul că mesajul a provenit efectiv din sursa dorită, precum și protecția față de modificări, întârzieri,
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reluarea și reordonarea mesajelor. Pentru a asigura autentificarea, se folosesc algoritmi de criptare,
semnătură digitală, coduri de autenticitate a mesajelor (MAC) și funcții de hash. În permanență se pune
punctul pe considerarea mecanismelor și protocoalelor care oferă autentificarea mesajelor în detaliu.

Figura 1 Distribuția serviciilor și a mecanismelor de securitate
prin nivelurile modelului de referință ISO/OSI.
Atunci când se utilizează un algoritmi de criptare simetric, se asigură confidențialitatea și un anumit
nivel de autentificare. Metodele de criptare asimetrice oferă atât confidențialitatea, cât și autentificarea
mesajelor transmise.
Putem vorbi despre trei opțiuni pentru protejarea mesajelor utilizând criptarea asimetrică. Prima
opțiune - transferul mesajelor cu cheia publică a unui abonat. Acest lucru asigură confidențialitatea mesajului
(numai un abonatul poate avea cheia privată), dezavantajul schemei fiind imposibilitatea de a furniza
autentificare (orice abonat poate folosi cheia publică a sistemului pentru a se declara sub nume altuia
abonat).
A doua opțiune - utilizarea de către un abonat la trimiterea unui mesaj al cheii sale secrete. În acest
caz, sunt furnizate autentificarea și semnătura digitală (numai primul abonat are cheia secretă). Dezavantajul
schemei este capacitatea oricărui utilizator de a utiliza cheia publică pentru a verifica semnătura.
A treia opțiune este utilizarea de către cel puțin doi abonați a cheilor lor pentru schimbul de mesaje.
Acest lucru asigură confidențialitatea, semnătura digitală (deoarece se folosește cheia publică) și
autentificarea (deoarece se folosește cheia privată).
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Tot odată se pune accentul pe mecanismele de protecție utilizând protocolul de Internet (Internet
Protocol), care oferă autentificare, confidențialitate și gestionarea cheilor.
Pentru a proteja schimbul de date în rețelele locale (LAN), rețelele corporative și publice (WAN) și
Internetul, se utilizează protocolul IPSec.
Obiectul cheie în mecanismele de autentificare și confidențialitate pentru IP este asociația de
securitate, care asigură protecția unilaterală a fluxului de date la nivel de transport și utilizează diferite
portocoale: fie protocolul AH (Authentication Header), fie ESP (Encapsulating Security Payload header)
antetul de protecție a încărcăturii). Autentificarea în protocoalele AH și ESP se bazează pe utilizarea unui
cod de autentificare MAC cu o lungime prestabilită de 96 de biți, iar serviciul de criptare a protocoalelor ESP
utilizează algoritmi de criptare : "Triple" DES cu trei chei, RC5, IDEA, "Triple" IDEA cu trei taste, SAST,
Blowfish. Protocoalele AH și ESP susțin două moduri de utilizare: transport și tunel. Modul de transport este
proiectat pentru a proteja protocoalele de nivel înalt și asigură comunicarea între două noduri informaționale
principale (un utilizator și un server sau două stații de lucru). Avantajul modului de transport este acela de a
asigura confidențialitatea pentru orice aplicație care utilizează acest mod, ceea ce evită necesitatea
implementării funcțiilor de confidențialitate, în fiecare aplicație individuală. Dezavantajul este că utilizarea
acestuia nu exclude posibilitatea de a analiza traficul de pachete transmise.
Modul tunel protejează întregul pachet IP și este util în configurarea rețelei, care necesită o metodă de
protecție, ca de exemplu un firewall sau un gateway de securitate. Avantajul acestui mod este de a descărca
nodurile informaționale rețelei interne de la necesitatea de a cripta datele și de a simplifica procedura de
distribuție a cheilor. Dezavantajul este complexitatea analizei fluxului de date către o anumită destinație.
Analiza protocoalelor și a mecanismelor de protecție a arătat că metodele criptografice bazate pe
utilizarea algoritmilor de conversie a informațiilor simetrice și asimetrice sunt utilizate pentru a asigura
autentificarea, integritatea și confidențialitatea transmisiei de date în rețelele și sisteme informaționale. În
același timp, sporirea în continuare a amenințărilor/riscuri indică necesitatea unei abordări integrate pentru a
asigura protecția informațiilor transmise.
Metodele criptografice sunt utilizate în mod tradițional pentru a construi mecanisme de securitate.
Metodele de criptare simetrice se bazează pe blocuri simple și ușor implementate de permutare a datelor.
Metodele de criptografie a cheilor publice se bazează pe utilizarea problemei teoretice și complexe
corespunzătoare (factorizare, logaritmă discretă etc.).
Astfel, studiile au arătat că, pentru a asigura protecția datelor transmise în rețele de calculatoare, se
folosesc seturi de protocoale de securitate care nu asigură pe deplin confidențialitatea, autentificarea și
integritatea datelor.
O direcție promițătoare a soluționării integrate a problemelor de asigurare a indicatorilor necesari este
utilizarea protocoalelor și a mecanismelor de protecție a schemelor teoretice și codurilor pe codurile de bloc
algebrice.
Bibilografie
1. Горбенко И.Д., Потий А.В., Терещенко П.И. Ре-комендации международных стандартов по
оценке без-опасности информационных технологий // Мат-лы тре-тьей международн. научнопрактич. конф. "Безопас-ность информации в информационно-телекоммуника-ционных
системах" – К., 2000.-pag. 150-160.
2. Бондаренко М.Ф., Черных С.П., Горбенко И.Д., Замула А.А., Ткач А.А. Методологические
основы концеп-ции и политики безопасности информационных техноло-гий // Радиотехника.
– 2001. – Вып.119. – pag. 5-17.
3. Горбенко И.Д., Потий А.В., Терещенко П.И. Критерии и методология оценки безопасности
информа-ционных технологий // Радиотехника.
4. Стасєв Ю.В., Кузнецов О.О., Корольов Р.В. Аналіз існуючих послуг і механізмів захисту
інформації // Системи озброєння і військова техніка. – Х.: ХУ ПС. – 2006.– 4(8) – pag. 81-87.
5. Garfinkel,S., and Spafford, G. Web Security & Commerce. Camridge, MA: CTReilly fnd Associates,
1997.
6. Кузнецов А.А., Евсеев С.П. Разработка теоре-тико-кодовых схем с использованием
эллиптических ко-дов // Системи обробки інформації. – Х.: ХВУ, 2004. – Вип. 5. – pag. 127132.

423

PIPE PLUGIN FOR HYBRID PETRI NETS VISUAL SIMULATION OF WIRELESS
SENSOR NETWORKS

Andrei FURTUNA
Technical University of Moldova
Abstract: This paper presents an overview of proposed plugin for adding feature of modeling hybrid petri nets
for Platform-Independent Petri Net Editor (PIPE), an open-source tool that supports the design and analysis of
Generalized Stochastic Petri Net (GSPN) models. Petri nets are a widely used formalism for the analysis of concurrent
systems and as such there are a lot of existing tools which allow users to edit, animate and analyze a range of Petri net
classes. PIPE ’s extensible design enables developers to add functionality via pluggable analysis modules. It also acts
as a front-end for a parallel and distributed performance evaluation environment.
Keywords:Wireless sensor networks (WSN), hybrid Petri Nets, computer system.

Introduction
We can see that latest trends in wireless sensor networks (WSN) has touched a wide range of
applications of WSNs in military sensing, traffic surveillance, target tracking, environment monitoring,
healthcare monitoring, and so on. Here we describe such type advances in WSN and their applications in
various fields.
Topology control is one of the fundamental problems in WSNs. It has great importance for prolong
lifetime, reducing radio interference, increasing the efficiency of media access control protocols and routing
protocols. It also ensures the quality of connectivity & coverage and increase in the network service as well.
A significant progress in research can be seen in WSNs topology control. Many topology control algorithms
have been developed till date, but problems such as lack of definite and practical algorithm, lack of efficient
measurement of network performance and idealness of mathematical model still exist. [1][2]
For modeling and simulating a WSN topology it can be used different tools and formal languages, we
have chosen to use Petri Nets (PN) which are a well-accepted formalism for modelling concurrent and
distributed systems in various application areas: workflow management, embedded systems, production
systems, WSN and traffic control are but a few examples. The main advantages of PNs are their graphical
notation, their simple semantics, and the rich theory for analyzing their behaviour.
Performance verification and evaluation are some of techniques widely used to design and analyze
different distributed systems and hybrid applications with discrete-continuous processes [3]. Using this
techniques design, gaps can be identified at the beginning stage [4, 5, 6, 7]. Thus these problems can be
eliminated earlier, and troubleshooting, maintenance and maintenance costs can be significantly reduced.
In spite of their graphical nature, getting an understanding of a complex system just from studying the
Petri net model itself is quite hard – if not impossible. In particular, this applies to experts from some
application area who, typically, are not experts in PNs. [8]
Platform-Independent Petri Net Editor (PIPE) is a Java-based tool for the construction and analysis of
Generalised Stochastic PN (GSPN) models. PIPE began life in 2002/3 as a postgraduate team programming
project in the Department of Computing at Imperial College London and has been steadily improved through
a number of successive versions, implemented by students at Imperial College London and with input from
industry (particularly Intelligent Automation, Inc.) In addition, a branched version with significant
improvements to different aspects of functionality (e.g. the addition of inhibitor arcs and fixed-capacity
places, and an experimental framework) has also been implemented at the Universitat de les Illes Balears. [9]
In this paper we propose to add the feature for modeling hybrid PNs (HPN) in the above mentioned
software. This will facilitate the analysis and visualization of further work in domain of Wireless Sensor
Networks, which is one of the top trends from last decades.
In Section 2 we briefly introduce the definition of HPNs. Then we proceed, in Section 3, to present the
PIPE tool and the way of adding new functionality from software view. Last, the 4 th section is reserved for
conclusions and possible future work.
1. Hybrid Petri Nets
The theory of PNs has its origin in C.A. Petri’s dissertation “Communication with Automata“,
submitted in 1962. PNs are used as describing formalism in a wide range of application fields. They offer
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formal graphical description possibilities for modeling systems consisting of concurrent processes. PNs
extend the automata theory by aspects like concurrency and synchronization.
In the past, there were applications of HPNs described in many cases but essentially, they were
concentrated on the fields of process control and automation. In the following we demonstrate the
possibilities of using HPNs to model wireless sensor networks infrastructure, which is an embedded hybrid
systems. The used PN class of Hybrid Dynamic Nets (HDN) and its object oriented extension is described in
[10] and [11]. This class is derived from the above-mentioned approach of David and Alla [12] and defines
the firing speed as function of the marking from the continuous net places.
Continuous PNs are particularly suitable for modeling flows: liquid flow, data flows (suitable for
WSN), continuous production of a machine. However, a flow may be suddenly interrupted: closing a valve
or machine breakdown for example. This is equivalent to suddenly having another continuous PN. This
situation can be modeled by a HPN containing continuous places and transitions (C-places and Ctransitions) and discrete places and transitions (D-places and D-transitions). In addition, in a HPN, a
discrete marking may be converted into a continuous marking and vice-versa. The marking of a C-place is
represented by a real number, whose unit is called a mark, and the marking of a D-place is represented by
dots, called tokens (or marks when a common word is useful).
In Figure 1 is represented an example of HPN, where transition t1 is enabled only if there is at least
one token in p1.

Figure 1 Example of Hybrid petri net.

D-Place

Discrete part
Immediate
transition

Continuous part
Fluid arc
Normal arc

C-Place

Tokens
Timed transition Test arc

Continuous
transition

Normal arc

Fluid
Test arc

Same convention is used in the Rewriting Hybrid Petri Net tool developed by UTM under the
guidance of Dr. Guțuleac Emilian.
The formal definition described in continuation is same as in [12] which is considered to be one of
wide used formalization of Petri Nets.
Formal Definition [12]
A marked autonomous hybrid Petri net is a sextuple
fulfilling the
following conditions:
is a finite, not empty, set of places;
is a finite, not empty, set of transitions;
, i.e. the sets P and T are disjointed;
, called "hybrid function", indicates for every node whether it is a discrete node (sets
and ) or a continuous one (sets
and );
or is the input incidence application;
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or is the output incidence application;
or is the initial marking
In the definitions of
and
corresponds to the case where
, and
or
corresponds to
.
and
functions must meet the following criterion: if and are such that
and
, then
must be verified.
As for a discrete or a continuous PN, the structure (implying the incidence matrix) is defined by the
quadruple
. An unmarked hybrid PN is a 5-tuple
, i.e., in addition to
the structure, the nature of each node (discrete or continuous) is specified in Q.
The last condition states that an arc must join a C-transition to a D-place as soon as a reciprocal arc
exists. This ensures marking of D-places to be an integer whatever evolution occurs.
Definition 2.
A discrete transition in a hybrid PN is enabled if each place
discrete PN):
.

*

meets the condition (as for a

in *

meets the condition (as for a

in

Definition 3.
A continuous transition in a hybrid PN is enabled if each place
discrete PN):

2. PIPE modelling software
Models are drawn on a canvas using components from a drawing toolbar including places, transitions,
arcs and tokens Figure 2. Nets of arbitrary complexity can be drawn and annotated with additional user
information. Besides basic model design functionality, the designer interface provides features such as zoom,
export, tabbed editing and animation. The animation mode is particularly useful for aiding users in the
intuitive verification of the behaviour of their models. PIPE uses the Petri Net Markup Language (PNML)
[13] as its file format, which permits interoperability with other Petri net tools including P3 [14], WoPeD
[15] and Woflan [16] and the models are saved into XML files [9].
Central to the architecture of PIPE is its support for modules, which allow its functionality to be
extended at runtime with user-implemented code. PIPE comes equipped with a number of specialized
analysis modules that perform structural and performance-related analyses on PN models. A panel to the left
of the canvas enables users to access these modules.
In Figure 3.1 it can be seen the famous problem of “dinning philosophers” designed in PIPE tool using
Petri Net modeling language. This tool permits to simulate and to evaluate the model.

Figure 2. PIPE design interface.
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The project is maintained in programming language Java 8, and has a wide community of users. The
source code of the project are present on GitHub versioning server [17]. For project building automation is
used Maven [18] which permits to add easily a new module (in our case – the proposed plugin).
Conclusion
The feature of modeling HPNs, brings PIPE simulation and evaluation tool to a larger space of
problems. One of them are flows and WSN which we propose to evaluate. We are currently implementing
and testing this plugin. Future work on this subject can be, graphical representation of analysis, in form of
graphs.
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SISTEM MULTI-AGENT IN BAZA MODELELOR DE CALCUL COLECTIV
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Abstract: În lucrarea de faţă sunt prezentate rezultatele cercetărilor efectuate în scopul identificării unui model
de calcul colectiv pentru sistemele multi-agent. Conceptul de calcul colectiv se bazează pe algoritmul de optimizare
oferit de coloniile de furnici. Pasul următor efectuat de agent este calculat în rezultatul analizei paşilor efectuaţi de
restul agenţilor. Rolul de feromoni în algoritmul de optimizare îl joacă gradientul maximal al direcţiei de deplasare
pentru a se atinge valoarea optimală.
Cuvinte cheie: Sistem multi-agent, calcul colectiv, decizii colective, comunicare, swarm intelligence, ant colony
optimization algorithms.

Introducere
Un sistem multi-agent poate fi definit ca un set de procese de calcul care activează în acelaşi timp, pe
mai multe diapozitive sau utilizează aceleaşi resurse şi comunică între ele, pentru a soluţiona o problemă
complexă. Problema majoră aparentă în sistemele multi-agent este sincronizarea deciziilor şi analiza de
covergenţă a acestora spre o decizie optimală pentru toţi agenţii [1,2].
Aplicarea unui sistem multi-agent este specific pentru sistemele inteligente în care rezolvarea
problemei complexe se reduce la împărţirea cunoştinţelor între mai mulţi agenţi unde fiecare dintre ei
activează independent comunicînd prin mesaje cu alţi agenţi.
Domeniul de aplicare a sistemelor multi-agent este foarte vast. Ca exemplu, pot fi menţionate, procese
tehnologice şi de producere, procese ecologice şi sociale, etc.
Noţiunea de Calculul colectiv (Swarm Intelligence) [3,4,5] este specifică şi pentru sistemele multiagent. Modelele de Inteligenţă Colectivă (Swarm Intelligence) sunt inspirate din comportamentul de roi
naturale. Până la moment sunt cunoscute diferite modele aplicate cu succes în multe domenii ale ştiinţei şi
tehnicii, precum: optimizarea în baza coloniilor de furnici (Ant Colony Optimization); optimizarea în baza
roiului de albine, etc.
Scopul cerectărilor efectuate este identificarea unui sistem de calcul colectiv (Swarm Intelligence)
pentru optimizarea deciziilor într-un sistem multi-agent în scopul atingerii unui profit maximal.
1. Optimizarea în baza modelelor de colonii de furnici
La baza acestul algoritm se află comportamentul coloniilor de furnici care prin comunicare identifică
calea cea mai eficientă sau optimală [6]. Direcţia de deplasare este determinată din modelul probabilistic
definit prin formula (1):

Pi 

liq  fi p

l
K

k 0

q
k

f

p
k



,

(1)

unde: Pi - probabilitatea de deplasare în direcţia i ;

li - complexitatea direcţiei de deplasare i ;
fi - cantitatea de feromoni pe direcţia de deplasare i ;
q - complexitatea algoritmică;
p - credibilitatea algoritmică de deplasare în direcţia i ;
q  p  1.
Pentru sistemul multi-agent valoarea Pi va determina probabilitatea deciziei de deplasare în direcţia i
a agentului pentru a atinge valoarea optimală definită de funcţia de calitate sau optimizare.
2. Modelul sistemului multi-agent
Un agent prezintă o colecţie de elemente funcţionale care efectuează o mulţime de operaţii specifice
algoritmului de funcţionare. Dinamica comportării unui agent este definită prin modelul matematic (2):
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An (T )  gn  AN (T  1), Pn  , n  1, N ,

(2)

unde: AN (T  1) - starea precedentă a tuturor agenţilor implicaţi în luarea deciziilor, n  1, N ;

PnK - mulţimea de probabilităţi de deplasare a agentului n în direcţia i, i  1, K pentru a atinge valoarea
optimală; gn - funcţie de calcul; An (T ) - starea curentă evaluată pentru agentul n . Pentru aşi atinge scopul
agentul n efectuează activităţi calculate din expresia (3):
(3)
Un (T )   n  An (T ), An (T  1)  ,
unde: U n (T ) - activitatea agentului n pentru a atinge valoarea optimală, şi  n - funcţia de calcul a
acestei activităţi.
3. Structura sistemului multi-agent
În Figura 1 este prezentată structura sistemului multi-agent care activează în baza modelelor de calcul
colectiv. Structura include: mulţimea de agenţi; mediul de comunicare COM ; vectorii ce determina direcţia
de deplasare U obţinuti în rezultatul procesării valorilor Pi ; valoarea optimală.
Rolul de feromoni în expresia (1) este identificat de gradientul maximal al direcţiei de deplasare
pentru atingerea valorii optimale.
COM
Actiuni
definite de Pi
U

Agent 2

U

Valoare
optimala

U

U

U

U

U

COM

U

U

COM
U

Agent 1

Agent 3

U
U

COM

Agent N

Figura 1. Structura sistemului multi-agent.
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MODELAREA RETELELOR INFORMATIONALE CU TRAFIC LIMITAT
DE TRANSFER DATE
Dimitrie BORDIAN, Ana ŢURCAN, Mariana OŞOVSCHI
Nionil ROŞCA, Iulian LUNGU
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abstract: În lucrarea de faţă sunt prezentate rezultatele moedelării reţelelor informaţionale care asigură un
trafic limitat de transfer date. Aceste modele sunt caracteristice pentru reţelele de senzori care dispun de resurse
limitate de stocare, procesare şi comunicare. Modelul reţelelor informaţionale este prezentat în formă de reţele Petri
temporizate în care fiecare nod este definit ca un obiect cu date şi metode de procesare a acestora.
Cuvinte cheie: Modelare, reţele informaţionale, trafic limitat de comunicare, reţele Petri temporizate, obiect,
ESP8266, NodeMCU.

Introducere
Procesul de transfer de date într-un sistem informaţional constituie factorul decisiv în calitatea şi
corectitudinea funcţionării acestuia. Este evident faptul că canalele de transfer de date dispun de parametri
limitaţi în ceea ce priveşte volumul de date pe unitatea de măsură. Un interes deosebit în acest domeniu îl
constituie reţelele de senzori care dispun şi de resurse limitate de stocare, şi procesare, şi de comunicare.
Analiza şi modelarea parametrică a acestor sisteme permite reducerea considerabilă a cheltuielelor în
procesul de proiectare şi implementare [1], respectându-se parametrii de calitate a datelor (cantitatea de date
pierdute şi probabilitatea ca un pachet să atingă punctul de destinaţie). La baza acestor modele se află
sistemele de aşteptare marcoviene care asigură aparatul matematic de calcul al probabilităţii de pierdere a
datelor sau de atingere a punctului de destinaţie [1,2].
1. Definirea Obiectelor în baza modelelor de reţele Petri temporizate
Reţelele Petri reprezintă una din metodele de bază în modelarea sistemelor de calcul distribuite cu
procesare concurentă a datelor [3,4].



O reţea Petri PN  P , T , F , M0

 este un 4-tuplu, unde:





T  t , j  1, L este o mulţime finită şi nevidă de tranziţii;



F   P  T   T  P  este o mulţime de arce de conectare a locaţiilor cu



P  pi , i  1, N este o mulţime finită şi nevidă de locaţii;
j

tranziţiile şi a tranziţiilor cu locaţiile;
 M 0 este marcajul iniţial al reţelei.
Comportamentul dinamic al reţelei Petri este definit de regulile de declanşare a tranziţiilor şi marcajul
locaţiilor în fiecare moment de timp [3,4,8].
O reţea Petri cu tranziţii tempotizate este un cuplu de forma TPN   PN ,   , unde  este un set de

 

funcţii care atribuie fiecărei tranziţii un timp de întirziere [5,8]:  : T  R ,  j   t j .
Pentru modelarea reţelelor informaţionale cu trafic limitat de transfer date sunt necesare trei tipuri de





TPN
TPN
TPN
, ODS
, ODC
Obiecte elaborate în baza modelelor de reţele Petri temporizate OTPN  ODG

 . Un Obiect

este considerat un cuplu format dintr-o mulţime de date şi metode de procesare a acestora:
TPN
O DG
- obiect generator de date, este prezentat în Finura 1.a), unde: t1 - tranziţie temporizată care
determină intervalul de timp  DG de generare a datelor, t2 - tranziţie pentru validarea transmiterii datelor în
reţeau de comunicare, p1 - locaţie care indică prezenţa datelor pentru transmitrea acestora în reţaua de
comunicare;
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ODS

ODG
t1

ODC

t1

t2

t3
100

p1

t4

t1

p1

t7

p1
t5

p2
t2

t2

t6

p3

a) obiect generator de
b) obiect pentru stocarea
c) obiect pentru transferul de
date;
datelor;
date.
Fig. 1. Obiecte pentru modelarea reţelelor informaţionale.
TPN
O DS
- obiect pentru stocarea datelor, este prezentat în Figura 1.b), unde: t1, t 2, t 3, t 4 - tranziţii
temporizate care validează primirea datelor pentru transmiterea acestora în canalul de comunicare, t6 tranziţie temporizată care determină intervalele te
timp  DS pentru transmiterea unui pachet de date
în reţeaua de comunicare, t7 - tranziţie pentru
monitorizarea bufer-ului de date, dacă cantitatea
de date stocate este mai mare de 100, are loc
eliminarea datelor din memoria de stocare, t5 tranziţie care monitorizează descărcarea buferului de date, p1 - locaţie care modelează
cantitatea de date stocate în bufer-ul de date, p2
- locaţiei care indică că bufer-ul de date este
supraîncărcat şi necesită eliminare parţială a
Fig. 2. Topologia reţelei modelate.
datelor din acesta, p3 - poziţie care
monitorizează numărul de pachete de date pierdute în rezultatul suprasolicitării bufer-ului de date;
TPN
O DC
- obiect pentru transferul de date, este prezentat în Figura 1,c), unde: t1 - tranziţie pentru
validarea datelor pentru comunicare; t2 - tranziţie temporizată care determină durata timpului  DC pentru
transmiterea unui pachet de date, p1 - locaţie care indică starea canalului de transmitere a datelor.
2. Structura reţelei informaţionale
Pentru modelare s-a selectat o topologie de reţea
senzorială (Figura 2), unde: SD - sunt surse de date (senzori)
elaborate în baza dispozitivelor ESP8266 (WeMos D1 mini
WiFi module) ; CC - sunt canale de comunicare; AP - sunt
puncte de acces cu funcţii de concentrator elaborate în baza
dispozitivelor NodeMCU (ESP-12E) [6]; PD - este un centru
de stocare şi procesare a datelor cu performanţe înalte.
Din topologia reţelei se observă punctele slabe ale
acesteia şi anume canalele de comunicare amplasate între
punctele de acces AP .
3. Modelul reţelei înformaţionale în baza reţelelor Petri
Pentru a obţine caracteristicile de performanţă ale reţelei
definită prin topologia din Figura 2 s-a elaborat modelul
acesteia în baza reţelelor Petri temporizate. Pentru
implementarea reţelei Petri (Figura 3) s-a utilizat mediul de
modelare VPNP elaborat de membrii catedrei Calculatoare [7].
Rezultatele modelării sunt prezentate în Figura 4.
În model pot fi menţionate principalele locaţii care
determină parametrii de performanţă: p7 - cantitatea de date
stocată în memoria punctului de acces AP (1) (Figura 4, a);
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Fig. 3. Modelul reţelei
informaţionale elaborate în baza reţelei
Petri.

p9 - cantitatea de date pierdute din cauza suprasolicitării memoriei punctului de acces AP (1) (Figura 4,
b); p17 - cantitatea de date stocată în memoria punctului de acces AP (2) (Figura 4, c); p19 - cantitatea
de date pierdute din cauza suprasolicitării memoriei punctului de acces AP (2) (Figura 4, d); p27 cantitatea de date stocată în memoria punctului de acces AP (3) (Figura 4, e); p29 - cantitatea de date
pierdute din cauza suprasolicitării memoriei punctului de acces AP (3) (Figura 4, f); p30 - cantitatea de
date sosite la punctul de destinaţie PD (Figura 4, g).
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Fig. 4, a) Modelarea memoriei punctului de acces AP (1) .
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Fig. 4, b) Modelarea datelor pierdute din cauza suprasolicitării memoriei punctului de acces AP (1) .
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Fig. 4, c) Modelarea memoriei punctului de acces AP (2) .
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Fig. 4, d) Modelarea datelor pierdute din cauza suprasolicitării memoriei punctului de acces AP (2) .
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Fig. 4, e) Modelarea memoriei punctului de acces AP (3) .
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Fig. 4, f) Modelarea datelor pierdute din cauza suprasolicitării memoriei punctului de acces AP (3) .
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Fig. 4, g) Modelarea cantităţii de date sosite la punctul de destinaţie PD .
Concluzii
În rezultatul modelării reţelei informaţionale cu trafic limitat de transfer date au fost identificate şi
confirmate punctele critice ale acesteia. Din grafice se observă: o suprasolicitare a memoriei de stocare a
datelor în punctele de acces începînd cu pasul 40, procesul de eliberare a memoriei şi transferul acestor date
în lista datelor pierdute din cauza limitei canalului de comunicare.
Menţiuni
Cercetările efectuate fac parte din tematica tezelor de doctorat din cadrul catedrei Calculatoare, DIIS,
FCIM, UTM. Modelarea parametrică s-a efectuat în baza mediului Software VPNP oferit de catedra
Calculatoare. Rezultatele experimentale şi măsurările au fost efectuate în baza dispozitivelor oferite de
Centrul Studenţesc de Creativitate Tehnică „Hard & Soft” şi ORNGE Cafee.
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REŢEA DE SENZORI PENTRU GHIDAREA ROBOŢILOR MOBILI
Neonil ROŞCA, Iulian LUNGU, Dimitrie BORDIAN,
Nichita GONCEAR, Daniel CURMEI, Andrei MIRON
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abstract: În lucrarea de faţă s-a proiectat şi cercetat o reţea de senzori pentru ghidarea unei mulţimi de roboţi
mobili în scopul deplasării acestora pe o traiectorie predefinită. Reţeaua de senzori prezintă o mulţime de puncte de
referinţă cu coordonate spaţiale fixe şi o mulţime de roboţi mobili care se deplasează într-un spaţiu închis. Toate
dispozitivele sunt elaborate în baza modulelor ESP-8266 care permit calculul poziţiei robotului mobil în baza datelor
RSSI. În rezultatul cercetărilor s-a constatat că exactitatea coordonatei poziţiei robotului mobil este direct
proporţională cu numărul de puncte de referinţă implicate în calculul acesteia.
Cuvinte cheie: Robot mobil, reţea de senzori, spaţiu închis, Wi-Fi, RSSI, ESP-8266, punct de referinţă, traseu de
deplasare.

Introducere
Problema ghidării roboţilor mobili în spaţii închise devine tot mai actuală. Specificul spaţiilor închise
este lipsa posibilităţii de comunicare cu mediul exterior. Aceste restricţii impun unele caracteristici de
Autonomie Totală, unde orice operaţie de deplasare este calculată în baza resurselor hardware şi software
limitate prezente în structura robotului. Limitarea resurselor hardware şi software sunt condiţionate de
autonomia energetică şi masa mică a acestuia.
Structural un robot mobil este compus din mai multe subsisteme mecanice, un set de senzori, actuatori
şi o unitate centrală de comandă [1,2,3]. Localizarea robotului, în spaţiul de activitate, are loc prin utilizarea
diferitor senzori care se bazează pe efecte şi fenomene fizice [4].
Scopul acestei lucrări este dezvoltarea unei reţele de senzori care să permită poziţionarea şi deplasarea
unei mulţimi de roboţi într-un spaţiu închis de activitate utilizându-se doar proprietăţile şi protocoalele de
comunicare Wireless [5].
1. Topologia reţelei de senzori
În Figura 1 se
prezintă topologia reţelei
de
senzori
pentru
poziţionarea
şi
deplasarea roboţilor în
spaţiul de activitate.
Domeniul de activitate
al robotului este un
spaţiu închis definit în
sistemul de coordonate
OXY . Reţeaua de
senzori
prezintă
o
mulţime de puncte de
referinţă PRi , i  1, M
amplasate în spaţiul de
activitate. Fiecare punct
de referinţă dispune de
coordonata

Y

Spatiu inchis

PR 1

RM 2

PR 3

PR 2
RM 1

RM N
PR M
PR 4
O

 X ( PRi ), Y ( PRi ), i  1, M

X

Fig. 1. Topologia reţelei de senzori.
de amplasare

în sistemul de coordonate OXY . Aceste

coordonate sunt fixe şi sunt definite în procesul proiectării reţelei de senzori. În spaţiul de activitate este
definită şi mulţimea de roboţi mobili RM j , j  1, N cu coordonatele

X ( RM ), Y ( RM ), j  1, N .
j

j

Fiecare robot mobil RM realizează o conexiune WiFi cu mulţimea de puncte de referinţă PR generând
matricea de conexiuni L cu dimensiunile N * M şi matricea LR - conexiuni WiFi dintre roboţi cu
dimensiunile N * N :
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2. Modelul matematic pentru calculul poziţiei robotului în spaţiu
Poziţia robotului RM j , j  1, N în sistemul de coordonate OXY este calculată în baza modelului
matematic (1). La baza acestui model se află modelul matematic pentru calculul coordonatelor în sistemul
GPS [6,7,8]:

  x  x 2   y  y 2  d ,
1
1
1


2
2
  x  x2    y  y2   d2 ,

2
2
  x  x3    y  y3   d3 ,

...
2
2

  x  x4    y  y4   d L .


(1)

unde: x, y - poziţia robotului în sistemul de coordonate OXY ; xl , yl - coordonatele punctelor de
referinţă PRlj implicate în calcul, l  1, 2,..., L ; d l - distanţa de la robot până la punctul respectiv de
referinţă care este calculată din expresia (2):
(2)
Pd  P0  20*lg  dl  ,
unde: P0 - puterea semnalului de referinţă (obţinut pentru d0  1m ); Pd - puterea semnalului
obţinută pentru distanţa d l .
Puterea semnalului Pd este obţinută din calculele RSSI (Received Signal Strength Indicator)
efectuate de modulul WiFi [9], în baza formulei Harald Friis [10].
Rezolvarea sistemului de ecuaţii (1) poate fi realizată sau prin metode clasice iterative, sau prin
utilizarea unui model de reţea neuronală prezentată în [11,12], sau reţea reconfigurabilă [13].
3. Schema funcţională a robotului mobil
Reţeaua de senzori este proiectată în baza dispozitivelor
ESP-8266 [14], care integrează module WiFi cu servicii de calcul a
valorii RSSI [15]. Schema funcţională a robotului mobil este
prezentată în Figura 2, unde: WiFi - modul de comunicare în
reţeaua Wireless; Data - stocarea datelor (matricele L , LR şi
valorile d l ); Data Processing - algoritmi de procesare a datelor
în baza modelelor (1) şi (2); Drv( L), Drv( R) - drivere pentru
comanda cu motoarele DC ( Left ), DC ( Right ) pentru deplasarea
robotului mobil. Direcţia de deplasare a robotului mobil este
determinată de viteza sau diferenţa în viteza de rotaţie VL ,VR ale
motoarelor DC ( Left ), DC ( Right ) :

VL  VR  0 - deplasare înainte;
VL  VR  0 - deplasare cu cotire spre dreapta;
VL  VR  0 - deplasare cu cotire spre stânga.
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WiFi

Data

Drv(L)

DC(Left)

Data
Processing

Drv(R)

DC
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Fig. 2. Schema funcţională a
robotului mobil.

4. Implementarea robotului mobil
Rezultatul implementării robotului mobil este prezentat în Figura 3.
Modul
ESP8266

Fig. 3. Implementarea robotului mobil.
Menţiuni
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funcţională a reţelei de senzori s-a efectuat în baza dispozitivelor oferite de Centrul Studenţesc de
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Abstract: În lucrarea de faţă sunt prezentate rezultatele proiectării unui sistem de calcul adaptiv pentru aplicaţii
distribuite şi în timp real. Sistemul prezintă o mulţime de servere care oferă servicii în soluţionarea unor apeluri
generate de sistemul de luare a deciziilor. Rezultatul calculelor de pe mulţimea de servere sunt returnate la sistemul de
luare a deciziei care selectează opţiunea cea mai optimală şi o execută.
Cuvinte cheie: Calcul adaptiv, aplicaţii distribuite, timp real, convergenţa deciziei, valabilitatea deciziei.

Introducere
Aplicaţiile distribuite prezintă una din cele mai eficiente metode pentru rezolvarea problemelor
complexe care necesită resurse sporite pentru stocarea şi procesarea datelor. Arhitectural o aplicaţie
distribuită este construită pe mai multe nivele. La cel mai jos nivel sunt amplasate o mulţime de dispozitive
de calcul cu resurse minime de stocare şi procesare a datelor, şi resurse de comunicare în reţea. Nivelele
superioare reprezintă un set de servicii care includ accesul la baze de date/cunoştinţe cu o capacitate mare, şi
algoritmi de o complexitate sporită pentru procesarea datelor [1]. Un exemplu de aplicaţie distribuită poate
servi sistemul Cloud Computing [2], care reprezintă un ansamblu distribuit de servicii de calcul, aplicații,
acces la informații și stocare de date, fără ca utilizatorul să aibă nevoie să cunoască amplasarea și
configurația fizică a sistemelor care furnizează aceste servicii.
Sistemele în timp real [3] prezintă o clasă de arhitecturi de caclul (hardware & software) în care
corectitudinea deciziei depinde nu numai de rezultatele logice ale calculelor, dar şi de timpul în care aceste
rezultate au fost livrate. Pentru aceste sisteme poate fi definită o funcţie care caracterizează viteza de
convergenţă şi valabilitatea deciziei. O decizie absolut corectă, obţinută pentru momentul de timp tn , poate
fi catastrofală fiind aplicată în momentul de tinp tn1 . Principala dimensiune critică a sistemelor în timp real
o constituie timpul.
Scopul cercetărilor efectuate este dezvoltarea unui sistem de calcul adaptiv, pentru aplicaţii distribuite
şi în timp teal, capabil să-şi modifice arhitectura logică în scopul optimizării timpului de reacţie/răspuns.
1. Soluţionarea problemei
Pentru soluţionarea problemei
se propune schema funcţională a
unui sistem de calcul în baza
aplicaţiilor distrbuite (Figura 1)
[4,5,7].
Schema
funcţională
prezintă: un sistem pentru luarea
deciziei DS ; o mulţime de servicii



QS  QSi , j , i  1, N , j  1, M



amplasate pe o mulţime de servere



S  Si , i  1, N



care

ASS1,2
QS1,1
AS1

QS1,M

RSS2,1

Server 2

RS1

ASS1,N

AS2

QS2,1

QS2,M

RS2

DS
ASN

ASS2,N

RSSN,1

RSN

oferă

suport pentru calculul serviciilor
respective; o mulţime de apeluri de
acces
la
servicii

AS   AS1 , AS2 ,..., ASN 

Server 1

Server N
QSN,1

RSSN,2
QSN,M

Figura 1. Schema funcţională a sistemului de calcul adaptiv.
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generate de sistemul DS şi răspunsul serverului la aceste apeluri RS  RS1 , RS2 ,..., RSN  ; o mulţime de



apeluri de acces la servicii ASS  ASSi , j , i  1, N , j  1, M





 generate de servere între ele şi răspunsul

acestora RSS  RSSi , j , i  1, N , j  1, M .
2. Interacţiunea componentelor
Interacţiunea componentelor ale sistemului adapriv pentru aplicaţii distribuite şi în timp real este
prezentată prin diagrama de secvenţe (Figura 2).
Server 1

DS

Server 2

Server 3

Server 4

1: AS 1
1: AS 2
1: AS 3
1: AS 4
2: QS(4,j)
2: QS(1,j)

2: QS(2,j)

2: QS(3,j)

3: RS 1
3: RS 2
3: RS 3
3: RS 4
4: RS-?
5: AS 1

6: ASS
(1,2)

6: ASS
(2,4)

7: QS(4,j)
8: RSS
(2,4)

9: QS(2,j)

10: RSS
(1,2)

11: QS(1,j)
12: RS 1
13: RS-?

Figura 2. Diagrama de secvenţe de interacţiune a componentelor.
Modul de interacţiune. Sistemul pentru luarea deciziilor DS generează către servere multimea de
apeluri de acces la servicii 1: ASi , toate serverele în mod paralel soluţionează apelul prin execuţia
serviciului 2 : QSi , j şi returnează răspunsul 3: RSi

către sistemul pentru luarea deciziilor DS care le

analizează 4 : RS  ? şi selectează spre execuţie răspunsul optimal.
Un alt caz de interacţiune a componentelor este determinată de secvenţa 5  6  ...  12  13 care
indică interacţiunea dintre servere pentru soluţionarea apelurilor complexe [6,8,9].
3. Calitatea serviciilor oferite de sistem
Calitatea unui serviciu este mai mult o valoare
deductivă decât parametrică. Deoarece parametrul
principal care determină calitatea serviciului acordat, în
sistemele de timp real, îl constituie timpul, s-a construit
graficul ce determină evoluţia calităţii unui serviciu în
timp (Figura 3), unde:
Qmax - valoarea serviciului de calitate maximală;

D( t ) - procesul de calcul şi convergenţa
serviciului în timp spre valoarea calităţii maximale;
Q( t ) - procesul de degradare a calităţii
serviciului în timp;
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Figura 3. Evoluţia calităţii unui serviciu în
timp.

Qopt - valoarea optimală a calităţii serviciului;
topt - timpul optimal de răspuns pentru obţinerea unei calităţi optimale a serviciului.
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Abstract: În lucrarea de faţă sunt prezentate rezultatele dezvoltării unei metode de rezolvare a problemei de
sumarizare a informaţiei textuale bazată pe selectarea cuvintelor cheie care sunt întâlnite cel mai frecvent în text şi
selectarea propoziţiilor care includ aceste cuvinte pentru modelarea informaţiei de sumarizare a textului.
Cuvinte cheie: Logica Fuzzy, teoria mulţimilor, sumarizarea textului, procesarea limbajului natural, calcul
natural, calcul membranar, P-systems.

Introducere
Procesul de sumarizare este o operaţie efectuată de un sistem hardware-software cu scopul extragerii
unui rezumat, care include punctele importante, cu un conţinut ce descrie esenţa documentului original [1,2].
Complexitatea algoritmică ale sistemelor dedicate pentru crearea unui rezumat includ operaţii ce depind de
lungimea, stilul şi sintaxa textului procesat. Sinteza unui rezumat face parte din domeniul inteligenţei
artificiale şi include operaţii din machine learning şi data mining.
Există două abordări generale ale metodelor de sumarizare automată: sumarizare prin extragere și
sumarizare prin abstractizare. Metodele bazate pe extragere funcționează prin selectarea unui subset de
cuvinte, fraze sau propoziții existente în textul original pentru a forma rezumatul. Pe când, metodele bazate
pe abstractizare construiesc o reprezentare semantică internă și apoi folosesc tehnici de generare a limbajului
natural pentru a crea un rezumat mai aproape de gândirea umană. Un astfel de rezumat ar putea include
inovații verbale obţinute în rezultatul auto-învăţării [2,3].
Una din metodele cele mai eficiente pentru sporirea performanţelor ale sistemelor dedicate pentru
procesarea limbajelor naturale este utilizarea procesoarelor specializate cu procesare paralelă a datelor.
Totodată, dezavantajul acestor sisteme este: domeniul limitat de utilizare, lipsa unor modele matematice
bazate pe paralelism, cost mare pentru dezvoltarea aplicaţiilor hardware şi software [4].
Un avantaj deosebit poate fi oferit de utilizarea metodelor netradiţionale de procesare a datelor care
după conţinut şi structură impun un paralelism în procesul de calcul.
În lucrare se propune dezvoltarea unui sistem specializat destinat pentru rezolvarea problemei de
sumarizare a informaţiei textuale bazat pe paralelismul oferit de calculul natural în special calculul celular
(P-systems) [5,6].
1. Dezvoltarea modelului matematic pentru rezolvarea problemei de sumarizare a informaţiei textuale
Fie este dat textul T I 

I
i 1

 ci  , unde

c i este mulţimea de cuvinte şi I numărul total de cuvinte în

text. Textul T I este structurat în aliniate T I 

J

propoziţii Aj 

Lj
l 1
I

A 
j

j 1

şi respectiv, fiecare aliniat A j este structurat în

 Pj ,l  .Pentru fiecare propoziţie Pj ,l este definită mulţimea de cuvinte Pj ,l 

I j ,l

c  ,
j ,l ,i

i 1

unde c j ,l ,i  T .

În scopul obţinerii textului sumarizat T S din textul T I sunt definite următoarele operaţii de procesare a
datelor:
Q
T I 
T K - extragerea cuvintelor cheie, unde: Q - este algoritmul de extragere a cuvintelor cheie;

TK 

M
m 1

 c  şi c
K
m

K
m

T I ;
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G T K 
T I T S - extragerea rezumatului, unde G T K  este algoritmul de extragere a textului pentru

sumarizare în baza cuvintelor cheie T K .
Modelul matematic al algoritmului de extragere a cuvintelor cheie.
Algoritmul de extragere a cuvintelor cheie T K din textul T I s-a elaborat în baza modelului matematic:

TK 

M
m 1

unde:

c max   c
N N*

i

R
i

, i  1, I  ,

  c  - numărul de rădăcini ale cuvântului c
R
i

i

în textul T I ; max N  N * - selectarea cuvintelor

c i care se întâlnesc mai frecvent de N * ori în textul T I .
Modelul matematic al algoritmului de sumarizare în baza cuvintelor cheie.
Algoritmul de sumarizare G T K în baza cuvintelor cheie T K s-a elaborat în baza modelului

 

matematic:
H
H


N N* 
K
  Ph  cm  Ph   , unde:  Ph  - reuniunea propoziţiilor care includ cuvântul
 max
h1
l 1 
 h1

K
N N*
cheie c m ; max
- selectarea propoziţiilor care includ cuvântul cheie c mK de mai multe ori ca N * .

T 

LS

S
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Abstract: În lucrarea de faţă sunt prezentate rezultatele proiectării unui sistem autonom destinat pentru
creşterea plantelor în condiţii de microclimat (extremale). Modelarea şi monitorizarea condiţiilor de microclimat
prevede crearea şi menţinerea parametrilor climatici de condiţii extreme de creştere şi evoluţie a plantelor. Rezultatele
proiectării include dezvoltarea: modelului matematic de evoluţie a sistemului, schema de structură, schema funcţională
a blocului de comandă şi algoritmul de funcţionare al sistemului.
Cuvinte cheie: Sistem autonom, microclimat, model matematic, creşterea plantelor, monitorizare on-line, Intel
Galileo Gen 2, SEEED GROVE kit, Arduino UNO, braţ robotic.

Introducere
Amplasarea geografică şi situaţia geopolitică a R. Moldova necesită implementarea urgentă a unei
strategii de dezvoltare durabilă a tehnologiilor informaţionale şi comunităţilor din zona rurală conform
strategiilor europene şi mondiale [1]. Este evident faptul că fiinţele umane se gândesc la PC, tabletă,
Facebook şi alte rezultate ale dezvoltării tehnologice numai în cazul când vizitând un supermarket îşi pot
satisface toate dorinţele de a procura produsele alimentare necesare. Cea mai mare problema a omenirii,
astăzi, poate fi considerată, asigurarea cu produse alimentare de calitate şi accesul la acestea [2,3].
Dezvoltarea tehnologică oferă o mulţime de metode şi tehnici de sporire a cantităţii şi calităţii
produselor alimentare, însă, sunt necesare şi noi cercetări în acest domeniu care să avanseze evoluţia
climaterică pe Pământ [4].
În lucrarea de faţă se propune dezvoltarea unui sistem autonom destinat pentru creşterea şi analiza
evoluţiei plantelor în condiţii de microclimat. Crearea condiţiilor de microclimat prevede generarea de
situaţii extreme sau speciale pentru evoluţia plantelor prin inducerea de compuşi chimici în sol şi aer,
monitorizarea în timp real a concentraţiei acestor compuşi, şi influența acestora asupra procesului de
dezvoltare a planelor.
1. Modelul matematic de creare a condiţiilor de microclimat pentru creşterea plantelor
Sistemul autonom pentru creşterea plantelor în condiţii de microclimat prezintă un proces tehnologic
complex care impune controlul mai multor parametri de stare prin monitorizarea acestora şi intervenţia cu
fenomene fizice şi chimice.
Modelul matematic pentru crearea condiţiilor de microclimat de creştere a plantelor este definit în
baza expresiei (1) [5]:
(1)
y  t  t   Au(t )  By(t ); F [ ( ), ( )]
unde: y   y1 , y2 ,..., yN  - parametri de stare a procesului tehnologic controlat şi de intrare în sistemul
de control; t - timpul curent de control; t - timpul de reacţie a procesului tehnologic la intervenţia
sistemului de control cu fenomene fizice şi chimice; A - operator de control (un sistem de ecuaţii
diferenţiale care determină evoluţia procesului în timp); u( t )  u1 ( t ), u2 ( t ),..., uN ( t ) - parametri de
acţiune asupra procesului tehnologic pentru controlul parametrilor de stare y ; B şi F - operatori ai
parametrilor controlabili şi non-controlabili care acţionează asupra procesului tehnologic;
 ( )  1 ( ),  2 ( ),...,  N ( ) - parametri controlabili (temperatură, masa, volum, etc.);

 ( )  1 ( ),2 ( ),..., N ( ) - parametri non-controlabili (calitatea, concentraţia, etc.).
În modelul matematic (1) sunt definite intervalele de timp (2) care determină comportarea procesului:
(2)
t0  t  t0  T ; t    t  t ,
unde: t0 - începutul procesului de control; T - durata timpului de control.
Starea obiectului la începutul procesului de control poate fi considerată (3):
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y(t0 )  y0

.

(3)

2. Structura sistemului autonom pentru creşterea plantelor în condiţii de microclimat
Structura sistemului autonom destinat pentru creşterea şi analiza evoluţiei plantelor în condiţii de
microclimat cu monitorizare on-line este prezentată în Figura 1.
Generator de
microclimat

Carcasă din
sticlă pentru
menţinerea
microclimatului

Bloc de
comandă
Monitorizare
on-line

Plantă
Braţ robotic

Setul de
senzori

Fig. 1. Structura sistemului autonom.
Structura sistemului este formată din Blocul de comandă, cu funcţii de achiziţie a datelor de stare

y(t ) de la Setul de senzori care sunt amplasaţi în interiorul Carcasei din sticlă pentru menţinerea
microclimatului, care generează semnalele de acţiune u(t ) asupra Generatorului de microclimat, care
intervine cu fenomene fizice şi chimice controlabile  ( ) şi non-controlabile  ( ) , în procesul de
menţinere a microclimatului, totodată generează semnalele x( t ) pentru comanda cu Braţul robotic amplasat
în spaţiul pentru menţinerea microclimatului, şi oferă informaţii Q  y(t ), u( t ), x( t ) pentru monitorizarea
on-line a procesului de menţinere a microclimatului.
3. Schema funcţională a blocului de comandă
Schema funcţională a blocului de comandă este prezentată în Figura 2.
Brat
robotic
Retea
Intranet

Arduino
UNO

Monitoring

SEEED
GROVE
kit

Set de
actuatori

Set de
senzori

Intel Galileo
Gen 2

Fig. 2. Schema funcţională a blocului de comandă.
Nucleul blocului de comandă îl constituie modulul Intel Galileo Gen 2 [6] care asigură
funcţionalitatea sistemului şi pune la dispoziţie următoarele resurse: microcontroler – SoC Quark X1000;
pini I/O digitali – 14; pini pentru achiziţia semnalelor analogice – 6; memorie Flash – 512KB; RAM –
256MB DDR3; SRAM – 512KB; microSD Card Storage - 8MB; EEPROM – 8KB; comunicare – UART,
I2C, ICSP, Ethernet (10/100), USBclient, USBhost; ieşiri PWM – 6. Modulul SEEED GROVE kit [7]
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prezintă un extensor pentru conectarea Setului de senzori şi actuatori. Manipularea cu Braţul robotic [8]
este efectuată de modulul Arduino UNO [9] care transmite instrucţiunile de la modulul Intel Galileo Gen 2
la elementele de execuţie (Setul de actuatori – motoare, relee). Datele de stare a procesului de creare a
microclimatului sunt accesate din Reţeaua Intranet pentru monitorizarea acestora în timp real.
4. Algoritmul de funcţionare al sistemului
Algoritmul de funcţionare al sistemului autonom pentru creşterea plantelor în condiţii de microclimat
cu monitorizare on-line este prezentat în Figura 3.
START

Init DATA

Config (y(t))

Config (u(t))

Config (x(t))

System
Failed

Ready

STOP

System
Ready

Input (y(t+1))

u(t+1)=A*{y(t+1)+By(t); F(t), u(t)}

Output (x(t+1))

Output (u(t+1))

x(t+1)=J(x(t))
Nu

Da

STOP ?

Nu

x(t+1)-?

Da

Fig. 3. Algoritmul de funcţionare al sistemului.
Algoritmul de funcţionare al sistemului începe cu iniţierea datelor şi configurarea setului de senzori
y(t) pentru identificarea stării procesului controlat, configurarea setului de semnale u(t) de acţionare
asupra procesului, şi configurarea setului de semnale x(t) pentru manipularea cu braţul robotic. Următorul
pas prevede verificarea funcţională a sistemului care livrează utilizatorului informaţia Ready sau Failed.
Procesul de control al microclimatului în spaţiul limitat include achiziţia datelor de stare y(t+1) a
procesului, procesarea acestor date în conformitate cu modelul (3) şi acţionarea asupra procesului cu
semnalele de comandă u(t+1) .
(3)
u(t+1)=A*{y(t+1), By(t), Fy(t), u(t)} ,
unde: u(t+1) - vectorul de acţiune asupra actuatorilor în momentul de timp t+1 ; A* - operator de
control, un sistem de ecuaţii diferenţiale care descriu dinamica sistemului în timp; y(t+1) - vectorul de
setare a procesului în momentul de timp t+1 ; y(t) - vectorul de stare a procesului în momentul de timp t ;
B, F - operatori de descriere a parametrilor controlabili şi non-controlabili; u(t) - vectorul de acţiune asupra
actuatorilor în momentul de timp t .
Menţiuni
Sistemul autonom pentru creşterea plantelor în condiţii de microclimat cu monitorizare on-line a fost
dezvoltat în cadrul Departamentului Informatică şi Ingineria Sistemelor. Implementarea proiectului s-a
efectuat cu suportul şi în baza dispozitivelor oferite de Laboratorul de Sisteme Robotice (DIIS), Centrul de
Creativitate Tehnică „Hard and Soft” şi ORANGE Cafee din cadrul Facultăţii Calculatoare, Informatică şi
Microelectronică a Universităţii Tehnice a Moldovei.
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PRODUSUL PROGRAM PENTRU IMPLEMENTAREA MODELULUI
MATEMATIC AL PROCESULUI INDUSTRIAL
Andrian ROMANIUC
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abstract: Direcția prioritară de cercetare și dezvoltarea produsului program privind modelarea matematica a
procesului industrial.
Procesul industrial se ocupă de toate aspectele legate de utilizarea tehnicii de calcul în urmărirea și
conducerea proceselor industriale, de la arhitecturi dedicate și adaptate controlului industrial și până la tehnici de
programare și modele specifice domeniului.
Pentru un utilizator produsul constituie mijlocul de satisfacere a unei necesităţi. Pentru o intreprindere produsul
constituie rezultatul unui proces tehnologic care implică diverse activităţi.
Modelele şi respectiv simularea pentru această activitate înseamnă reducerea perioadei de analiză, creşterea
productivităţii în proiectare. După selectarea conceptelor de lucru urmează etapele modelare / simulare / optimizare
care vor defini proiectul preliminar. Pe parcursul etapei modelare / simulare pot apărea parametri de proiectare
suplimentari: modelul sistemului, modelare matematică, mdelul matematic, produsul program.
Cuvinte cheie: Process industrial, industrie, rețele industriale, roboți industriali, automatizare procesului
industrial, software-ul, fabricaţie.

1. Instrucţiuni de mişcare cu specificaţii tehnologice
Astfel de mişcări trebuiesc generate în cazul în care robotul trebuie să realizeze operaţii de
vopsire, grunduire, sudare, gravare, etc., când deplasarea trebuie făcută cu respectarea unor forţe da
contact sau momente ale unor forţe tehnologice. Astfel în funcţie de cerinţele forţei tehnologice
mişcarea este accelerată sau încetinită astfel încât forţa măsurată de senzorii tactili grupate pe gripper să fie
constantă, este prezentă în figura 1 unde se realizează găurirea cu o forţă de 700g de-a lungul axei Z.
Limbajele SRL şi AL exemlu în tabelul 1 permit introducerea explicită în instrucţiunile lor de mişcare a unor
astfel de cerinţe:
Tabelul 1
SMOVE rip TO left_side
- robotul rip se deplasează spre left_side cu o forţă
SRL:
WITH FORCE IN
de-a lungul direcţiei x de 500g
XAXIS=500
MOVE pensulă TO left_side
- dipozitivul de vopsire ce este fixat în gripperul
AL:
WITH FORCE
robotului este deplasat în
(XHAT)=500*GM
left_side cu forţa de-a lungul lui x de 500g
MOVE burghiu TO below
- găurirea se realizează cu o forţă de 700g de-a
WITH FORCE=700*GM
lungul axei Z în timp ce de-a lungul axelor X şi Y
ALONG ZHAT OF
în sistemul relativ la gripper
drilltip IN HAND
forţa va fi 0
WITH FORCE=0*GM ALONG XHAT
WITH FORCE=0*GM ALONG YHAT

Fig. 1. Găurirea cu o forţă de 700g de-a lungul axei Z.
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2. Dezvoltarea și aplicarea programelor în procesul industrial
Interfețe software: sunt reprezentate de sisteme de programe care, sub o formă sau alta, inițiază și
întrețin un dialog cu utilizatorul/ programatorul robotului, în scopul utilizării şi/sau configurării acestuia.
Interfeţe grafice: sunt cele mai populare interfețe cu utilizatorul și se prezintă sub forma unui set de
obiecte grafice prin intermediul cărora operatorul poate comunica cu sistemul de operare, lansînd aplicații,
setînd diferite opțiuni contextuale Structură program ABB în limbajul RAPID
În modulul principal se apelează date şi rutine din cadrul altor module.
Totodată acest modul conține și rutina principală “MAIN”. Rularea unui program robot este de fapt
execuția rutinei.
Fereastra pentru Creare Programe Următorul pas în realizarea unei aplicații robotizate este crearea
programului.
3. Fereastra pentru Apelare Programe sau Proceduri
Pentru a ajuta la programare ne vom folosi de aplicația ABB RobotStudio 6.08 exemplu este prezentat
în Figura 2 Fereastra pentru Apelare Programe sau Proceduri .

Fig. 2. Fereastra pentru Apelare Programe sau Proceduri.
Pentru a ajuta la programare este posibil să se definească un număr de sisteme de coordonate. În
Figura 3 este un sisteme de coordonate unele pot fi definite / calibrate folosind robotul.

Fig. 3. Sisteme de coordonate.
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4. Dezvoltare produsul program exemplu
Exemplu: Modul Rapid (program)din aplicația ABB RobotStudio 6.08 Limba inițial dezvoltată în
colaborare cu SoftLab.
MODULE MainModule
!***********************************************************!
! Module: Denumire!
! Author: bioroid3!
! Version: 1.0!
!***********************************************************
!***********************************************************!
! Procedure main!
! Acesta este punctul de intrare al programului dvs.!
!***********************************************************
VAR num length;
VAR num width;
VAR num area;
PROC main()
length := 10;
width := 5;
area := length * width;
TPWrite "The area of the rectangle is “ \Num:=area; ! Zona dreptunghiului este
END
PROCENDMODULE
IF THEN ELSE (ELSEIF)
VAR num time := 38.7;
IF time < 40 THEN
TPWrite "Part produced at fast rate"; ! Partea produsă la o rată rapidă
ELSEIF time < 60 THEN
TPWrite "Part produced at average rate"; ! Partea produsă la o rată medie
ELSE
TPWrite "Part produced at slow rate"; ! Partea produsă în ritm lent
ENDIF
FOR
FOR i FROM 1 TO 5 DO
TPWrite "Hello";
ENDFOR
WHILE
VAR num sum := 0;
VAR num i := 0;
WHILE sum <= 100 DO
i := i + 1;
sum := sum + i;
ENDWHILE
IF THEN ELSE (ELSEIF)
VAR num time := 38.7;
IF time < 40 THEN
TPWrite "Part produced at fast rate"; ! Partea produsă la o rată rapidă
ELSEIF time < 60 THEN
TPWrite "Part produced at average rate"; ! Partea produsă la o rată medie
ELSE
TPWrite "Part produced at slow rate"; ! Partea produsă în ritm lent
ENDIF
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FOR
FOR i FROM 1 TO 5 DO
TPWrite "Hello";
ENDFOR
WHILE
VAR num sum := 0;
VAR num i := 0;
WHILE sum <= 100 DO
i := i + 1;
sum := sum + i;
ENDWHILE
O declarație în Rapid se termină cu un punct și virgulă, excepțiile sunt
IF, ENDIF, PENTRU ENDFOR, ...
-Un comentariu în Rapid începe cu un !
! Calculate the area of the rectangle
area := length * width;
-Interpretul Rapid nu este sensibil la caz, dar este a recomandat ca toate cuvintele rezervate (de
exemplu, VAR, PROC) să fie scrise cu majuscule.
MoveL p10, v1000, fine, tool0;
-p10 specifică poziția la care trebuie să se deplaseze robotul.
-v1000 specifică faptul că viteza robotului trebuie să fie de 1000 mm / s.
- amendă specifică faptul că robotul trebuie să meargă exact la poziția specificată și nu tăiați colțuri în
drum spre următoarea poziție.
- instrument0 specifică faptul că este flanșa de montare de la vârful robotului ar trebui să treacă la
poziția specificată.
MoveC p10, p20, v1000, fine, tool0;
MoveJ p10, v1000, fine, tool0;
MoveAbsJ j10, v50, z50, tool0;
-Cu Opțiuni () este posibil să se adauge o decalare la un punct în pozițiile x-, y-, și z-direcție
MoveL Offs(p10,0,0,20), v1000, fine, tool0;
Robotul se va muta într-un punct de 20 mm în direcția z în raport cu p10, se vede în figura 4 o mișcare
offline avînd un punct de referință.
-Offs () este un instrument foarte eficient pentru a produce o mișcare dorită offline avînd un punct de
referință.

Fig. 4. O mișcare offline avînd un punct de referință.
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DISPOZITIV DE DIRIJARE A UNEI PLATFORME ȘI RAMPE DIN AUTOMOBIL
PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI
Daniel CURMEI, Stanislav SĂNDUȚĂ
Universitatea Tehnică din Moldova

Abstract: În cadrul unui proiect de caritate, numit “AVAI Movement”, am modificat un automobil
pentru a oferi posibilitate persoanelor cu dizabilități motorice la picioare să șofeze. Proiectul constă din
două părți, prima parte fiind ajustarea salonului mașinii pentru a instala o platformă cu rampă și instalarea
unui dispozitiv mecanic care permite accelerarea și frînarea fără pedale; a doua parte, de care am fost
responsabili noi, studenții UTM, a fost crearea un dispozitiv pentru dirijarea platformei și rampei instalate
în mașină. Mecanismul a fost realizat cu o serie de dispozitive hardware: microcontroller-ul Arduino Nano,
senzori ultrasunet și butoane digitale. Pentru dijirarea platformei s-a elaborat și implementat o aplicație
software.
Cuvinte cheie: AVAI Movement, Arduino, IBT-2, DC-DC Converter, State Machine, C++
Introducere
Avansarea technologiilor informaționale are un mare impact asupra populației. Un mare beneficiu îl au
oamenii cu dizabilități, care datorită noilor technologii, profită de așa numită “assistive technology”.
Printre noi există o mulțime de persoane care au dificultăți în a efectua activitățile din viața de zi cu zi.
Unii au dificultăți în a se deplasa la muncă pentru că au probleme cu funcțiile motorice, alții din cauza
vederii practic distruse, unii nu își pot efectua treburile pentru că nu se pot concentra. Copiii cu dizabilități se
confruntă cu diferite forme de excludere, care pot să îi deposedeze de serviciile prestate sănătății și educației,
să le limiteze participarea în familie, comunitate și societate.[1] Un elev sau student cu dizabilități, venind la
studii, are dificultăți în a efectua unele activități propuse de profesori. Însă toate aceste persoane ar dori să
aibă aceiași influiență asupra sociețății ca și ceilalți, și să fie văzuți ca egali. De aceia, datorită avansării
technologiilor, a fost depusă multă muncă în dezvoltarea technologiilor asistive, “assistive technology”, care
se ocupă cu crearea dispozitivelor asistive, adaptive și reabilitative pentru oamenii cu dizabilități sau
populația în vîrstă, incluzînd și procesul de selecție, găsire și utilizare al acestui dispozitiv.[2] Așa
dispozitive sunt deja utilizate de către ei. Elevii, studenții și copiii cu limitări fizice care le împiedică atît
scrierea cît și tastarea pot comunica în mod eficient cu utilizarea software-ului de recunoaștere vocală.[3] Un
alt exemplu este implicarea în acest capitol al domeniului roboticii. Nao, un robot autonom, umanoid și
programabil creat de compania Aldebaran Robotics,[4] care a fost creat în scopuri educaționale, dar și pentru
interacțiunea cu copiii care suferă de autism. Datorită înfățișării sale, copiii comunică mai ușor și mai deschis
cu robotul. Alt exemplu este scaunul pe rotile Scewo,[5] care poate să se balanseze și să urce scările de sine
stătător. Un așa robot ar putea ajuta oamenii cu dizabilități motorice să se deplaseze în scaun pe rotile fără
ajutor din partea altor persoane.
Dar totuși dorințele acestor oameni nu se opresc aici. Fiecare din ei are cîte un vis pe care dorește să îl
poată realiza. Unul din ei fiind Alexandru, un tînăr pe scaun cu rotile, care visează să poate conduce o
mașină. De aceia prietenul său Adrian, a strîns o echipă și a inițiat un proiect AVAI Movement, scopul căruia
a fost de a crea o mașină care poate fi condusă chiar și de o persoană cu defecte motorice. Noi, fiind studenți,
ne-am împlicat în proiectul dat cu scopul de a ajuta și de învăța noi lucruri. Job-ul nostru a fost în a crea un
soft care va controla mecanismul din interiorul mașinii, care îl va ajuta pe Alexandru să se poziționeze în fața
volanului de sine stătător.

451

Figura 1. Schema generală al proiectului.
1. Partea hardware
Proiectul dat constă din două părți: partea hardware și partea software. Pentru a cunoaște principiul de
lucru a software-ului, e bine pentru început de a înțelege principiul de funcționare a dispozitivelor hardware.
În Figura 1 putem observa o schemă generală a proiectului. În ea avem automatul operațional,
microcontroller-ul Arduino Nano, 3 driver-e de putere mare pentru motoare, un convertor DC-DC, doi
senzori ultrasunet și cîteva butoane de control al stării. Arduino Nano reprezintă creierul, el va selecta
conform semnalului de comandă și stării butoanelor care motor va fi pornit și în ce direcție. Cele 3 motoare
reprezintă două rampe și o platformă. Un buton este folosit pentru a determina dacă scaunul cu rotile se află
sau nu pe platformă. Pentru că motoarele sunt foarte puternice și consumă mult curent, a fost luată decizia să
folosim driver-e module IBT-2 care conține două circuite integrate BTS7960, care reprezintă driver-e pentru
motoare de putere mare și se încadrează perfect în proiectul nostru. Alimentarea care va pune în funcțiune
toată schema va fi luată de la acumulatorul motorului.
Cei 14V de la acumulator sunt perfecți pentru motoare, dar nu și pentru microcontroller sau driver-e.
De aceea am utilizat un DC-DC buck convertor, care scade tensiunea înaltă de intrare la una joasă. Pentru că
este un convertor ce poate fi regulat cu ajutorul potențiometrului putem ajusta o anumită tensiune de ieșire.
În cazul nostru, e nevoie de cel mult 5V. Astfel, putem să punem în funcțiune și microcontroller-ul și driverele. În schemă sunt prezente și butoane de control a stării, cinci la număr . Două din acestea verifică starea
platformei, altele două starea la cele două rămpi, și un buton care determină prezență scaunului cu rotile.
Butoanele reprezintă switch-uri digitale care pot avea două stări: activat și deactivat. Alți doi senzori pe care
îi avem pe schemă sunt senzorii ultrasunet. Scopul acestora este de a împiedica ieșirea platformei din mașină
în cazul unui obstacol, care poate aduce la deteriorarea dispozitivului, sau la provocarea diverselor daune
(lovirea unei mașini sau a unui pieton). Deci, conform schemei, putem deduce că butoanele și senzorii
ultrasunet sunt cele mai importante componente, datele cărora sunt prelucrate în aplicația software elaborată.

452

În cadrul proiectului, deși nu sunt reprezentate în schemă, au fost folosite și componente pasive
precum rezistențe și capacități cu scop de protecție a microcontroller-ului și driver-elor, pentru a asigura
funcționarea lor pe un timp cît mai îndelungat. În proiect sunt prezente și cîteva butoane mecanice, care nu
sunt dirijate de microcontroller și sunt conectate direct la motoare. Pentru a evita o utilizare accidentală
telecomenzii în timpul deplasării cu mașina, șoferul poate utiliza două butoane mecanice pentru a scoate sau
introduce înapoi platorma. Un alt buton este pentru a elibera scaunul cu rotile de pe magnetul care îl fixează,
pentru a putea ieși de pe platfomă. Și ultimul buton permite de a rîdica/coborî direct rampa. Chiar dacă
aceste butoane dirijează direct motoarele și schimbă starea în care se mașina, ele sunt proiectate astfel încît
să nu provoace erori în cazul citirii stării de către microcontroller. În cazul unei stări nerecunoscute, este
prevăzută trecerea în starea inițială.
2. Partea software
Dirijarea platformei este efectuată de un automat de comandă (AC) care transmite semnale
corespunzătoare automatului operațional (AO). Automatul de comandă e reprezentat de Arduino Nano, iar
cel operațional de driver-ele pentru motoare IBT-2. La tastarea unui buton de pe telecomandă, se transmite
un impuls electric către AC, care generează un semnal de comandă pentru efectuarea unei acțiuni în AO, spre
exemplu, deplasarea platformei la stînga, la dreapta etc.
Automatul de comandă reprezintă un automat finit de tip Mealy, selectat din motive de protecție
suplimentară a utilizatorului. Automatul Mealy funcționează astfel încît starea următoare depinde atît de
starea actuală, cît si de datele de intrare. Astfel, dacă într-un moment anumit obținem date de intrare eronate,
automatul se întoarce în starea inițială.
Așadar, pentru a realiza mobilitatea dispozitivului, care constă în deschiderea/închiderea platformei și
a rampei, identificăm următoarele stări: platforma închisă, platforma deschisă, rampa închisă, rampa
deschisă. Pe lînga stări, mai avem și acțiuni: de deschidere, închidere și pauza care oprește execuția celorlalte
două. Acțiunile asigură tranziția dintre stări. În așa fel, aflîndu-ne într-o stare, putem trece în starea
următoare prin acțiunea de deschidere sau închidere (Tabelul 1).
Tabelul 1. Tabelul de tranziție a stărilor
Stari
Platforma
închisă
Platforma
deschisă
Rampa
deschisă
Rampa
închisă

Platforma
închisă

Platform
deschisă

Rampa
deschisă

Rampa
închisă

închidere

deschidere

-

-

închidere

deschidere

deschidere

închidere

-

-

deschidere

închidere

închidere

deschidere

deschidere

închidere

Din tabelul 1 se observă că pentru a trece dintr-o stare în alta este necesar de a aplica anumite acțiuni.
Spre exemplu, din starea platforma închisă în starea platformă deschisă se trece prin acțiunea de deschidere.
Lipsa acțiunii din anumite celule ale tabelului indică faptul că este imposibilă trecerea dintre stările
respective.
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Figura 2. Graful de tranziție al stărilor.
Tabelul de tranziție poate reprezentat și în forma unui graf (Figura 2), unde nodurile, reprezinta starile,
iar arcele indica tranziția dintre stări. Deasupra arcelor este indicată acțiunea necesară pentru tranziția
respectivă dintre stări.

Algoritmul a fost implementat în limbajul C++ cu utilizarea bibliotecilor oferite de Arduino în mediul
de programare Arduino IDE. Codul sursă este accesibil pe GitHub, link-ul: https://github.com/InSunc/avai.
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MODELUL CUNOŞTINŢELOR PENTRU
REŢELE DE ROBOŢI NAO
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Rezumat: Lucrarea de faţă prezintă o sinteză a rezultatelor obţinute în procesul programării roboţilor NAO
(Frank şi Eva) prezenţi la Departamentul Informatică şi Ingineria Sistemelor. Modelul cunoştinţelor prezintă o reţea
neuronală artificială recurentă în care intrările prezintă vectorii de stare a fiecărui robot NAO în parte şi ieşirile
funcţiilor de activare. Procesul de formare a cunoştinţelor este o funcţie de timp şi se bazează pe calculul ponderilor
sinaptice care determină influenţa parametrului respectiv asupra funcţiei de activare.
Cuvinte cheie: Robot NAO, modelul cunoştinţelor, reţea de roboţi, reţele neuronale.

Introducere
Robotul NAO [1] prezintă un sistem complex autonom programabil dezvoltat de compania franceză
Aldebaran Robotics [2]. La moment se produce o nouă generaţie NAO Next Gen care dispune de
caracteristici mai performante în comparaţie cu predecesorul său. Ca parametri funcţionali pentru un
dezvoltator de aplicaţii sunt importante următoarele caracteristici: înălţimea – 58cm; greutatea – 4.3Kg;
timpul autonom de funcţionare – 60min; grade de libertate – 25; procesor – Intel Atom Z530, 1.6GHz, 1GB
RAM, 2GB Flash memory, 8GB Micro SDHC; sistemul de operare – Linux compatibil cu Windows şi Mac
OS; limbaje de programare – C++, Python, Java, MATLAB, Urbi, C, .Net; două camere video HD; şi canale
de comunicare: Ethernet şi WiFi. Pentru dezvoltarea aplicaţiilor educaţionale robotul NAO dispune de
mediul de programare interactivă Choreographe [3].
Una din problemele majore specifice robotului NAO poate fi considerată lipsa capacităţii de
acumulare a cunoştinţelor şi ulterioara utilizare a acestora în procesul de evoluţie autonomă. Acumularea
cunoştinţelor poate fi efectuată, atât de la surse proprii specializate, cât şi de la alţi roboţi, conectaţi într-o
reţea de comunicare Wireless. Procesul de acumulare a cunoştinţelor include operaţii de achiziţie a datelor,
de la setul de senzori prezenţi pe Robotul NAO şi procesarea acestora în scopul extragerii de noi cunoștințe
[4, 5].
1. Metode şi modele de descriere a cunoştinţelor în sistemele inteligente
Metodele şi modelele de prezentare, dezvoltare şi evoluţie a cunoştinţelor fac parte din domeniul
Inteligenţei Artificiale [6], în special acestea sunt: Reţelele Neuronale (Neurale), Sistemele Fuzzy, Algoritmii
Genetici şi Calculul Evolutiv [7]. Avantajul principal al acestor modele este capacitatea de acumulare,
selectare şi optimizare a cunoştinţelor. Având o mulţime de criterii specifice, la începutul evoluţiei
sistemului, şi un obiectiv ţintă, sistemul dispune de capacitatea de a se dezvolta permanent pentru a-şi atinge
obiectivul ţintă, care la rândul său poate fi tot un parametru de timp.
Se pune problema de a dezvolta un model al cunoştinţelor pentru o reţea de roboţi NAO care să
asigure procesul de acumulare, selectare şi optimizare a cunoştinţelor în scopul soluţionării unui obiectiv
ţintă.
2. Structura reţelei de roboţi NAO
Este definită reţeaua de roboţi NAO (Figura 1), unde: NAOi , i  1,7 – este mulţimea de roboţi
implicaţi în formarea reţelei; R(i, j ) – este mulţimea de conexiuni WiFi cu posibilitate de comunicare.



Starea fiecărui robot NAOi este determinată de vectorul X i  xi ,1 , xi ,2 ,...



care include datele

obţinute de la setul de senzori amplasaţi pe acesta. Interacțiunea dintre roboţii NAO este determinată de
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 r1,1
r
2,1
matricea R  
 ...

 rI ,1

r1,2
r2,2
...
rI ,2

... r1,J 
... r2,J 
 . Această matrice este dinamică şi se formează în dependenţă de
... ... 

... rI ,J 



topologia reţelei şi conexiunile Wireless create dintre roboţii reţelei. Vectorul Ri  ri ,1 , ri ,2 ,..., r1,J



determină conexiunile robotului Ri cu restul roboţilor din reţea. Dacă ri , j  0 indică lipsa conexiunii dintre
robotul i şi robotul j .
X

R(1,2)
R(2,5)

Y

R(5,7)
R(1,3)

NAO 2

NAO 1

R(6,7)

R(4,5)

NAO 5
R(3,4)

NAO 7

R(4,6)

NAO 3

NAO 6
NAO 4

Fig. 1. Structura reţelei de roboţi NAO
3. Modelul cunoştinţelor pentru reţeaua de roboţi NAO
Efectuând o analiză a metodelor de prezentare a cunoştinţelor s-au selectat Reţelele Neuronale
Artificiale [7]. Topologia reţelei prezintă o mulţime de intrări obţinute de la setul de senzori şi mulţimea de
intrări recurente ale ieşirilor tuturor neuronilor din reţeaua respectivă. Rezultatul dezvoltării unui neuron
(modelul cunoştinţelor pentru un robot NAO) este prezentat în Figura 2, unde: x j ,1 ,... x j , N - este starea
robotului NAO j (datele obţinute de la setul de senzori); y j ,1 ,... y j ,J - funcţiile de activare obţinute de la toţi
roboţii NAO conectaţi în reţea; w j ,1 ,...w j , N şi w j ,1 ,...w j ,J - ponderi sinaptice (coeficienţi de multiplicare
obţinuţi în rezultatul evoluţiei (învăţării) reţelei de roboţi NAO); u j 

N

J

i 1

i 1

 ( x j ,i w j ,i )   ( y j ,i w j ,i ) - suma

coeficienţilor de intrare; y j  f ( u j ) - funcţia de activare a ieşirii neuronului.

Fig. 2. Modelul unui neuron.
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Modelul integral al cunoştinţelor reţelei de roboţi NAO este prezentată în Figura 3, unde:
X1, X 2 ,..., X J - sunt vectorii de intrare de stare a roboţilor NAO; Y   y1 , y2 ,..., yJ  - este vectorul de
activare a ieşirilor de la toţi neuronii.

Fig. 3. Modelul integral al cunoştinţelor reţelei de roboţi NAO.
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Abstract: În lucrare sunt prezentate rezultatele proiectării unui sistem de conducere orientat pe structuri de
calcul evolutiv. Soluţionarea problemei de conducere se bazează pe aplicarea algoritmilor de calcul evolutiv în
combinaţie cu calculul membranar şi implementarea acestora pe structuri de calcul multi-procesor sau multi-controler.
S-a formulat problema de optimizare multi-criterială, şi s-au elaborat: modelul matematic pentru soluţionarea
problemei de optimizare multi-criterială, structura sistemului de calcul membranar-evolutiv, şi structura sistemului de
calcul multi-procesor.
Cuvinte cheie: Calcul evolutiv, optimizare multi-dimensională, optimizare multi-criterială, structuri de calcul,
sistem multi-procesor, calcul membranar.

Introducere
Lumea ce ne înconjoară este o lume multi-dimensională [1]. Conducerea unui proces definit în această
lume poate fi considerat ca un proces multi-dimensional în care este definită o problemă de optimizare multicriterială [2,3]. În acest caz este necesar să fie optimizate simultan mai multe funcţii obiectiv, care se află, în
unele cazuri, în conflict de interese. În acelaşi timp unele funcţii obiectiv necesită ca să fie minimizate, pe
când altele, necesită ca să fie maximizate. De asemenea valoarea optimală pentru anumite funcţii obiectiv nu
coincide cu valoarea optimală realizată de alte funcţii obiectiv.
Găsirea unui model matematic sau algoritm clasic care să soluţioneze contrazicerile descrise mai sus
este foarte complicat şi practic irealizabil. O metodă de soluţionare poate fi găsită prin aplicarea algoritmilor
de calcul evolutiv [4], în combinaţie cu calculul membranar [5], fiind implementaţi pe structuri de calcul
reconfigurabil multi-procesor sau multi-controler [6].
1. Formularea problemei de optimizare multi-criterială
Este definit procesul P în spaţiul N , unde N este dimensiunea spaţiului [3]. Starea procesului P
este identificată prin vectorul X   xi , i  1, N  , unde X N . Optimizarea procesului P în spaţiul

N este efectuată prin intermediul vectorului de control Y   y j , j  1, N  , unde Y  R N care este
spaţiul de resurse admisibile pentru controlul procesului P .
Este pusă problema (1) care să asigure:
Y
(1)
f ( X ) 
 X opt ; X N & Y  R N .
opt
În modelul (1) sunt menţionate f ( X ) - evoluţia procesului P şi X - valoarea optimală a acestuia.
Vom considera că f ( X )  f min ( X )  f max ( X ) , unde f min ( X ) - mulţimea de funcţii care
minimizează valoarea de stare X min a procesului P şi, respectiv f max ( X ) - mulţimea de funcţii care
maximizează aceste valori X max , X opt  X min  X max .

2. Modelul matematic pentru soluţionarea problemei de optimizare multi-criterială
Soluţionarea problemei (1) se reduce la rezolvarea unui sistem de ecuaţii (2), unde: yi , i  1, N variaţia semnalului de acţiune asupra procesului care duce la îndeplinirea condiţiei de optimizare;

xi , i  1, N - variaţia stării procesului care duce la îndeplinirea condiţiei de optimizare; X - starea
procesului controlat; X min - starea procesului optimală-minimală; X max - starea procesului optimalămaximală;

fi min , i  1, k - funcţie pentru verificarea condiţiei de minimizare a stării procesului;

fi max , i  k  1, N - funcţie pentru verificarea condiţiei de maximizare a stării procesului.
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 y1 f1min ( X , x1 )  X min ,

 y2 f2min ( X , x2 )  X min ,

...

min
min
 yk fk ( X , xk )  X ,

max
max .
 yk 1 fk 1 ( X , xk 1 )  X ,

max
max
 yk  2 fk  2 ( X , xk  2 )  X ,

...
 y f max ( X , x )  X max .
N
 N N

(2)

3. Structura sistemului de calcul membranar-evolutiv
Structura sistemului de conducere orientat pe calcul evolutiv este prezentată în Figura 1.
CE(X,Y)
f(X)->min

X

f(X)->max

X

f1(X)->min

y1

X

f2(X)->min

y2

X

Y

X

fk(X)->min

yk

X

f1(X)->max

y1

X

f2(X)->max

y2

X

Y

X

fk(X)->max

Y

yk

Fig. 1. Structura sistemului de conducere orientat pe aplicaţii evolutive.
Structura de calcul evolutiv prezintă un model de calcul membranar format din: X - porturi de intrare
a vectorului de stare; Y - porturi de ieşire a vectorului de acţiune; fi ( X )  min - membrane elementare
care soluţionează problema spre o valoare minimală; f ( X )  min - membrană complexă care integrează
toate membranele de minimizare; fi ( X )  max - membrare elementare care soluţionează problema spre o
valoare maximală; fi ( X )  max - membrană complexă care integrează toate membranele de maximizare;

CE ( X ,Y ) - membrană complexă care integrează toate membranele şi realizează modelul de calcul evolutiv
în baza unui sistem de cromozomi.
Fiecare membrană elementară fi ( X )  min/ max prezintă un procesor care rezolvă independent
modelul matematic de minimizare sau maximizare a valorilor de stare X prin generarea vectorului de
acţiune Y .
Modelul de calcul evolutiv CE ( X ,Y ) se bazează pe modele de algoritmi genetici cu codificare
binară şi este prezentat în Ficura 2.
XGA
x1
x2
x3
...
xk
xk+1
xk+2
...
xN
0
0
0
0
1
1
1
X(T[0])
0
0
0
0
1
1
1
Y(T[0])
GA
Y
y1
y2
y3
...
yk
yk+1
yk+2
...
yN
Fig. 2. Modelul de calcul evolutiv.
În Figura 2 sunt menţionate următoarele: X GA - codificarea binară a genelor de stare identificate prin
„0” logic dacă parametrul de stare respectiv scade la fiecare pas de comanda şi, „1” logic dacă parametrul de
stare respectiv creşte la fiecare pas de comandă; X (T [0]) - starea iniţială a genelor; Y GA - codificarea
binară a genelor de acţiune, „0” – scăderea semnalului de comandă şi „1” – creşterea semnalului de
comandă.
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În tabelul de mai jos sunt prezentate combinaţiile posibile pentru evaluarea sistemului.
(T)
(T+1)
Explicaţii la modelul dinamic de evoluţie a sistemului
XGA
YGA
XGA
YGA
Pentru condiţia fi ( X )  min
0
0
0
0
Condiţie îndeplinită. Descreşterea semnalului de control duce la
descreşterea parametrului de stare.
0
1
0
1
Condiţie îndeplinită. Creşterea semnalului de control duce la
descreşterea parametrului de stare.
1
0
0
1
Condiţie ne-îndeplinită. Descreşterea semnalului de control duce la
creşterea parametrului de stare. Încrucişarea genelor:







Condiţie planificată Y GA (T  1)  X GA (T ) XOR X GA (T )











Condiţie aşteptată X GA (T  1)  X GA (T ) XOR X GA (T ) .
1

1

0

0

Condiţie ne-îndeplinită. Creşterea semnalului de control duce la
creşterea parametrului de stare. Încrucişarea genelor:




(T )  .

Condiţie planificată Y GA (T  1)  Y GA (T ) ,



Condiţie aşteptată X GA (T  1)  X GA
0

0

1

1

Pentru condiţia fi ( X )  max
Condiţie ne-îndeplinită. Descreşterea semnalului de control duce la
descreşterea parametrului de stare. Încrucişarea genelor:


(T  1)   X


(T )  .

Condiţie planificată Y GA (T  1)  Y GA (T ) ,
Condiţiei aşteptată X GA
0

1

1

0

GA

Condiţie ne-îndeplinită. Creşterea semnalului de control duce la
descreşterea parametrului de stare. Încrucişarea genelor:









Condiţie planificată Y GA (T  1)  X GA (T ) XOR X GA (T ) ,









Condiţie aşteptată X GA (T  1)  X GA (T ) XOR X GA (T ) .
1

0

1

0

1

1

1

1

Condiţie îndeplinită. Descreşterea semnalului de control duce la
creşterea parametrului de stare.
Condiţie îndeplinită. Creşterea semnalului de control duce la
creşterea parametrului de stare.

4. Structura sistemului de calcul multi-procesor
Structura sistemului de calcul multi-procesor este prezentată în Figura 3 şi include N procesoare
Pri , i  1, N conectate într-o reţea de comunicare.
Pr0: CE(X,Y) &
Mediu de comunicare

Fig. 3. Structura sistemului de calcul multi-procesor.
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Modul de funcţionare.
Fiecare procesor îşi rezolvă sarcina sa, în mod concurent cu alte procesoare, citind datele de la intrare
şi livrând rezultatul la ieşire. Schimbul de date este efectuat prin intermediul mediului de comunicare care
livrează vectorul de stare X la toate procesoarele. Calculul condiţiei de convergenţă la valoarea condiţionată
de modelul (2) şi calculul genetic este efectuat în baza procesorului Pr 0 , care şi determină modul de rutare
în mediul de comunicare.
Menţiuni
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Abstract: În lucrarea de faţă sunt prezentate rezultatele dezvoltării unui model de procesare concurentă a
datelor pentru evaluarea parametrilor spaţiu-timp ai plachetelor PCB. Este prezentată schema funcţională a sistemului
şi a blocului de logică Fuzzy. Modelul de procesare prezintă un sistem de ecuaţii diferenţiale în parametri parţiali.
Cuvinte cheie: Procesarea semnalelor multidimensionale, procesarea concurentă a datelor, model spaţiu-timp,
evaluarea parametrilor spaţiu-timp, PCB.

Introducere
Modelele de procesare concurentă a semnalelor multe-dimensionale [1] prezintă metodele de bază
pentru analiza proceselor dinamice care au loc în Plachetele cu Cablaj Imprimat (PCB). Topologic un PCB
prezintă o mulţime de conductoare, de diferite forme şi lungimi, amplasate pe una, doua sau mai multe
suprafeţe (straturi). Este evident faptul ca testarea parametrică a acestor plachete să fie efectuată până la
amplasarea elementelor de circuit, totodată asigurându-se toţi parametrii funcţionali prin generarea de
semnale de test şi a sarcinilor respective care sa simuleze comportamentul circuitului real [2-5].
Pentru un PCB este foarte importantă şi analiza parametrică a acesteia în raport cu spaţiul treidimensional (XYZ) şi în timp (spaţiu-timp).
Scopul cercetărilor efectuate este identificarea unui model care să asigure procesarea concurentă a
datelor pentru analiza parametrilor spaţiu-timp în PCB.
1. Formularea problemei



Fie este definit[ placheta PCB (Figura 1) care include: U In  uiIn , i  1, N
de intrare

 N  5 ;



U Out  uOut
j , j  1, K



 - vectorul semnalelor

- vectorul semnalelor de ieșire

 K  6 ,

unde

uOut
 g j U In , Z j  - modelul analitic pentru calculul semnalelor de ieșire;
j
PCB

Fig. 1. Definirea plachetei cu cablaj imprimat (PCB).

 Z1,1 Z1,2 ... Z1, K 
Z
Z 2,2 ... Z 2, K 
2,1

 - matricea de impedanțe electrice generate de conductoarele respective,
Z
... ...
... 
 ...


 Z N ,1 Z N ,2 ... Z N , K 
unde Z i , j  fi , j ( Ri , j , Li , j , C i , j ), i  1, N , j  1, K , fi , j - funcție de calcul, Ri , j - rezistenţa electrică a
conductorului, Li , j - inductanța conductorului, si C i , j - capacitatea electrica a conductorului.
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Se pune problema de a se dezvolta un model care permite testarea parametrică a plachetei PCB
utilizând metode de generare a semnalelor de intrare U In , achiziţia concurentă a semnalelor de ieşire U Out
şi procesarea digitală a acestor semnale în scopul identificării parametrilor spaţiu-timp induşi de procesul de
propagare a semnalelor electrice în conductoare şi influenţa reciprocă a acestora.
2. Sinteza schemei funcţionale
In Figura 2 este prezentată schema funcţională a sistemului pentru procesarea digitală a semnalelor
multe-dimensionale în scopul identificării parametrilor spaţiu-timp ai plachetelor PCB.

PC

FPGA
TSG

FPGA
SAP

PCB

SYN

Fig. 2. Schema funcţională a sistemului pentru testarea plachetelor PCB.
Schema funcţională include următoarele componente: PC - calculatorul cu aplicaţia de configurare a
circuitelor FPGA şi de procesare digitală a semnalelor multe-dimensionale; FPGATSG - generatorul
semnalelor de testare; PCB - placa cu cablaj imprimat destinată testării;

duOut
j
dt

- blocul de diferenţiere;

AU Out - blocul de logică Fuzzy; FPGA SAP - blocul de procesare preventivă a datelor; SYN - blocul de
sincronizare.
În Figura 3 este prezentată forma semnalelor de testare TS u1In , u2In





semnalelor de ieşire RS u1Out , u2Out , u5Out



(intrare în placa PCB) şi a

 care conform Figurii 1 formează trasee pe suprafața PCB.

Fig. 3. Forma semnalelor TS şi RS .
3. Blocul de logica Fuzzy
Schema funcţională a blocului de logică Fuzzy este prezentată în Figura 4.

Fig. 4. Schema funcţională a blocului de logică Fuzzy.
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Out
j

u

Blocul de logică Fuzzy are funcţia de a identifica viteza de creştere a potenţialului semnalului analizat
 U Out . Setul de amplificatoare A1,... A3 amplifică nivelul semnalului uOut
până la nivelul de analiză
j

Al uOut
j , l  1,3 asupra căruia este aplicat algoritmul de identificare a nivelului de apartenenţă Fuzzy.
Out

1 Al u j  ul ,
Condiţia de apartenenţă este determinată de expresiile Y j ,l  
, l  1,3 . Semnalele
Out
0
A
u


u

l
j
l

Y j ,l , l  1,3  Y sunt utilizate pentru sincronizarea integratorului de calcul a nivelului tensiunii semnalului

analizat uOut
în fiecare moment de timp. Prezenţa mai multor semnale Y j ,l permite de a extinde
j
funcţionalitatea sistemului prin analiza diferitor forme de semnale uOut
.
j
4. Modelul de procesare a datelor
Procesarea concurentă a datelor în spaţial discret de valori este efectuată în baza modelului (1):
n

  3u1In 
 xyz 


  3u2In 


F ( nT )   xyz  , n  0,1, 2,...
 ... 
 3 In 
  uN 
 xyz 

(1)

Unde T este pasul de discretizare.
Valoarea semnalelor de ieşire U Out în fiecare moment de timp n de analiză este calculată în baza
modelului (2):
n

 nT Out

   u1 ( t ) dt 
0

 nT

   u2Out ( t ) dt 
Out
U ( nT )   0
 , n  0,1, 2,...


...


 nT Out

   uK ( t ) dt 
0


(2)

Sau pentru a trece în spaţiul discret vom avea modelul (3):
n

 n Out 
   u1 
 0

 n Out 
u 
U Out ( nT )   0 2  , n  0,1, 2,...


 ... 
 n

   uKOut 
 0
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(3)

Menţiuni
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efectuat în cadrul ICG Engineering SRL, R. Moldova şi SCHUNK Electronic Solutions GmbH, Germania.
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SELF-DRIVING CAR

Ion SAMOIL, Ion SMOCHINA, Mihai RUSU, Andrei TURCANU, Eugeniu NICOLENCO
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abstract: În lucrarea de faţă sunt prezentate rezultatele dezvoltării unui sistem pentru ghidarea autonomă a
modelelor de auto-car. Deplasarea dispozitivului pe traseu are loc în rezultatul procesării imaginilor achiziţionate de
la camera video care include recunoaşterea semnelor de circulaţie şi a obstacolelor.
Cuvinte cheie: Self-driving car, procesarea imaginilor, STM32 Nucleo Boards, Raspberry Pi 3 Model B.

A “self-driving car” - (denumită uneori o mașină autonomă sau o mașină fără șofer) este un vehicul
care utilizează o combinație de senzori, camere video, radar și inteligența artificială (AI) pentru a călători
între destinații fără operator uman. Pentru a se califica drept complet autonom, un vehicul trebuie să poată
naviga fără intervenția omului la o destinație predeterminată pe drumurile care nu au fost adaptate.
Sistemele avansate de asistență a conducătorilor auto (ADAS) sunt sisteme care ajută conducătorul
auto în procesul de conducere. Atunci când sunt concepute cu o interfață om-mașină sigură, acestea ar trebui
să crească siguranța automobilelor și, în general, siguranța rutieră (Figura 1) [1-4].

Fig. 1. A “self-driving car”.
Avantajele sistemului „self-driving car”:
 Fără a avea nevoie de un șofer, autoturismele ar putea deveni camere de odihnă cu posibilitatea
de a petrece timpului liber. Ar fi mai mult spațiu și nu este nevoie ca toată lumea să se
înghemuiască ca înainte. Tehnologia de divertisment, cum ar fi ecrane video, ar putea fi folosită
pentru a ușura călătoriile lungi, fără a fi nevoie să distrageți șoferul.
 Peste 80% din accidentele auto din SUA sunt cauzate de eroarea conducătorului auto. Nu ar
exista șoferi răi și mai puține greșeli pe drumuri, dacă toate vehiculele vor deveni fără șofer.
Șoferii beți și drogați ar fi, de asemenea, un lucru din trecut.
 Călătorii ar putea să călătorească peste noapte și să doarmă pe durata lor.
 Traficul ar putea fi coordonat mai ușor în zonele urbane pentru a preveni întârzierile lungi în
perioadele aglomerate.
 Tehnologia senzorială ar putea percepe mai bine mediul înconjurător decât simțurile umane,
văzând mai departe, mai bine în vizibilitate redusă, detectând obstacole mai mici și mai subtile,
mai multe motive pentru mai puține accidente rutiere.
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 Limitele de viteză ar putea fi sporite pentru a reflecta conducerea mai sigură, scurtarea timpilor
de călătorie.
 Parcarea vehiculului și manevre dificile ar fi mai puțin stresante și nu necesită abilități speciale.
Mașina poate chiar să te lase să plece și apoi să meargă și să se parcheze.
 Persoanele care au dificultăți istorice în conducere, cum ar fi persoanele cu handicap și cetățenii
în vârstă, precum și cei foarte tineri, ar putea experimenta libertatea călătoriei cu automobilul.
Nu ar fi nevoie de licențe pentru șoferi sau de teste de conducere.
 Autovehiculele autonome ar putea aduce o reducere masivă a primelor de asigurare pentru
proprietarii de autovehicule.
 Călătoriile eficiente înseamnă de asemenea economii de combustibil, reducerea costurilor.
 Vehiculele auto-consumabile ar conduce la o reducere a furtului de mașini.
Dezavantajele sistemului „self-driving car”:
 Vehiculele fără șofer ar fi probabil în afara intervalului de prețuri al celor mai mulți oameni
obișnuiți, atunci când au fost introduși în general, probabil costând peste 100.000 de dolari.
 Șoferii de camioane și șoferii de taxi își vor pierde locurile de muncă.
 Funcționare defectuoasă a computerului, chiar și o problemă minoră, ar putea provoca accidente
mai grave decât orice ar putea provoca eroarea umană.
 Dacă mașina se blochează, fără un conducător auto, cine este de vină? Google - proiectantul de
software sau proprietarul vehiculului?
 Autoturismele se vor baza pe colectarea informațiilor despre locație și utilizator, creând
preocupări majore privind confidențialitatea.
 Hackerii care intră în software-ul vehiculului și care controlează sau afectează funcționarea
acestuia ar fi o problemă majoră în ceea ce privește securitatea.
 În prezent există probleme cu vehicule autonome care funcționează în anumite tipuri de vreme.
Ploaia puternică interferează cu senzorii laser montați pe acoperiși, iar zăpada poate interfera cu
camerele video.
 Citirea semnelor rutiere umane este o provocare pentru un sistem de recunoaştere a imaginilor.
 Sistemul rutier și infrastructura ar avea probabil nevoie de upgrade-uri majore. De exemplu,
luminile de circulație și de stradă ar avea nevoie de alterări.
 Vehiculele autonome ar fi o veste bună pentru teroriști, deoarece ar putea fi încărcate cu
explozivi și folosite ca bombe în mișcare.
 Cum ar interacționa poliția cu vehiculele fără șofer, în special în cazul accidentelor sau al
infracțiunilor?
Nivelele de automatizare a autovehiculelor este prezentată în Figura 2.

Fig. 2. Nivelele de automatizare a autovehiculelor.
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Nivelul 1: Sistemul avansat de asistare a șoferului (ADAS) ajută șoferul uman, fie cu direcție, frânare
sau accelerare, deși nu simultan. Sistemul ADAS include camere de luat vederi din spate și caracteristici
precum un avertizor de vibrație a scaunului pentru a alerta șoferii atunci când se îndepărtează de pe banda de
circulație.
Nivelul 2: un ADAS care poate conduce și fie să frâneze, fie să accelereze simultan, în timp ce șoferul
rămâne conștient în spatele volanului și continuă să acționeze ca șofer.
Nivelul 3: Un sistem automat de conducere (ADAS) poate efectua toate sarcinile de conducere în
anumite circumstanțe, cum ar fi parcarea mașinii. În aceste condiții, șoferul uman trebuie să fie gata să reia
controlul și este totuși obligat să fie motorul principal al vehiculului.
Nivelul 4: Un ADAS este capabil să efectueze toate sarcinile de conducere și să monitorizeze mediul
de condus în anumite circumstanțe. În aceste condiții, ADAS este suficient de fiabil încât șoferul uman nu
trebuie să acorde atenție.
Nivelul 5: ADAS-ul vehiculului acționează ca un șofer virtual și face toată conducerea în toate
circumstanțele. Persoanele ocupante umane sunt pasageri și nu se așteaptă niciodată să conducă vehiculul.
La baza acestui model de autovehicul autonom se află MCU STM32 Nucleo Boards şi Raspberry Pi 3
Model B.
Pe STM32 Nucleo Boards sunt înscrise API-urile de lucru cu motoarele, aceste API-uri fiind chemate
în Raspberry Pi 3 Model B prin intermediul librăriei Serial Handler. Pe Raspberry este conectat o cameră de
luat vederi, prelucrarea datelor de la cameră se realizează prin intermediul limbajului Python, iar în
dependenţă de natura datelor primite se cheamă o anumită metodă din Serial Handler pentru a dicta
comportamentul autovehiculului în timp real.
În Python sunt utilizate librăriile OpenCV, care sunt destinate pentru prelucrarea imaginilor (frameuri). Librăria OpenCV satisface principalele necesităţi pentru o mașină autonomă: determinarea culorilor,
calcularea distanţelor, calcularea mărimilor obiectelor, determinarea obiectelor, determinarea liniilor, etc.
Pentru a prelucra frame-urile primite de la camera video, sunt aplicate o serie de filtre în urma cărora se
obține o imagine clară a obiectului cercetat.
Menţiuni
Cercetările efectuate în această lucrare fac parte din activitatea de creativitate tehnică a
Departamentului Informatica şi Ingineria Sistemelor, FCIM, UTM. Testarea experimentală şi funcţională s-a
efectuat în baza dispozitivelor oferite de compania BOSCH.
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RECUNOAȘTEREA IMAGINILOR ÎN BAZA INDICILOR DE MOMENT

Vitalii MITITELU
Universitatea Tehnică din Moldova
Abstract: în această lucrare am prezentat noțiunea de moment și rolul momentelor în prelucrarea,
recunoașterea și analiza imaginilor. Mai apoi am analizat mai amănunțit metoda recunoașterii formelor pe baza
clasificării adaptive geometrice a indicilor geometrici de moment, dar am mai enumerat și alte două metode pe care leam studiat, dar nu le-am descris aici. Este descris algoritmul și avantajele acestei metode. În următorul compartiment
am prezentat rezultatele pe care le-am obținut aplicând această metodă. Articolul se sfârșește cu prezentarea
concluziilor și a literaturii studiate.
Cuvinte cheie: momente; imagine; recunoaștere a imaginii; indici geometrici de moment; metoda recunoașterii
formelor pe baza clasificării adaptive geometrice a indicilor geometrici de moment.

Introducere
Recunoașterea automată a obiectelor a devenit o disciplină foarte importantă în analiza imaginilor.
Momentele și invarianți de moment joacă un rol foarte important ca indici de recunoaștere invariantă. Ei au
fost introduși în comunitatea de recunoaștere a formelor în urmă cu aproape 50 de ani și fundalul matematic
pe care îl folosesc este chiar mai vechi, provenind din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
În viața noastră de zi cu zi, fiecare dintre noi primește, procesează și analizează aproape constant o
cantitate mare de informații de diferite tipuri, semnificație și calitate și trebuie să ia decizii bazate pe analiza
ei. Mai mult de 95% din informațiile pe care le percepem este de caracter optic. Imaginea este un mediu de
informare și un instrument de comunicare foarte puternic, capabil de a reprezenta scene și procese complexe
într-un mod compact și eficient. Datorită acestui fapt, imaginile nu sunt doar surse primare de informații, dar
sunt, de asemenea, folosite pentru comunicare între oameni și în interacțiune dintre oameni și mașini.
Imaginile digitale conțin o cantitate enormă de informații. O imagine poate fi luată și transmisă în
câteva secunde prietenilor printr-un telefon mobil și conține mai multe informații decât sute de pagini de
text. Acesta este motivul pentru care există o nevoie urgentă de metode automate și puternice de analiză a
imaginilor.
Noțiuni generale despre momente
Momente sunt cantități scalare folosite pentru a caracteriza o funcție și pentru a determina
caracteristicile sale semnificative. Acestea au fost utilizate pe scară largă de sute de ani în statistici pentru
descrierea formelor funcției densității de probabilitate și în mecanica clasică a corpului rigid pentru a măsura
distribuția masei unui corp. Din punct de vedere matematic, momentele sunt „proiecții" ale unei funcții pe o
bază polinomială (în mod similar, transformarea Fourier este o proiecție pe bază de funcții armonice). Din
motive de claritate, vom introduce niște termeni de bază și propuneri, pe care le vom folosi în acest articol.
Definiția 1.1. Printr-o funcție imagine (sau imagine ) se înțelege orice funcție continuă reală pe
porțiuni f(x, y) de două variabile definită pe un suport compact D ⊂ R × R și având o integrală finită nenulă.
Definiția 1.2. Momentul general MPQ(f) a unei imagini f(x, y) , unde p, q sunt numere întregi
nenegative și r = p + q este numit ordin de moment, definit ca
(1)
unde p00(x, y), p10(x, y), ..., pkj(x, y), ... sunt funcții polinomiale de bază definite pe D.
Alegerea cea mai frecventă este o bază de putere standard pkj (x, y) = xkyj care duce la momentele
geometrice, descrise prin formula:
(2)
Caracterizarea imaginii prin intermediul unor momente geometrice este completă în următorul sens.
Pentru orice funcție de imagine, momentele geometrice de toate ordinele există și sunt finite. Funcția de
imagine poate fi reconstruită cu exactitate din setul de momente (această afirmație este cunoscută ca teorema
de unicitate).
O altă alegere populară a polinoamelor de bază pkj (x, y) = (x + iy)k(x − iy)j, unde i este unitatea
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imaginară, duce la momente complexe
(3)
Momentele geometrice și complexe au aceeași cantitate de informații. Fiecare moment complex poate
fi exprimat în termeni de momente geometrice de același ordin ca și
(4)
și invers
.
(5)
Momentele complexe sunt introduse deoarece ele se comportă în mod favorabil la rotirea imaginii.
Această proprietate poate fi utilizată în mod avantajos, atunci când construim invarianți în raport cu rotația.
Recunoașterea formelor invariante pe baza calculării adaptive a indicelor de moment ai imaginii
Să presupunem că imaginea de referință este descrisă de funcția P(x, y), iar imaginea distorsionată este
descrisă de funcția:
P(x’,y’) = DF{P(x,y)}, unde DF - operator al distorsiunii imaginii, și
(6)
P(x’,y’) = P(x, y, e1, e2, e3, e4).
(7)
Aici e1 – scala de modificare a imaginii; e2 – schimbarea de orientare unghiulară a imaginii; e3, e4 –
translarea imaginii după coordonatele x și y. În caz general e1 [≠v=]1, e2, e3, e4 [≠v=]0, operația [≠v=] este
“≠” or “=”.
Indicii geometrici de moment ai imaginilor (IGM) de ordin (p+q) ai funcției P(x’,y’) sunt definiți ca:




m’pq= 
(x’)p(y’)qP(x’,y’)dx’dy’
IGM, invariant în translarea imaginilor, poate fi descris ca:

(8)





pq= 
(x’)p(y’)qP(x+(m’)10/(m’)00, y+(m’)01/(m’)00)dx’dy’
IGM, invariant în scalarea modificării imaginilor, este:
pq =(m’)pq/[(m’)00](p+q+2)/2
IGM geometric, normalizat în modificarea scalară e1:
mpq=(e1)2+p+qm’pq
IGM geometric, normalizat în modificarea de rotație e2:
p

(10)
(11)

q



mpq= r 0 s0 {CprCqs[cos(e2)]p-r+s[sin(e2)]q+r-sm’p+q-r-s,r+s}
unde C este numărul de combinări. IGM geometric, normalizat în modificarea poziției e3, e4:
p

(9)

(12)

q



mpq= r  0 s0 {CprCqs(e3)p-r(e4)q-sm’rs}
(13)
Valoarea parametrilor de distorsiune este definită după cum urmează:
e1 = m’00/ m001/2,

unde m’00, m00 sunt IGM geometrice

ale obiectelor de intrare și a celor standard. 
(14)
e2=[arctg{2’11/(’20-’02)}]/2

e3=m’10/m’00

e4=m’01/m’00

Am studiat detaliat metoda de recunoaștere a invarianților pe baza clasificării geometrice adaptive
IGM. Această metodă permite să extragem volumul cerut de informație din imaginea inițială și permite să o
procesăm în dependență de complexitatea imaginii analizate, capabile să reorganizeze procesele de calcul și
să formeze IGM geometrici, centrali, normalizați și invarianți în dependență de posibile schimbări ale scalei,
orientării unghiulare a obiectului. Această metodă include următorii pași.
1. La primul pas complexitatea IC a imaginii de intrare P(x’,y’) este calculată și apoi se determină
numărul necesar de pixeli care trebuie procesați DE=KxL. Datele IC, DE sunt folosite pentru
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extragerea informațiilor necesare de la imaginea de pe scenele de formațiuni geometrice IGM și
normalizare a imaginii.
2. În funcție de valoarea parametrului IC, volumul necesar de informații este extras din imaginea P (x
', y'), care trebuie să fie procesată:
P(x’,y’)
PR(x1’,y1’)
(15)
unde x’=1N, y’=1M, x1’=1K, y1’=1L, și K=f1(IC), L=f2(IC); K≤N, L≤M.
3. Mulțimea de IGM geometrice a imaginii PR(x1’,y1’) se calculează:
m’pq= ∫∫ (x1’)p(y1’)qPR(x1’,y1’)dx1dy1,
p=q=02
(16)
4. Pe baza expresiilor (18), se definesc tipurile de distorsiuni de imagine.
Schimbarea orientării unghiulare a imaginii e2 este îndeplinirea condiției: m’11 0
Atributele deplasării imaginii e3, e4 sunt: m’10 0 și m’01 0 respectiv
5. Parametrii necesari pentru distorsiunea imaginii sunt calculați:
e3=m’10/m’00,
(17)
e4=m’01/m’00,
(18)
e2=[arctg{2’11/(’20-’02)}]/2,
(19)
unde ’11 = m’11 – e4 m’10,
(20)
’20 = m’20 – e3 m’10,
(21)
’02 = m’02 – e4 m’01.
(22)
6. Parametrul de schimbare a scării imaginii e1 este determinat (de echipament spațial)
7. Pe baza valorilor parametrilor e1  e4 și în funcție de complexitatea imaginii IC, normalizarea
imaginii PR(x1’,y1’) este executată:
PR(x1’,y1’) PN(x2,y2),
(23)
unde x2=e1[x1’cos(e2)-y1’sin(e2)]+e3, y2= e1[x1’sin(e2)+y1’cos(e2)]+e4.
(24)
8. IGM geometrici ai imaginii PN(x2,y2) sunt calculate, care în acest caz vor fi normalizați IGM:
mpq=∫∫(x2)p(y2)qPN(x2,y2)dx2dy2
(25)
9. Clasificarea obiectului este realizată pe baza de calcul a măsurii:
Dmi={(mpq)i-mpq/(mpq)i},
(26)
p

q

unde (mpq)i sunt IGM geometrici ai obiectului i standard, i=1Q.
Rezultatele aplicării metodei CGAIGM
Pentru efectuarea experimentelor am utilizat următoarele imagini:

Figura 1. Imagini utilizate pentru efectuarea experimentelor cu ajutorul metodei CGAIGM.
Prima etapă a constat în extragerea informației necesare din fiecare imagine și setarea ei într-o bază
de date, care ulterior va fi folosită pentru recunoașterea imaginilor.

Figura 2. Formarea bazei de date cu caracteristicile esențiale ale imaginilor
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La următoarea etapă am adăugat diverse efecte de distorsiune ale imaginilor, cum ar fi modificarea
scării, adăugarea zgomotului, rotirea imaginii și translarea față de axele OX și OY.
Mai jos prezint graficele de recunoaștere a imaginilor studiate în baza calculării Dmi.
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Figura 3. Recunoașterea imaginii după rotire și după modificarea zgomotului pentru metoda CGAIGM.
După cum se observă atunci când imaginea este rotită cu un unghi prea mare recunoașterea unui tip de
imagini nu s-a reușit. Iar după apariția zgomotului în general imaginile sunt recunoscute corect, pot apărea
unele probleme doar la valori mari ale acestuia.
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Figura 4. Recunoașterea imaginii după modificarea poziției față de axe prin metoda CGAIGM
Observăm că imaginile sunt recunoscute corect după schimbarea poziției imaginii față de cele două axe.
Concluzii
Sunt studiate trei metode de recunoaștere a modelelor invariante, bazate pe calcularea adaptivă a
indicilor de moment ai imaginii (IGM). Metodele permit să extragem volumul necesar de informații din
imaginea inițială și să-l procesăm în dependență de complexitatea imaginii analizate, care ulterior se
stochează într-o bază de date și ne permit să recunoaștem această imagine chiar dacă este distorsionată.
Pe baza metodelor propuse am elaborat un soft care permite de a identifica obiectele care pot avea
diferite poziții, orientare unghiulară, scară, și, de asemenea, determină toți parametrii necesari de distorsiune.
Din experimente se observă că la modificarea scării cu un coeficient mai mare recunoașterea unor
imagini este cu mici erori, unele mici inexactități se observă și în cazul rotirii imaginii sau a prezenței unui
zgomot. Cele mai bune rezultate se obțin la schimbarea poziției imaginii inițiale (față de axele X și Y).
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ROAD QUALITY MONITORING SYSTEM
Valentin BELII
Technical University of Moldova
Abstract:In this project I created a system which allows road quality to be controlled in automatic mode without
spending human resources and expensive equipment. Project involves using SoC computer, Android smartphone and
any vehicle which can use public roads. As a result Road Administration and people with have an ability to see the
situation on the roads in a live and accessible mode using simple web browser.
Keywords: Road, Quality, SoC– system on chip computer, Accelerometer, API - application programming
interface,Google Maps.

Content
The development of road infrastructure is one of the most important parts of the development of the
country as a whole. Transport is necessary for both large and small businesses, as well as ordinary citizens.
The state of the road infrastructure is an important aspect of transport functioning, and role of the road
quality in the life of the country is the key to its successful functioning and development. Therefore, the
quality of the road surface should be regularly checked and repaired if necessary. To do this, it is necessary
to develop an optimal system that will collect data on the state of the road, and process them.
CAN interface data

Gyroscope 1
Gyroscope 2

SoC computer for data
collection and it’s transmission
to server

Data output to the screen

GPS receiver
Data storage in the
server

Computer for data processing

Fig. 1. System functioning scheme.
The system is intended to be installed on a portable device which will be installed in the vehicle
suspension.
After completing the specified route, the analysis of the accelerometer data will be performed. The
first graph from the accelerometer is analyzed, where areas with a large number of vibrations are sections
with low-quality roads. To improve measurement accuracy, we can use a variety of devices, for example, 4 one for each wheel of a car.
A magnetometer can measure the degree of curvature of the road at a given location, as well as
analyze the quality of the coating according to the number of corrections of the trajectory of movement
needed by the driver.
By collecting data from the CAN interface we can obtain data on the speed of the car, and the state of
its engine. This data can help us in analyzing the road conditions for workload and determining the optimal
switching phases of traffic lights.
Diagnosis and assessment of the condition of roads still have to be performed by specialized
organizations. They will continue to give the most accurate judgement, having the appropriate mobile
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laboratories, instruments and equipment. The use of new technology and its implementation are intended
only to simplify the work of these organizations, and to improve the condition of the roads in general.
How does it work?
The project performs the following steps when doing its tasks
1. Generating acceleration graph in 3 axis over time
2. Getting vehicle data from CAN interface
3. Sending data to server
4. Data analysis
5. Receiving road quality results
6. Saving data with with location reference
7. Displaying results using Google Maps
Why did I choose these systems?
For an operating system, it is best to use a Linux family system; this system is free and is highly
customizable and stable.
I chose to use programming language Python, as modern and one of the most reliable programming
language.
For development in Python, we use the standard Python compiler and the Python 3 development
environment.
What is in the code?
Javascript Code sample
<script type="text/javascript">
google.charts.load('current', {'packages':['line']});
google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);
var data1 = new google.visualization.DataTable();
data1.addColumn('number', 'Time');
data1.addColumn('number', 'X-axis');
data1.addColumn('number', 'Y-axis');
data1.addColumn('number', 'Z-axis');
data1.addRows(data11);
var chart1 = new google.charts.Line(document.getElementById('accelera_material'));
chart1.draw(data1, google.charts.Line.convertOptions(options1));
</script>
Python Code
def readAccel(self):
data = bus.read_i2c_block_data(self.address, ACCEL_OUT, 6)
x = self.dataConv(data[1], data[0])
y = self.dataConv(data[3], data[2])
z = self.dataConv(data[5], data[4])

Fig. 2. Accelerometer functioning scheme.
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Fig. 3 Example of a map with road quality applied on it
(data are simulated).
What are the advantages of using it?
The script – which allows users to find out road quality, does a great job of saving time. Data can be
accessed by everyone using an accessible interface, and different methods of data displaying. It can
demonstrate a great accuracy based on massive data collection, and work great for drivers who spend a lot of
time in the unknown areas.
Where is script kept and how to modify it?
The script is launched from a private server. Files are locates on Amazon AWS and can be updated
any time by FTP protocol or through GIT system.
Conclusions
Project “ROAD QUALITY MONITORING SYSTEM” is a great application of modern technologies.
This system will benefit not only road services, but also automakers. If the vehicle has adjustable suspension
stiffness, then in areas with poor coverage, passengers will be provided with greater comfort.
Drivers of international traffic will be able to better plan their route based on the timing of delivery
and the estimated wear and tear of the transport vehicle.
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BOTNET PERICOL SUBESTIMAT
Inga IAVORSCHI
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abstract: În acest articol sunt elucidate caracteristicile de bază a botneturilor și influnța lor asupra Internet of
things.Prin analiza acestor pericole care sau dezvoltat odată cu evoluția rețelelor de calculatoare, bat un semnal de
alarmă asupra necesității de a crea siguranță pentru utilizatorii de device de diferite tipuri.La fel prin exemple
existente dovedesc că pericolele create de botnet sunt de diferite nivele,neglijența acestora duce la pierderi financiare
și amenințări de securitate de nivel personal și statal.Acest domeniu surprinde giganții de securitate zilnic cu
transformări periculoase și frauduloase.
Cuvinte chee: Botnet, internet of things, dispozitive electronice, rețea de calculatoare, rețea-sistem.

Calculatoarele infectate cu software rău intenționat, în rețea, sunt o armă cibernetică puternică și o
modalitate foarte bună de a îmbogăți unul care funcționează. Astfel, el atacator poate fi oriunde în lume, în
cazul în care există pe Internet..
Botnet se referă la o reţea de calculatoare, tablete, smartphone sau IoT – Internet of Things, infectate
cu software de tip bot, software ce permite unor persoane rău intenţionate să preia controlul acestora fără
cunoştinţa proprietarilor de drept şi să le utilizeze pentru a lansa atacuri cibernetice asupra unor terţi. Prin
intermediul botnet-urilor se desfăşoară în mod curent activităţi ilegale cum sunt atacurile informatice (DDoS)
sau trimiterea de mesaje spam.
În general, botnet-urile sunt create prin propagarea pe Internet a unui virus sau a unui troian ce
facilitează accesul neautorizat la diverse sisteme informatice.
După obţinerea accesului, pe calculatoarele respective se instalează software-ul de comandă şi control
denumit bot. Calculatoarele ce alcătuiesc un botnet sunt denumite zombies sau drone. Persoana ce
controlează un botnet se numeşte master.
Un botnet poate controla milioane de calculatoare (şi mai nou IoT) răspândite pe întreg globul.
Acestea pot fi utilizate pentru efectuarea de atacuri informatice asupra unor ţinte civile sau guvernamentale.
Bot-neturile sunt modalitatea perfectă de lansare a unor atacuri Distributed Denial of Service – DDoS,
angajând simultan impotriva unei ţinte, zeci de mii de calculatoare din toate zonele geografice.[1]

Fig.1 Construcția unui botnet.
Nu este de mirare că cea mai avansată armă din patrimoniul unui hacker este rețeau botnet. În
consecință, statele care sponsorizează atacurile cibernetice au fost forțate să folosească aceasta armă. Primul
super botnet apărut în media în anul 2011, se numea Stuxnet. Acest malware avea cel mai avansat cod scris,
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până atunci, de către o echipă de programatori. Principala țintă a acestui malware au fost instalațiile nucleare
iraniene, folosind software-ul Siemens Step. Dauna a fost semnificativă și costul imens pentru guvernul
iranian. Codul sursă a fost postat online, toți cercetătorii fiind de acord că acest malware este de departe cel
mai avansat. Este interesant că sunt multe versiuni și că acest malware a fost dezvoltat de-a lungul anilor,
sugerând că a fost un process continuu.Industria malware este în continuare o afacere mare pentru hackerii
profesioniști care vor să facă bani. O dată cu răspândirea telefoanelor mobile și a tabletelor sunt și mai multe
ținte, iar competiția este o provocare pentru mulți infractori cibernetici care sunt dispuși să infecteze cât mai
multe dispozitive posibile.[2]
Un nou tip de botnet crește în popularitate, botnetul Android. Unul din cele mai mari în acest moment
este MisoSMS, originar din China. Nu este sofisticat comparativ cu un Windows botnet dar poate provoca
mult rău. De exemplu, acest botnet poate fura toate emailurile și SMS-urile după care să le transmită către
un server din China.În aceeași categorie a botneturilor mobile este Oldboot, dezvoltat de hackeri chinezi,
care a infectat mai mult de un million de dispozitive în China. După cum se vede, majoritatea dezvoltărilor
de botnets are loc în Asia și Europa de Est, în special datorită protecției de care beneficiază infractorii
cibernetici în aceste țări. Exemplele asemănătaore
pot continua.
Termenul „Internet of Things” este folosit pentru a desemna orice obiect care poate fi interconectat și
identificat în mod unic prin utilizarea unor tehnologii diferite, cum ar fi: NFC, digital watermarking (filigran
digital) și cod QR.Internet of Things este o paradigmă care schimbă abordarea tehnologiei, extinzând
suprafaţa de atac. Dispozitivele IoT sunt deja peste tot și din acest motiv industria IT trebuie să ţină cont de
problemele de securitate și confidenţialitate. Un studiu recent efectuat de către firma de securitate Veracode a
scos în evidenţă faptul că dispozitivele IoT casnice expun utilizatorii la o gamă variată de ameninţări,
incluzând furtul de date și sabotaje, iar proliferarea dispozitivelor IoT va avea o influenţă majoră asupra
comportamentului uman.

Fig. 2 Internetul dispozitivelor.
Dispozitivele IoT vor influenţa deplasările indivizilor în zonele urbane pe baza parametrilor
atmosferici sau pe baza gradului de congestie de trafic din anumite zone specifice.Din păcate, în majoritatea
cazurilor dispozitivelor IoT au o protecţie de securitate deficitară încă din faza de design.
Infractorii cibernetici, hackerii susţinuţi de state, hack-tiviștii și teroriștii cibernetici pot exploata defectele
din arhitectura IoT și pot produce daune extinse în orice industrie. Specialiștii estimează că numărul
atacurilor cibernetice
împotriva
obiectelor
inteligente
va
crește
rapid
.
Pentru a proteja dispozitivele IoT este important să identificăm principalii actori ai ameninţărilor și
motivaţiile lor. Să începem cu analiza categoriilor atacurilor care ameninţă arhitecturile IoT. Din păcate
există o mulţime de „băieţi răi” care ameninţă implementarea paradigmei, incluzând infractori cibernetici,
entităţi guvernamentale și hackeri motivaţi politic.[3]
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Toţi acești actori sunt interesaţi în primul rând de cantităţile uriașe de date pe care le administrează
dispozitivele IoT, dar nu putem subestima riscurile unor atacuri cibernetice pentru sabotaje.Erorile de design
în privinţa principiilor fundamentale a securizării IoT pot expune utilizatorii la sabotaje, atacuri ale
hackerilor (de ex. atacuri man-in-the-middle (MITM), preluarea controlului asupra reţelei), furt de date și
deturnarea funcţionalităţii produselor.Infractorii cibernetici pot fi interesaţi să fure informaţii
sensibile administrate de platformele IoT sau pot fi interesaţi să compromită obiectele inteligente și să le
utilizeze în activităţi ilegale, cum ar fi derularea unor atacuri asupra unor terţe entităţi sau mineritul Bitcoin.
Firmele de securitate au depistat deja grupuri de infractori cibernetici care utilizează botneţi alcătuiţi
din milioane de dispozitive IoT infectate .
În mod uzual, „băieţii răi” infectează sau compromit obiecte inteligente configurate necorespunzător,
cum ar fi routere, dispozitive SOHO, SmartTV-uri și alte dispozitive IoT.
În mod similar agenţiile de Intelligence sunt interesate să exploateze dispozitivele inteligente pentru a
derula campanii de spionaj la scară largă, care utilizează routere, console de jocuri și smartphone-uri pentru
a spiona persoanele vizate. Teroriștii cibernetici și hack-tiviștii pot fi de asemenea interesaţi să compromită
dispozitivele IoT pentru a fura informaţii sensibile sau pentru a provoca daune extinse.
Care sunt principalele ameninţări cibernetice pentru dispozitivele IoT?
Anul trecut specialiștii de la Symantec au publicat un studiu interesant despre principalele ameninţări
cibernetice pentru IoT, grupându-le în următoarele categorii:
 Denial of service – atacurile DDoS pot viza toate punctele unui scenariu de lucru determinând
probleme serioase în reţeaua dispozitivelor inteligente și paralizând serviciul pe care acestea îl
furnizează. Ţineţi cont că elementele aparţinând unei reţele IoT sunt ţinta atacurilor care
interferează cu modul de operare și de comunicare între dispozitive.
 Botneți și atacuri malware – Probabil că acesta este scenariul cel mai comun și mai periculos,
dispozitivele IoT sunt compromise de atacatori care abuzează de resursele lor. În mod uzual
atacatorii utilizează cod specializat care să compromită software-ul care rulează pe dispozitivele
IoT. Codul maliţios poate fi utilizat pentru a infecta calculatoarele utilizate pentru
controlul reţelei de dispozitive inteligente sau să compromită software-ul care rulează pe acestea.
În cel de-al doilea scenariu atacatorii pot exploata prezenţa unor defecte în firmware-ul care
rulează pe aceste dispozitive și să ruleze codul lor arbitrar care să deturneze componentele IoT
spre o funcţionare neplanificată. În noiembrie 2013, experţii Symantec au descoperit un nou
vierme Linux, Linux.Darlloz, proiectat în mod special să atace dispozitive IoT Intel x86 care
rulează Linux. Atacatorii au compromis dispozitivele IoT pentru a construi un botnet care a fost
utilizat pentru activităţi ilegale, incluzând trimiterea de Spam, generarea de mesaje SMS
costisitoare sau derularea unor atacuri DDoS. O altă posibilitate pentru atacatori este exploatarea
dispozitivelor configurate necorespunzător, de exemplu dacă știi setările de fabrică ale unui router
este posibil să ai acces la consola sa de administrare și să modifici parametrii care îi
controlează comportamentul.
 Breșe de date – breșele de date reprezintă un alt risc serios în privinţa adoptării dispozitivelor
IoT. Organizaţiile trebuie să conștientizeze potenţialul consecinţelor neplanificate ale situaţiilor
de utilizare a IoT. Atacatorii pot spiona comunicaţiile dintre dispozitivele IoT și să colec teze
informaţii despre serviciile pe care acestea le implementează. Datele accesate prin intermediul
dispozitivelor IoT pot fi utilizate în scopuri de spionaj cibernetic sau de către o agenţie de
Intelligence sau de către o companie privată în scopuri comerciale. Breșele de date reprezintă o
ameninţare serioasă pentru organizaţiile sau persoanele care utilizează dispozitive inteligente.
 Breșe accidentale – Managementul datelor într-o arhitecutură care include dispozitive IoT este
un aspect critic. Informaţiile sensibile pot fi expuse nu numai într-un atac cibernetic, ci pot fi
expuse sau pierdute și în mod accidental. Symantec dă ca exemplu transmiterea coordonatelor
autoturismului unui CEO, dar realitatea este că din mediul de business se pot scurge
informaţii mult mai sensibile.
 Perimetre slăbite – lipsa măsurilor de siguranţă încă din faza de design poate cauza o slăbire a
perimetrelor. Prin exploatarea unui defect în SmartTV-ul nostru atacatorul poate avea acces la
reţeaua domestică și să dezactiveze orice sistem antifurt implementat pentru securitatea fizică.
Firmele de securitate au observat o escaladare a atacurilor cibernetice împotriva dispozitivelor IoT, la
scară globală. Cel mai întâlnit scenariu este utilizarea de botneţi alcătuiţi din mii de dispozitive din domeniul
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IoT, cunoscute și sub denumirea de thingboţi, care sunt utilizaţi pentru a trimite mesaje de spam sau pentru
coordonarea unor atacuri DDoS. Rezumând un thingbot poate fi utilizat pentru:a trimite spam.[4]
 a coordona un atac împotriva unei infrastructuri critice.
 a furniza un malware.
 a funcţiona ca punct de intrare în reţeaua unei companii.
Principalele firme de securitate confirmă o creștere a numărului de atacuri împotriva unor obiecte
inteligente, incluzând routere, SmartTV-uri, dispozitive
NAS (network-attached storage), console de jocuri și diferite tipuri de set-top box-uri.
La finele anului 2018 KASPERSKY a publicat un raport efectuat pentru prima jumatate a anului 2018,
în care se specifică că au fost identificat 150 de familii malware și 60000 botnet cu diferite modificări în
întreaga lume.
La fel și Norton a anunțat despre un nou botnet Mirai cu mult mai agresiv decît predecesoarii acestuia.
Concluzie
IoT este o paradigmă care ne va influenţa vieţile în anii care vor urma. din acest motiv este esenţial ca
problemele de securitate și de confidenţialitate să fie tratate în mod corespunzător.
Experţii în securitate solicită producătorilor și vânzătorilor să ia în considerare ameninţările
cibernetice și nivelul de expunere al oricărui dispozitiv IoT. IoT oferă oportunităţi de business fiecărei
industrii, dar poate deveni un coșmar în cazul în care componentele de securitate sunt subestimate.
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JAVA SPRING FRAMEWORK, SPRING BOOT UTILIZAREA SI AVANTAJELE IN
DEZVOLTAREA UNEI APLICATII WEB

Alexandru MARJINA
Universitatea Tehnica a Moldovei
Abstract: Dezvoltarea unei aplicații web include un șir de procese care pot fi optimizate datorită frameworkurilor speciale care permit configurarea unor procese de nivel mai jos la un nivel automatizat.
Cuvinte cheie: Java, Spring, Spring Boot, Framework.

Introducere
Domeniul IT in prezent se afla la baza tehnologiilor de top, de la medicină pînă la astronautică. În
prezent aproape fiecare sistem, instituție are la baza o aplicație ce combină în ea un server, o baza de date si
o interfață pentru utilizator. La baza fiecărei aplicații stă un limbaj de programare, cel mai popular fiind la
moment Java [1], care de mult timp se află în top datorită numeroaselor sale avantaje.

Fig.1 Topul celor mai populare limbaje [1].
Limbajul Java este ales de mulți dezvoltatori deoarece acesta este un limbaj relativ simplu, obiect
orientat, platform-independent fiind posibil de portat de pe un sistem pe altul si Multithreaded oferă
posibilitatea de a crea programe ce rezolva mai multe task-uri simultan. Limbajul Java este folosit în
numeroase ramuri de la programarea microcontroloarelor pînă la crearea severelor astfel soluționând
probleme din diferite domenii[2]. Astfel, pentru a simplifică crearea diferitor aplicații, au fost
create Framework-uri (structuri conceptuale-arhitecturi de software care modelează relațiile generale ale
entităților domeniului[3]) care au ca scop generarea unor relații și legături standarte la un nivel automat.
1. Spring Framework
Spring Framework este o platforma Java opensource care oferă un suport vast pentru crearea unei
infrastructuri de dezvoltare a aplicațiilor Java. Spring structurează programul și legăturile între entități,
ușurând lucrul programatorului. Spring permite crearea funcționalității programului utilizând POJOs (“plain
old Java object”) adică structura standarta a limbajului și adăugarea serviciilor enterprise fără a crea un
conflict între acestea[4].
Spring este un Framework constituit din aproximativ 20 de module acestea fiind divizate în grupuri pe
baza scopului acestora: Core Container, Dată Access/Integration, Web, AOP (Aspect Oriented
Programming), Instrumentation, și Test .
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Fig.2 Structura Spring Framework [5].
Spring este bazat pe principiul inversion of control (IoC) [8] care are scop inversia fluxului
tradițional de executare a programului astfel fluxul programului fiind setat de framework. Într-un program
obișnuit programistul singur hotărăște în ce ordine vor fi apelate metodele, pe cînd în unul controlat de
framework programistul definiste și implementează metodele rulînd doar funcția principală a framework-ului
acesta singur apelînd metodele definite de către programist atunci cînd este nevoie de ele.
Inversion of control este folosit pentru a spori modularitatea programului( separarea funcționalității
programului în module independente) și pentru a face a-l face extensibil.
Avantajele Spring-Framework [9]:
1) Template predefinite pentru utilizarea diferitor tehnologii ca JDBC, Hibernate, JPA etc.
2) Ușor de testat.
3) Lightweight datorită implementării POJO.
4) Ușor de dezvoltat aplicații JavaEE datorită Dependency Injection.
2. Spring Boot
Spring Boot reprezintă o extensie a Spring framework care permite eliminarea configurarilor de nivel
inferior, acestea fiind făcute automat prin alegerea unor opțiuni de către programator la initiarea aplicației.
În Spring core framework este nevoie de configurat totul de sinestatator cum ar fi descriptorii XML, pe când
Spring Boot rezolvă această problemă [6].
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Fig.3 Structura Spring Boot.
Spring Boot ne permite accelerarea creării unei aplicații web, acesta analizind configurarile setatate
de catre programator si injecteaza toate dependentele necesare pentru satisfacerea cerintelor acestuia. Spring
Boot oferă posibilități simple de introducere a modulelor prin pom.xml file, prin Spring Intializr și de pe siteul oficial, permițând ușurarea lucrului programatorului, acesta având nevoie să se asigure doar de
funcționalitatea programului.
Avantajele de baza a Spring Boot framework sunt auto-configurarea, independența și
autonomia acestuia de a lua decizii pentru a face o aplicație cât mai optimizată.
Spring Boot este independent și oferă posibilitatea de a integra toate serviciile automat. De
exemplu el nu are nevoie de un server container aparte în care să fie plasată aplicația, acesta oferind unul
implicit, rulandul la startul aplicației[7]. Spring Boot este amplasat în vîrful Spring Framework-ului acesta
fiind capabil să ofere toate funcționalitățile acestuia ușor integrîndule în proiect scutind programatorul de
setarea infrastructurii oferind mai mult timp pentru dezvoltarea funcționalului de baza.

Fig.4 Avantaje Spring Boot.
Concluzii
Spring Framework si Spring Boot sunt tehnologiile care au făcut o revoluție în dezvoltarea aplicațiilor,
acesta simplificand configurarea și optimizarea aplicațiilor enterprise. Astfel Spring Framework ofera toate
instrumentele si resursele necesare pentru testarea si dezvoltarea unei aplicatii enterprise injectind in aceasta
dependente pentru functionarea conform scopului propus iar Spring Boot este instrumentul care intruneste in
unul toate functionalitatile Spring Core Framework, fisierul XML <bean> de configurarea (POM.XML),
serverele HTTP integrate cum ar fi Tomcat si conexiunile catre o baza de date.
La moment Spring Boot/Spring Framework este cel mai popular Java Framework utilizat de un număr
mare de companii ceea ce demonstrează eficientă lui în domeniu, el permițând dezvoltatorilor mult mai ușor
să creeze, testeze, integreze și să sporească productivitatea aplicațiilor sale.
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INVESTIGAREA ATENUATORULUI OPTIC
ÎN BAZA FLUIDULUI MAGNETOREOLOGIC
Ana NISTIRIUC
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abstract: sunt prezentate rezultatele elebaorării atenuatorului optic ajustabil (AOA) în baza fluidului
magnetoreologic (FMR) destinat pentru funcționarea în gama spectrală 0,4...6 μm. Au fost identificate principalele
caracteristici și demonstrată perspectiva utilizării practice a AOA în baza FMR.
Cuvinte cheie: Atenuator optic ajustabil, fluid magnetoreologic, carbonil fier, ulei de polietilsiloxan.

1. Preliminarii
În procesul de acordare și măsurare a parametrilor diferitor dispozitive optice și sistemelor de
transmisie a informației prin fibre optice (STIFO) este necesară ajustarea nivelului de putere în calea de linie
sau în dispozitivele de decuplare, care reduc acțiunea sarcinei asupra diodei laser. Funcțiile nominalizate pot
fi realizate cu ajutorul AOA, care se divizează în trei tipuri: ajustabile discret, ajustabile continuu și
combinate. În AOA existente se utilizează diferite metode de promovare a atenuării cu utilizarea deplasărilor
axiale și radiale a prismelor și diferitor filtre.
În prezenta lucrare este elaborat și investigat AOA în baza FMR, atenuarea în care se dirijează cu
ajutorul câmpului magnetic exterior și metoda de promovare a atenuării se bazează pe utilizarea oscilațiilor
plasmatice ale electronilor liberi în metalele intermediare și în particular după cum este fierul.
2. Partea de bază
Proiectarea STIFO se realizează reieșind din valoarea calculată pentru bugetul de energie și de regulă,
valorile reale ale bugetului de energie obținute în rezultatul testelor de control a STIFO se deosebesc de
valorile calculate utilizate la proiectarea STIFO. Astfel, este necesar de a estima rezerva de exploatare
conform puterii pentru STIFO și în cazul dat se utilizează principiul testelor de stres, adică imitarea
condițiilor dificile de funcționare a STIFO cu ajutorul AOA [1].
Un parametru important al STIFO este lungimea sectorului de regenerare. Lungimea sectorului de
regenerare se divizează în lungimea sectorului de regenerare de valoare maximă
și lungimea sectorului
de regenerare de valoare minimă
. Lungimea sectorului de regenerare de valoare maximă
se
numește distanța maximă dintre echipamentul de emisie și echipamentul de recepție pentru care se asigură
calitatea admisibilă de transmisiune a informației. Lungimea sectorului de regenerare de valoare minimă
se numește distanța minimă dintre echipamentul de emisie și echipamentul de recepție pentru care se
asigură protecția necesară a fotodiodei.
La propagarea semnalului prin fibrele optice concomitent se manifestă atenuarea și dispersia
semnalului. Datorită atenuării și dispersiei semnalului se reduce distanța de transmisiune a informației prin
fibrele cablului optic. Pentru calculul pierderilor energetice pe parcursul unui sector de regenerare
(amplificare) vom utiliza schema reprezentată în fig. 1.
MOE

MOR

Fig. 1. Reprezentarea grafică a sectorului de regenerare pentru STIFO.
Conform fig.1 sunt utilizate următoarele notații:
1. MOE și MOR sunt respectiv modulul optoelectronic de emisie și modulul optoelectronic de
recepție;
2. – lungimea sectorului de regenerare;
3.
– cablul optic cu coeficientul de atenuare ;
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4.
– pierderile în conectorul emițător – fibră;
5.
– pierderile în conectorul demontabil;
6.
– pierderile în joncțiunile sudate fibră – fibră;
7.
– pierderile în conectorul fibră – receptor.
Este stabilit, că nivelul puterii semnalului la recepție
prescris trebuie să fie mai sporit decât nivelul
admisibil, prin urmare putem nota, că:
,
(1)
unde: este nivelul puterii semnalului de recepție;
– nivelul puterii semnalului de emisie; n și N sunt numărul de joncțiuni respectiv demontabile
și sudate;
– coeficientul de atenuare a cablului optic;
– rezerva bugetului STIFO.
Pentru STIFO un parametru tehnic foarte important este bugetul de energie. Bugetul de energie Q se
numește diferența dintre nivelele puterilor semnalelor optice de emisie
și respectiv de recepție
pentru
care se asigură calitatea admisibilă de transmisiune a informației, adică:
.
(2)
Numărul de joncțiuni sudate fibră – fibră N depinde de lungimea sectorului de regenerare
și
lungimea de construcție a cablului optic .
Prin urmare, numărul de joncțiuni sudate fibră – fibră N se determină conform expresiei:
.
(3)
Luând în considerare expresiile (1 – 3) formula pentru bugetul de energie poate fi transcrisă sub
forma:
.
(4)
Din formula (4) obținem expresia pentru determinarea lungimii maxime a sectorului de regenerare în
cazul cînd în traficul de linie predomină atenuarea semnalului și se îndeplinește condiția
:
,
(5)
unde n=2.
Prin este notată viteza de transmisiune STIFO, iar prin
este notată viteza critică de transmisiune
a simbolurilor în linie, care se determină prin formula:
,
(6)
unde: este coeficientul de atenuare a cablului optic;
- dispersia kilometrică a cablului optic;
.
(7)
Conform materialelor normative de proiectare a STIFO, pentru determinarea lungimii minime a
sectorului de regenerare se utilizează formula:
,
(8)
unde A=20 dBm este gama dispozitivului de gestiune automată a amplificării în echipamentul de
recepție.
În cazul când distanța este mai mică decât lungimea minimă a sectorului de regenerare pentru
protejarea fotodiodei de congestie sunt utilizate AOA.
Designul AOA în baza FMR este reprezentat în fig. 2 și este constituit din celula din sticlă organică
(1), două segmente de fibre optice din cuarț (2), două conectoare demontabile (3), magneții permanenți (4),
electromagnetul (5), orificiul (6) cu diametrul ~ 1 mm amplasat perpendicular direcției de propagare a
semnalului optic, care conține FMR constituit din praf de carbonil fier (7) cu dimensiunile particulelor ~
1000 Å și ulei de polietilsiloxan (8).
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Fig. 2. Atenuator optic ajustabil în baza fluidului magnetoreologic.
Carbonil fier se caracterizează prin intermediul următorilor parametri: permeabilitatea magnetică
relativă inițială μi = 2000…3000, permeabilitatea magnetică relativă maximă
μ max= 20000…21500,
inducția magnetică de saturație Bs = 2, 18 T, inducția magnetică reziduală Br = 0,6 T, forța coercitivă Hc =
6,4 A/m, temperatura punctului Curie tc = 770 °C, rezistivitatea ρ = 107 Ω · m [2]. Uleiul de polietilsiloxan
este netoxic, ecologic sigur și se caracterizează prin următorii parametrii: permitivitatea relativă ε = 2,4…2,5,
tangenta unghiului pierderilor dielectrice tg δ = (2…3) · 10-4, rezistivitatea ρ = 1011…1012 Ω · m și tensiunea
de defalcare Ud ≥ 45 kV [3].
Luând în considerare, că AOA cu FMR funcționează în baza metodei de atenuare cu utilizarea
oscilațiilor plasmatice ale electronilor liberi în fier Fe, frecvența plasmatică ω p pentru electronii Fe se
determină conform expresiei [4]:
ωp2 = 4 πne2/m ,
(9)
unde n este concentrația electronilor în Fe, e – sarcina electronului, m- masa electronului. Concentrația
electronilor în Fe conform formulei [4]:
n = d · N0/M ,
(10)
pentru densitatea Fe d = 7870 kg/m3, numărul Avogadro N0 = 6, 02 · 1026 kmol-1 și masa moleculară a Fe M
= 55,847 kg/kmol, alcătuiește 0, 848 · 1025 cm-3. Luând în considerare valoarea obținută pentru concetrația
electronilor în Fe, frecvența plasmatică alcătuiește ωp = 1, 14 · 1016 Hz, ce corespunde energiei ~ 7,5 eV,
prin urmare astfel de oscilații nu pot fi excitate de oscilațiile termice ale atomilor de Fe.
Expresiile corespunzătoare pentru părțile reală și imaginară ale indicelui complex de refracție se
descriu prin relațiile [4]:
n2 – k2 = {1 – [ωp2 τ2/(1 + ωp2 τ2)]}
(11)
și
2nk = {ωp2 τ/[(ω (1 + ωp2 τ2)]} .
(12)
Timpul de relaxare τ pentru electronii de conductibilitate din metale se determină conform formulei
[4]:
τ = σm/ne2
(13)
și pentru Fe alcătuiește ~ 4,19 · 10 s (unde σ = 1/ρ este conductibilitatea specifică).
Conform teoriei lui Drude, la interacțiunea electronilor de conductibilitate a metalelor cu unda
electromagnetică din gama optică este necesar de a analiza trei game de frecvențe, după cum urmează:
 Prima gamă – ω ≪ 1/τ , este gama de frecvențe joase. Partea imaginară n2 în cazul dat este cu
mult mai mare în comparație cu partea reală, astfel încât metalul este foarte reflexiv. Coeficientul
-15
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de absorbție practic nu depinde de ω și este proporțial conductibilității. Partea reală n 2 posedă
valoare negativă și conform valorii absolute este cu mult mai mare decât unitatea;
 A doua gamă – 1/τ ≪ ω ≪ ωp , este gama de relaxare, unde în numitorul expresiilor (11) și (12)
termenul ωp2 τ2 începe să joace un rol important. Coeficientul de absorbție rapid se reduce cu
frecvența și este proporțional 1/ ω2 și invers proporțional conductibilității. Partea imaginară n2
devine mai mică decât partea reală, care se păstrează de valoare negativă și se determină prin
expresia [4]:
n2 – k2 = 1 – (ωp2/ ω) .
(14)
Astfel, încât metalul este încă foarte reflectorizant, coeficientul de reflexie R se determină prin expresia:
R = 1 – (2/ωp τ) .
(15)
2
 Gama a treia - ωp ≪ ω, este gama în care partea reală n devine de valoare pozitivă și
reflectivitatea se reduce până la zero. Metalul în cazul dat ar trebui să devină mai mult sau mai
puțin transparent, deoarece coeficientul de absorbție Θ este egal:
Θ = ωp2/ ω2τc ,
(16)
unde: c este viteza luminii în vid.
Comportamentul caracteristicilor optime a Fe în gama lungimilor de undă λ = 0,4...6
corespunde
gamei a două, adică gamei de relaxare în care frecvența de funcționare
, ceea ce conduce la o
reflectare practic completă a luminii.
AOA în baza FMR funcționează în modul următor. În stare inițială electromagnetul este deconectat și
praful carbonil fier (7) este separat cu ajutorul magneților permanenți (4) în punctele extreme ale orificiului
celulei, eliberând astfel interstițiul dintre suprafețele frontale a fibrelor optice (2). Atenuarea reziduală
cauzată de conectarea AOA în baza FMR, adică atenuarea minimă, alcătuiește aproximativ minus 2 dBm.
Sub acțiunea câmpului magnetic al electromagnetului particulele de praf carbonil fier treptat încep să se
redistribuie concentrându-se în regiunea interstițiului dintre suprafețele frontale a fibrelor optice (2). La
modificarea intensității câmpului magnetic creat de electromagnet (5) de la 0 până la 50 A/m gama de
atenuare AOA în baza FMR alcătuiește de la minus 2 până la minus 50 dBm cu rezoluția de minus 0,5 dBm.
Un parametru important al AOA în baza FMR este nivelul pierderilor de returnare cauzate reflexia parțială a
semnalului în direcție inversă. Pentru a obține un nivel propriu redus de reflexie a AOA în baza FMR,
particulele prafului carbonil fier au fost prelucrate în material antireflexiv și nivelul pierderilor de returnare a
semnalului în direcție inversă alcătuiește minus 45 dBm. AOA în baza FMR constituit din praf carbonil fier
și ulei de polietilsiloxan poate fi utilizat pentru a funcționa în gama temperaturilor (-45…+75) °C.
Pentru măsurarea caracteristicelor AOA în baza FMR au fost utilizate modulele optoelectronice de
emisie МПД-1-1A-1 (λ = 0,85
), ПОМ-15 (λ = 1,3
), ПОМ-16 (λ = 1,55
) și wattmeter-ul optic
ОМК3-79.
Concluzii
AOA în baza FMR sunt simple în confecționare, nu necesită prisme și filter optice, posedă stabilitate
termică înaltă și permit să obținem caracteristici care nu cedează caracteristicelor celor mai modern AOA
(5).
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