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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Уважаемые участники конференции! 

Вторая Международная научно-техническая конференция по вычислительному ин-

теллекту «ComInt 2013» проходит на базе Черкасского государственного технологического 

университета и Академии пожарной безопасности имени Героев Чернобыля. Программа 

конференции включает обсуждение результатов, проблем и перспектив вычислительного ин-

теллекта, его методологических, теоретических и прикладных аспектов. Википедия опреде-

ляет «вычислительный интеллект» как ответвление и как альтернативу классическому искус-

ственному интеллекту. В отличие от искусственного интеллекта, концепция которого бази-

руется на строгом логическом выводе, в основе вычислительного интеллекта лежат эвристи-

ческие алгоритмы.  

Последние десятилетия отмечены значительной динамикой научной активности в ми-

ре. Количество научных конференций по вычислительному интеллекту или отдельным его 

составляющим с каждым годом увеличивается. Все больше ученых занимаются исследова-

ниями, связанными с развитием и применением вычислительного интеллекта при решении 

прикладных проблем. Если еще 15 лет назад в нашем университете не было ни одного пред-

мета, связанного с вычислительным интеллектом, то сегодня по направлениям подготовки 

«Компьютерные науки», «Компьютерная инженерия» и «Программная инженерия» студенты 

изучают 4-6 соответствующих дисциплин.  

Известно, что основными направлениями вычислительного интеллекта являются ис-

кусственные нейронные сети, эволюционное моделирование и нечеткая логика. В основе ка-

ждого из этих направлений лежат определенные идеи, связанные с исследованием и исполь-

зованием механизмов функционирования живой природы. В последние десятилетия, к сожа-

лению, не появились новые, столь же значимые парадигмы, однако наблюдаются тенденции 

к развитию их ответвлений и разработке технологий, базирующихся на композиции указан-

ных направлений.  

Поисковая система Google выдает такие результаты: на запрос «Computational 

intelligence» – 9790000 (в 2011 г. 4220000) источника, «Neural network» – 24600000 (в 2011 г. 

14600000), «Genetic algorithm» – 5660000 (в 2011 г. 10600000), «Evolutionary modeling» – 

11800000 (в 2011 г. 11000000), «Fuzzy  logic» – 10500000 (в 2011 г. 6260000), «Вычисли-

тельный интеллект» – 355000 (в 2011 г. 379000), «Нейронные сети» – 387000 (в 2011 г. 

8490000), «Генетические алгоритмы» – 163000 (в 2011 г. 134000), «Эволюционное моделиро-

вание» – 528000 (в 2011 г. 432000), «Нечеткая логика» – 91500 (в 2011 г. 58700). Учитывая не 

абсолютную репрезентативность Интернет-статистики, тем не менее, можно сделать выводы 

о тенденциях в мировых и отечественных исследованиях по вычислительному интеллекту, а 

также определить еще неисследованные области.  

На конференцию «ComInt 2013» поданы тезисы около 250 докладов. Среди ее участ-

ников ученые Германии, Ирана, Белоруссии, Грузии, Молдовы и России. Учитывая тенден-

ции развития онлайн- и дистанционного обучения, проводится сателлитная конференция 

«Информационные технологии в системах обучения и контроля знаний». И уже традици-

онно, организаторы конференции будут благодарны за замечания и пожелания как по тема-

тике, так и по организации ее проведения. 

 

Доктор технических наук                                                          

 

   В.Е. Снитюк 

 

 



   

4 

Зміст   ·   Содержание 

  

Пленарні доповіді   ·   Пленарные доклады 15 

  

Donchenko V.S. Uncertaity and fuzziness………………………………………………………..  17 

Бармак О.В., Крак Ю.В. Дослідження невербальних каналів комунікації в системах же-

стового мовлення 

……………………………………………………………………………….. 

19 

Валькман Ю.Р. Когнитивная семиотика: о вычислимости семиозисов…………………… 21 

Верлань А.Ф., Закусило О.К., Чмырь И.А. Некоторые проблемы интерпретации и 

развития искусственного интеллекта…………………………………………………………. 
22 

Волошин О.Ф., Кудін В.І. Проблеми підготовки спеціалістів з інформаційних технологій  25 

Гуляницький Л.Ф. Кооперативные моделе-ориентированные метаэвристики в комбина-

торной оптимизации …………………………………………………………………………... 
27 

Долгополов И.Н  Основные аспекты процесса  взаимодействия в биосистемах…………... 29 

Желдак Т.А. Метод моделювання штучної імунної системи в задачах оптимізації муль-

тимодальних функцій ………………………………………………………………………… 
33 

Ивохин Е.В., Алмодарс Баррак Субхи Камл O методе решения задач линейного про-

граммирования с нечеткими ограничениями………………………………………………… 
37 

Зайченко Ю.П. Основные направления вычислительного интеллекта. Состояние и 

перспективы развития …………………………………………………………………………. 
41 

Кудін В.І., Тодоріко Б.Д. Аналіз структурних особливостей матричної гри у змішаних 

стратегіях як прямої задачі лінійного програмування методом базисних матриць………..  
43 

Скобцов Ю.А., Скобцов В.Ю. Эволюционные методы синтеза электронных схем………..  45 

Снитюк В.Є. Параметрическая оптимизация процесса эволюционного направленного 

поиска …………………………………………………………………………………………... 
47 

Сосницкий А.В. Концептуальное оружие: универсальный подход ………………………… 49 

Тесля Ю.Н. ИФРОН (интроформационный нейрон) – базовый элемент рефлекторных 

интеллектуальных систем……………………………………………………………………... 
53 

Тимченко А.А. Інтелектуалізація процесів системного проектування ……………………... 57 

Федунов Б.Е., Петров В.В. Вычислительный интеллект и траекторные задачи ………… 58 

Цейтлин Н.А. Редукция и статистический анализ временного ряда цен акций  62 

Штовба С.Д., Мазуренко В.В. Багатокритеріальне оцінювання якості нечітких баз знань 

в задачах ідентифікації ………………………………………………………………………... 
66 

  

Секція 1. Методологічні аспекти інтелектуальних обчислень 71 

Секция 1. Методологические аспекты интеллектуальных вычислений 71 

  

Анцыферов С.С.,  Русанов К.Е. Обработка знаний в интеллектуальных системах………... 73 

Верлань Д.А. Філософські аспекти “слабкого” штучного інтелекту………………………... 75 

Вышинский В.А., Кононенко А.Ю., Слепец А.В. Перспективы интеллектуализации вы-

числений………………………………………………………………………………………… 
76 

Ходаковский Н.И. Концептуальные подходы к формированию памяти в синаптических 

системах нейронных сетей……………………………………………………………………. 
78 

Шередеко Ю.Л. Задача интеллектуального управления развитием систем……………… 80 

  



   
 

5 

 

 

Секція 2. Теоретичні аспекти інтелектуальних обчислень 83 

Секция 2. Теоретические аспекты интеллектуальных вычислений 83 

  

Mohammad Anisseh, Mohammad Reza Shahraki Heterogeneous performance evaluation via 

fuzzy TOPSIS…………………………………………………………………………………… 

 

85 

Megrelishvili R., Shengelia S. On the new original one-way matrix function…………………... 87 

Poleshchuk O.M., Malolepshaya N.E. The identifying of model output data of fuzzy linear re-

gression model for interval type-2 fuzzy sets…………………………………………………… 
89 

Андрієцький Б.Р. Нові підходи до аналізу та прогнозування часових послідовностей з 

нестаціонарними властивостями……………………………………………………………… 
91 

Бабенко Ю.В., Михалёв А.И. Адаптивно-поисковый и генетический алгоритмы в задачах 

оптимизации многоэкстремальных функций………………………………………………… 
93 

Бессонов А.А., Руденко С.О. Многокритериальная  нейросетевая идентификация нели-

нейных объектов……………………………………………………………………………….. 
94 

Бовсунівський О.М. Пошук оптимальних альтернатив для задачі з нечіткою множиною 

цілей……………………………………………………………………………………………... 
96 

Гонтарь Н.А. Семантическая сервис-ориентированная архитектура мультиагентных си-

стем…………………………………………………………………………………………… 
97 

Горбань Г.В. Пошук асоціативних правил в багатомірних базах даних як спосіб інтегра-

ції технологій OLAP та Data Mining………………………………………………….. 
98 

Горбаченко В.И., Жуков М.В. Численное решение полулинейных эллиптических урав-

нений с помощью сетей радиальных базисных функций обученных методом довери-

тельных областей………………………………………………………………………………. 

100 

Гуляницкий Л.Ф., Рясная И.И. O классификации задач при наличии неопределенности… 102 

Казаков П.В., Исканцев Н.В. О параллельных генетических алгоритмах оптимизации….. 103 

Карасюк В.В., Иванов С.Н. Меры семантического подобия онтологических структур 

знаний ………….………………………………………………………………………………. 
105 

Кораблев Н.М., Кушнарев М.В. Представление мультиагентной системы с помощью ис-

кусственной иммунной системы……………………………………………………………… 
107 

Левин В.И. Законы и области применения интервальной математики……………………... 108 

Левин В.И. Методология интервальной математики………………………………………… 109 

Лелеков С.Г. Исследование влияния модификаторов на нечеткие значения лингвистиче-

ских переменных……………………………………………………………………………….. 
111 

Литвин В.В., Гопяк М.Я., Черна  Т.М., Полтавський Д.Д. Оцінювання новизни онто-

логічних знань інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень……………….. 
113 

Макаренко О.С., Завертанний В.В., Крушинський Д.А., Самородов Е.Л., Терпиль Е.О. 

Клітинно-автоматні моделі живих та інтелектуальних систем…………………………….. 
114 

Мартинюк Т.Б., Куперштейн Л.М., Кожем’яко А.В., Буда А.Г. Особливості організації 

класифікатора з розширеними функціональними можливостями………………………….. 
116 

Мирошниченко С.В. Построение моделей нелинейных объектов на основе программиро-

вания с экспрессией генов……………………………………………………………………... 
118 

Нестеренко С.А., Становський Ан.О., Торопенко А.В. Інтелектуальна оцінка точності 

методу розкриття невизначеності складного об'єкта………………………………………... 
120 

Петренко Н.Г., Стрижак А.Е., Митрофанова А.Е., Малахов К.С. Онтолого-

ориентированная методика построения и обработки ЛКТ………………………………….. 
122 



   

6 

Романишин Ю.М., Петрицька С.Р. Моделі нейрона для спайк-нейронних мереж……….. 124 

Тимофієва Н.К. Гібридні алгоритми в обчислювальному інтелекті………………………... 126 

Штовба С.Д., Нагорна А.В. Логічне виведення за їєрархічними гібридними нечіткими 

базами знань……………………………………………………………………………………. 
128 

Щокін В.П. Компенсація коливального характеру перехідних процесів в системах 

нейрокеруван-

ня…………………………………………………………………………………….. 

132 

  

Секція 3. Прикладне застосування інтелектуальних обчислень 135 

Секция 3. Прикладное применение интеллектуальных вычислений 135 

  

Альами Д.А.М. Нейросетевое прогнозирование энтальпии образования смешанных ок-

сидов……………………………………………………………………………………………. 
137 

Аністратова Т.О., Симоненко М.С., Авраменко А.С. Cистема підтримки прийняття 

управлінських рішень на основі супутникового ГЛОНАС/GPS моніторингу машин 

швидкої допомоги……………………………………………………………………………… 

139 

Антіпова Н.А. Використання нечіткої логіки при розв’язанні задачі пошуку шляху у 

незнайомому середо-

вищі………………………………………………………………………… 

141 

Анцыферов С.С., Русанов К.Е. Оценка качества защиты информации интеллектуальных 

систем………………………..…………………………………………………………………. 
143 

Ахаев А.В., Ходашинский И.А. WEB-ориентированная экспертная система для выбора 

программных продуктов системы «1С:Предприятие 8»…………………………………….. 
144 

Бабосюк Н.А. Использование моделей вычислительного интеллекта при разработке  

бизнес-плана на предприятии связи…………………………………………………………... 
146 

Басараб Р.М., Кравченко О.М., Куссуль Н.М., Скакун С.В., Міронов А.І. Калібрування 

геопросторових даних КА «СІЧ-2»…………………………………………………………… 
148 

Безносик Ю.А, Бугаева Л.Н., Мазуркевич Н.Ф. Теория нечетких множеств и анализ 

иерархий для оценки экологических рис-

ков…………………………………………………… 

149 

Биченко А.О., Джулай О.М., Землянський О.М. Особливості еволюційного моделювання 

процесу поширення пожежі…………………………………………………………………… 
151 

Бісікало О.В., Кириленко Г.О. Створення онтологій на основі моделі образної індексації 

електронного контенту ………………………………………………………………………... 
152 

Бондарь А.С. Разработка специализированного информационного тезауруса запросов…. 153 

Бугаева Л.Н., Безносик Ю.А., Безсинный Д.В., Мазуркевич Н.Ф. Система поддержки 

принятия решений при выборе методов очистки газовых выбросов от оксидов серы и 

азота……………………………………………………………………………………………... 

154 

Бурлаченко І.С., Дудар А.Ю. Використання еволюційного алгоритму E-MOEA при кон-

тролюванні розподілу енергоресурсів автономного об’єкту……………………………. 
156 

Бутько Т.В., Прохорченко А.В., Прохорченко Г.О. Автоматизація розробки графіку руху 

поїздів на основі алгоритму штучних бджолиних колоній…………………………………. 
158 

Величко Ю.И. Нечеткая модель пользователя системы адаптации интерфейса…………... 159 

Воробей А.В., Кириенко Н.А. Разработка медицинских информационных систем на ос-

нове технологии Data Mining………………………………………………………………….. 
161 

 Галасун К.І, Говорухін С.О., Триус Ю.В. Метод аналізу ієрархій та його вивчення у ВНЗ 

і застосування у процесах прийняття рішень…………………………………………… 
163 

Гальченко В.Я., Дудченко И.А. Клеточно-автоматный структурно-параметрический син- 165 



   
 

7 

тез осесимметричных источников магнитных полей с ферромагнитными элементами 

конструкции…………………………………………………………………………………….. 

Говорухін С.О. Задача територіальної сегментації об’єктів ринку праці, характеристики 

яких задані нечітко …………………………………………………………………………….. 
167 

Говорущенко Т.О. Інтелектуальне оцінювання та прогнозування характеристик про-

грамного забезпечення………………………………………………………………………… 
168 

Голуб С.В., Немченко В.Ю. Адаптивне формування дублюючих рівнів в інформаційній 

технології соціогігієнічного моніторингу……………………………………………………. 
170 

Данилевич С.Б. ABCD-анализ частотных словарей с помощью аналитической платфор-

мы Deductor……………………………………………………………………………………... 

 

171 

Древаль М.М., Йолкіна О.О. Порівняльний аналіз застосування методу комплексування 

аналогів та нейронної мережі Back Propagation для задачі прогнозування ВВП………….. 
172 

Єгорова О.В., Каревіна Н.П. Формалізація задачі управління запасами в умовах неви-

значеності у вигляді мультиагентної системи ……………………………………………….. 
173 

Жирякова І.А, Симоненко М.С, Аністратова Т.О. Інструментарій автоматичної обробки 

природної мови…………………………………………………………………………………. 
174 

Завгородній К.Р. Оптимізація пасажироперевезень в місті. Цільова функція автоперевіз-

ника, її особливості. ………………………………………………………………………...…. 
176 

Задорожний А.А. Агентный подход к вербальному описанию моделей с взаимодей-

ствующими стратегия-

ми…………………………………………………………………………. 

177 

Зайченко Ю.П., Мурга Н.А. Мультиагентный подход к прогнозированию финансовых 

временных рядов………………………………………………………………………………. 
179 

Землянський О.М, Джулай О.М., Биченко А.О. Нечіткі моделі оптимізації структури си-

стем пожежної сиг-

налізації…………………………………………………………………….. 

181 

Иващенко А.Б. Методы отбора признаков и построения регрессионных моделей опти-

мальной структуры……………………………………………………………………………. 
182 

Івохін Є.В., Аджубей Л.Т. Про досвід використання нейронних мереж для прогнозуван-

ня нечітких фінансових даних………………………………………………………………… 
184 

Калмыков В.Г. Сопоставительный анализ механизмов зрительного восприятия и мето-

дов обработки визуальной информации……………………………………………………… 
185 

Кириченко Л.О., Кирий В.В., Стороженко А.В. Разработка экспертной системы для ана-

лиза фрактальных свойств финансовых временных рядов…………………………………. 
187 

Кисельова О.Г. Інтелектуальний аналіз даних добового серцевого ритму………………… 188 

Ковалевич В.М., Досин Д.Г. Лінгвістична підсистема системи машинного навчання он-

тології матеріалознавства…………………………………………………………………… 
189 

Ковалевський В.В. Визначення слів паразитів у повідомленні лінгвістично незалежним 

алгоритмом……………………………………………………………………………………... 
191 

Колесніков К.В., Нікулін О.Г., Карапетян А.Р. Метод визначення оптимального маршру-

ту в мережах адаптивної маршрутизації пакетів даних……………………………………... 
192 

Колесніков К.В., Царенко Т.А., Карапетян А.Р. Застосування генетичних алгоритмів в 

задачах адаптивної маршрутизації……………………………………………………………. 
193 

Колотий А.В. Прогноз урожайности озимой пшеницы для территории Украины по 

спутниковым данным. ………………………………………………………………………… 
195 

Копытчук Н.Б, Тишин П.М., Цюрупа М.В. Создание нечетких баз знаний при анализе 

рисков в диаграммах Coras……………………………………………………………………. 
196 

Коршевнюк Л.О. Структура системи підтримки прийняття рішень для інтелектуального 198 



   

8 

аналізу даних на основі мереж Байєса………………………………………………………... 

Кочладзе З., Беселия Л. Применение генетических алгоритмов  для криптоанализа……... 200 

Кравець П.І., Шимкович В.М., Ткач І.І. Розробка технології оцінювання показників 

нейромережевих моделей об'єктів управлін-

ня…………………………………………………… 

201 

  

Кузнецов Ю.А., Столяревская А.Л. Интеллектуальный анализ данных для идентифика-

ции видов деятельности человека…………………………………………………………….. 
203 

Куссуль О.М., Новіков О.М. Застосування інформаційної технології вибору сервісу в си-

стемі моніторингу надзвичайних ситуацій………………………………………………… 
205 

Ліщук К.І. Методика планування маршрутів в логістичних ланцюжках постачання з ви-

користанням модифікованого методу аналізу ієрархій……………………………………… 
206 

Лунькова Г.В., Шабатура Ю.В. Формування індивідуальної моделі експлуатації БМП2 в  

процесі підготовки курсантів академії сухопутних військ ……………………………………… 
207 

Ляхов А.Л., Алёшин С.П. Нейросетевая поддержка  решений в задачах превентивного 

реагирования……………………………………………………………………………………. 
209 

Малышевская Е.Н. Обзор систем для обработки изображений полученных при проведе-

нии цитологических скринингов……………………………………………………………… 
211 

Маляр М.М., Штимак А.Ю. Спосіб узгодження цілей у задачах вибору………………….. 212 

Мандрикова О.В., Жижикина Е.А. Метод анализа  геомагнитных данных на основе сов-

мещения вейвлет-преобразования с радиальными нейронными сетями…………………. 
213 

Мандрикова О.В., Заляев Т.Л. Аппроксимация  параметров космических лучей на основе 

совмещения вейвлет-преобразования и нейронных сетей…………………………………... 
215 

Мандрикова О.В., Соловьев И.С. Анализ локальных особенностей геомагнитного сигна-

ла на основе непрерывного вейвлет-преобразовани………………………………………… 
217 

Мандрикова О.В., Полозов Ю.А. Метод выделения аномалий в ионосферных параметрах 

на основе совмещения нейронных сетей и кратномасштабного вейвлет-разложения…… 
219 

Мельников А.Ю., Сирунян А.С. Прогнозирование продолжительности пребывания безра-

ботного на учете в центре занятости при помощи искусственных нейронных сетей…….. 
221 

Милова К.А. Разработка медико-технологической системы для прогнозирования состоя-

ния хирургических больных…………………………………………………………………... 
223 

Мойсеєнко О.П., Литвинов В.В. Статическая, инкрементальная и онлайн-кластеризация 

естественно языковых текстовых документов……………………………………………….. 
225 

Мулеса О.Ю. Інформаційна технологія для деяких задач охорони здоров'я………………. 227 

Нестеренко Б.Б., Новотарський М.А. Застосування кліткових нейронних мереж для …... 

розв’язування  рівнянь математичної фізики методом скінченних об’ємів……………….. 
228 

Полещук О.М., Комаров Е.Г., Малолепшая Н.Э. Использование алгоритма нечеткого вы-

вода для оценки эффективности использования образовательных информационных ре-

сурсов…………………………………………………………………………………………… 

229 

Пурський О.І., Мороз О.І., Демченко Р.С. Методи факторного аналізу як засіб інтелекту-

альної обробки даних соціально-економічного моніторингу…………………….. 
231 

Рибальченко Л.І. Формування інтелектуальних моделей управління розвезенням порож-

ніх вагонів на залізничних полігонах………………………………………………….. 
232 

Ролик И.А, Галушко Д.А., Кононенко Ю.А. Метод оценки состояния элементов инфор-

мационно-телекоммуникационных систем на основе нечетких нейронных сетей ……….. 
233 

Савченко Є.А., Директоренко О.В., Лега А.А. Прогнозування регіонального людського 

розвитку України на основі МГУА…………………………………………………………… 
234 

Савченко Є.А., Сьоміна Л.П., Прачов А.О. Підвищення точності прогнозування за допо- 236 



   
 

9 

могою пошуку оптимального формату вибірки даних в задачі моніторингу діабету…….. 

Саушев А.В. Оптимизация и прогнозирование состояния электротехнических систем на 

основе интеллектуальных вычислений………………………………………………………. 
238 

Селиванова А.В., Мазурок Т.Л. Интеллектуализация средств поддержки принятия реше-

ний в системе управления обобщенной холодильной установкой…………………………. 
239 

  

Сіпко О.М. Груповий та індивідуальний підходи для визначення вимог суб’єктів нав-

чального процесу………………………………………………………………………………………. 
241 

Скакун С.В., Шелестов А.Ю., Яйлимов Б.Я., Кригін В.М. Моніторинг надзвичайних си-

туацій на основі високопродуктивних GRID обчислень………………………………….. 
242 

Стефанишин Д.В., Ходневич Я.В.  Прогнозування надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 

місцевими розмивами русел та берегів рік…………………………………………………… 
243 

Стовпченко И.В, Михалёв А.И. Моделирование процесса выплавки стали на основе 

MIMO-каскадных нео-фаззи сетевых алгоритмов…………………………………………… 

 

244 

Сухобрус Е.А. Оптимизация технологических процессов с использованием генетических 

алгоритмов……………………………………………………………………………………… 
245 

Таран В.М. Концептуальний базис прогнозування зсувних процесів Південного берега 

Криму…………………………………………………………………………………………… 
247 

Ткаченко Б.Л., Триус Ю.В. WEB-сервіс для розв’язування задачі оцінювання ризику 

банкрутства підприємства на основі апарату нечітких множин……………………………. 
248 

Федоренко Н.И. Многоуровневые нейросетевые модели диагностики заболеваний в 

урологии………………………………………………………………………………………… 
250 

Цыганкова И.А. Эволюционный метод классификации биологических объектов на осно-

ве принципа ранжирования……………………………………………………………………. 
251 

Чабаненко Д.М. Побудова СППР для торгівлі на фінансових ринках на основі еволю-

ційного відбору торгівельних сигналів………………………………………………... 
253 

Чаплінський Ю.П., Субботіна О.В. Використання онтологій для  представлення про-

цесів прийняття управлінських рішень………………………………………………… 
255 

Чередниченко О.Ю. Постановка задачи оценивания результатов поиска тематических 

сообществ в WEB…………………………………………………………............................…. 
257 

Шаповалова С.И., Мажара О.О. Вывод заключения о эксплуатационных характеристи-

ках сооружений АЭС…………………………………………………………………………... 
258 

Шовгун Н.В. Оценка кредитного риска банка методами нечеткой логики………………… 260 

Щегельський Т.С. Застосування нечіткої моделі Мамдані для оцінки ризику банкрутства 

підприємства…………………………………………………………………………………… 
261 

  

Секція 4. Інформаційні технології в системах навчання та контролю знань 263 

Секция 4. Информационные технологии в системах обучения и контроля знаний  263 

  

Shakarami Alireza. Cognition Revised: the Case of Net-Generation ESL Learners……………. 265 

Yavlinskyy O. Why social tools and services are important for delivering knowledge manage-

ment…………………………………………………………………………………………….. 
267 

Авраменко А.С., Аністратова Т.О., Симоненко М.С. Система автоматизації управління 

навчальним процесом у загальноосвітній школі ….………………………………………... 
268 

Антонов В.М., Антонова-Рафі Ю.В. Інтелектуальні системи підтримки прийняття 

рішень за допомогою креативних АРМ………………………………………………………. 
269 

Антонова-Рафі Ю.В. Кіберакмеологічні СППР в освіті…………………………………….. 271 

Горіцина І.А. Інформаційна модель моніторингу ліцензованих обсягів підготовки 

спеціалістів за державним замовленням……………………………………………………… 
273 



   

10 

Горонескуль М.М. Аспекти використання комп’ютерного моделювання у професійній 

підготовці фахівців з цивільної безпеки……………………………………………………. 
274 

Давидюк Т.В. Досвід впровадження інформаційно-аналітичної системи управління  нав-

чальним процесом в університеті……………………………………………………………... 
275 

Ігнатьєва О.С., Корєшкова С.П. Використання інформаційних технологій в універси-

тетській освіті………………………………………………………………………… 
276 

Канаева Н.Н., Силантьев Ю.Е. Роль информационно-телекоммуникационных техноло-

гий обучения в трансформации образования………………………………………………… 
278 

Киричек Г.Г., Вершина А.И. Определение параметров процесса обучения………………... 280 

Кирюшатова Е.В., Кирюшатова Л.С. О некоторых методиках обучения, основанных на 

WEB-технологиях……………………………………………………………………………… 
282 

Михайленко І.В. Технологія тестування при навчанні вищої математики студентів тех-

нічних ВНЗ (на прикладі диференціальних рівнянь)…………………………………… 
284 

Опара Д.С., Шендрик В.В. Структурно-функциональный анализ интерактивно-

информационной системы «Мобильный студент»...………………………………………… 

 

286 

Пищикова Ю.А. Система тестирования учащихся на понимание алгоритмов…………….. 288 

Підласий А.І., Пальоний Ю.М. Інформаційна модель ефективності навчального процесу 

для комп‘ютерної діагностики………………………………………………………………… 
290 

Рябцев В.Г., Альмади М.К. Нейролингвистическое программирование в учебном про-

цессе…………………………………………………………………………………………….. 
292 

Саух В.М., Крайнова Я.В., Лада В.В., Просяник О.В. Створення відкритої електронно-

бібліотечної системи  ВНЗ…………………………………………………………………….. 
293 

Сєркова Л.Е., Гамоцька С.Л. Оцінювання ризику при проектуванні знання-орієнтованих 

систем…………………………………………………………………………………………… 
295 

Соколова О.В., Соколов А.Є. Оптимізація індивідуалізованого комп’ютеризованого нав-

чання……………………………………………………………………………………………. 
296 

Сучков А.А. Применение интеллектуальных вычислений в учебной работе на примере 

использования технологии LabVIEW………………………………………………………… 
298 

Храмов В.В., Салтыков С.А. Смыслоориентированное обучение в условиях техническо-

го ВУЗа………………………………………………………………………………………….. 
299 

Цейтлин Н.А.Учёт и статистическая обработка результатов измерения учебных дости-

жений. Сообщение1.Медианные статистические оценки учебных достижений учащихся  
301 

Цейтлин Н.А. Учёт и статистическая обработка результатов измерения учебных дости-

жений. Сообщение 2. Сравнение статистических оценок учебных достижений учащихся 
305 

Чичкало Н.И., Нестругина Е.С., Ларина Е.Ю. Мультиагентная системная модель про-

цесса реабилитации……………………………………………………………………………. 
309 

Шаховська Н.Б., Нога Р.Ю. Метод формування наукової школи та прогнозування ди-

наміки її розвитку……………………………………………………………………………… 
311 

Юрченко К.М. Реалізація принципу адаптивності як необхідна умова створення ефек-

тивних АСНКЗ………………………………………………………………………………….. 
313 

  

Секція 5. Інформаційні технології та математичне моделювання 315 

Секция 5. Информационные технологии и математическое моделирование 315 

  

Khomenko E. Application of quantum-chemical calculations in study of the ozone molecule 

singlet-triplet transitions………………………………………………………………………… 
317 

Kudrya V., Maksynjov M. Development of adaptive algorithms for analysis of high-speed 

electronic devices………………………………………………………………………………...  
318 

Skakun S.V. Application of extreme value theory for drought hazard mapping from satellite 

data………………………………………………………………………………………………. 
320 

Аксак Н.Г., Коргут С.А., Новосельцев И.В. Агентно-ориентированный медицинский Ин-

тернет-ресурс …………………………………………………………………………………... 
321 



   
 

11 

Бабій Г.В., Шадхін В.Ю. Захист хмарних обчислень………………………………………... 322 

Бальченко І.В., Литвинов В.В. Інтенсивна ресурсозберігаюча технологія планування 

збиральної кампанії в АПК……………………………………………………………………. 
323 

Белько И.В., Криштапович Е.А. Построение решений дифференциальных уравнений ме-

тодом изоклин с использованием информационных технологий…………………………... 
325 

Бенидзе Н.Н. Вопросы верификации программ  синтаксического анализа………………... 327 

Бобрякова И.Л. Имитация компенсаторных реакций организма в сложной ситуационной 

обстановке при принятии решений…………………………………………………………… 
329 

Бовнегра Л.В., Духанина М.А., Шихирева Ю.В. Метод измерения параметров цветных 

видеопотоков…………………………………………………………………………………… 
330 

Богдан И.В. Средства верификации моделей программного обеспечения………………… 332 

Брила А.Ю., Гренджа В.І. Досяжність оптимальних розв’язків лексикографічної задачі 

про ранець……………………………………………………………………………………… 
334 

Брюховецкий А.А., Скатков А.В. Модель выявления информативных признаков сетевого 

трафика при вредоносных программах ………………………………………………………………….. 

 

335 

Василюк А.С. Інтелектуальний аналіз геометричних розмірів  горизонтального цикліч-

ного секвентування…………………………………………………………………….. 
336 

Верес О.М., Верес Ю.О., Рішняк І.В. Удосконалення критерію ефективності математич-

ної структури системи «постачальник-споживач»………………………………. 
337 

Власенко Н.В. Метод скорочення ознакових описів в задачах розпізнавання зображень… 339 

Вовчановський О.С., КравченкоО.В. Експертна система аналізу вартості об’єктів неру-

хомості……………………………………………………………………………………. 
341 

Волошин Н.В. Применение интроформационного метода в автоматической системе ири-

додиагностики………………………………………………………………………………..... 
342 

Воронин Д.Ю., Скатков А.В. Обеспечение функциональной безопасности критических 

систем при использовании агентного подхода………………………………………………. 
344 

Вяткин Б.В. Основное уравнение синергетической теории информации и его интерпре-

тация…………………………………………………………………………………………….. 
345 

Гайна Г.А., Тістол Н.В. Інтелектуальна  технологія  оцінки  якості об’єктів  житлового 

середовища……………………………………………………………………………………... 
347 

Гогунський В.Д., Становская И.И., Гурьев И.Н. Интеллектуальное управление последо-

вательными морфологически подобными проектами………………………………………. 
349 

Горяинов В.Б. Асимптотические свойства знаковой оценки коэффициентов авторегрес-

сионного поля………………………………………………………………………………….. 
351 

Демчук В.Б., Колупаев Б.С. Расчёт магнитного поля в адсорбционных слоях гетероген-

ной полимерной системы……………………………………………………………………… 
353 

Дмитриева О.А., Гуськова В.Г., Гуськова Н.Г. О параллельном управлении шагом на ос-

нове генерации вложенных стадийных методов…………………………………………….. 
355 

Домрачев В.М., Любіч О.О., Костецький Р.І. Скорингові системи як засіб мінімізації 

кредитного ризику……………………………………………………………………………... 
357 

Жиленков А.А. Оценка устойчивости управляемого выпрямителя в сети ограниченной 

мощности……………………………………………………………………………………….. 
358 

Жирякова І.А., Дерев’янко Д.В. Формалізована модель терапевтичних комплексів як ба-

зис системи підтримки прийняття клінічних рішень………………………………………... 
360 

Ильин С.В. Проектирование облучаемых интеллектуальных датчиков критических си-

стем………………………………………………………………………………………………

. 

361 

Іванченко Н.О., Іванченко Г.Ф. Міварна концепція представлення знань про стан еко-

номічної безпеки підприємства…………………………………………………………… 
363 

Качко Е.Г., Кожевин Д.А. Анализ языка GO для разработки параллельных программ ….. 365 

Коваленко О.Є. Модель організації віртуальних інформаційних систем для розподіленої 

колективної обробки інформації……………………………………………………………… 
367 



   

12 

Кожухівська О.А. Моделювання колективного ризику……………………………………... 368 

Козленко М.І. Реалізація цифрового регулятора на основі мікроконтролера сімейства 

AVR для автономних транспортних засобів та мобільних роботів………………………… 
370 

Колесніков К.В., Іродовський М.Ю. Алгоритми зворотного дедуктивного моделювання 

несправностей детермінованого синтезу тестів SoC………………………………………… 
371 

  

  

Колянова Т.В. Математична модель інфекційного захворювання. Існування стаціонар-

них розв’язків, що описують стан здорового організму та стан хронічного захворюван-

ня…………………………………………………………………………………….. 

373 

Котенко Д.А., Круглий М.О. Спосіб обрання моделей калькулювання собівартості про-

дукції………………………………………………………………………………………... 
375 

Кравець П.О. Координація ігрових стратегій мультиагентних систем…………………….. 376 

Кравченко О.В. Особливості процесу прогнозування врожайності сільськогосподарсь-

ких культур за супутниковими даними ……………………………………………………… 
378 

Крак Ю.В., Лісняк М.П., Кузнецов В.О., Тернов А.С. Засоби комп’ютерної анімації для 

побудови системи моделювання української жестової мови………………………………. 
379 

Куликов Ю.А. Повышение достоверности распознавания изображений путём примене-

ния модели мультимножеств………………………………………………………………….. 

 

380 

Кязимов Т.Г., Махмудова Ш.Д. Об идентификационной системе по распознаванию лиц 

на основе фотопортретов……………………………………………………………………… 
382 

Левкин Д.А. Математическое моделирование процесса распределения температуры по 

клеткам бластомера в эмбрионе……………………………………………………………… 
384 

Логвин А.В., Аль Раммахи М.М., Ляпощенко А.А., Маренок В.М. Моделирование напря-

женно деформированного состояния и прочностно-элементный анализ конструкции 

инерционно-фильтрующего газосепаратора…………………………………………………. 

385 

Лялецький О.В., Афонін А.О. Про евіденціальну парадигму та її сучасний стан………….. 386 

Малахов С.В. Использование виртуальной машины в качестве контроллера для про-

граммно-конфигурируемой сети……………………………………………………………… 
387 

Мандрикова О.В., Глушкова Н.В. Многокомпонентное моделирование и прогнозирова-

ние ионосферных данных на основе совмещения вейвлет-преобразования и авторегрес-

сионных моделей………………………………………………………………………………. 

389 

Мантула Е.В. Адаптивные прогнозирующие модели для оценки качества воздуха……… 391 

Мельник І.М., Піднебесна Г.А. Застосування методу гілок і границь для розв’язання за-

дачі вибору оптимальної регресійної моделі 
393 

Мисник Б.В. Математична модель взаємодії елементів необхідних для функціонування 

виробничого підприємства …………………………………………………………………… 
395 

Настенко Є.А., Павлов В.А., Плигань З.Ю. Визначення факторів ризику розвитку гострої 

серцевої недостатності в залежності від гендерних особливостей пацієнтів……………… 
397 

Нефедов Л.И., Филь Н.Ю. Классификация источников чрезвычайных природных ситуа-

ций на магистральных автодорогах…………………………………………………………... 
399 

Обельовська К.М., Ліскевич О.І. Інформаційна характеристика трійкового симетричного 

каналу з трьома градаціями вірності………………………………………………………….. 
401 

Палаш С.Г. Формування вхідних даних в технології перетворення слабоконтрасних зоб-

ражень…………………………………………………………………………………………... 
403 

Подубный М.В., Сафонов Г.И., Абабий К.В. Перспективные мобильные мультиагентные 

вычислительные системы……………………………………………………………………… 
404 

Поліщук Д.О., Поліщук О.Д. Комплексне оцінювання складних систем…………………… 406 

Поліщук О.Д. Оцінювання ефективності обробки потоків у вузлах мережевих структур... 408 

Прокопчук Ю.А. Модель формирования имплицитного и эксплицитного опыта…………. 410 

Різник О.Я., Петречків М.Т. Дослідження та використання завадостійких кодів для за-

хисту графічних зображень.…………………………………………………………………… 
412 



   
 

13 

Салапатов В.І., Лукаш В.І., Цибровський С.М. Технологія створення програм за допомо-

гою розширених недетермінованих кінцевих автоматів……………………………………. 
414 

Сарахан Є.В., Палагін О.В., Романов В.О. Трасдисциплінарні підходи до побудови но-

вих інтелектуальних систем в агроекології………………………………………………….. 
415 

Селін Ю.М., Баклан І.В. Математичний апарат для прогнозування часових рядів еко-

номічного та екологічного типів що можуть бути піддані зовнішнім впливам……….. 
417 

Семеренко В.П. Алгоритми  логічного  виведення поліноміальної  складності…………… 419 

Сивовол М.М., Струтинський В.Б. Особливості застосування високошвидкісних шпин-

дельних вузлів у верстатах паралельної кінематики………………………………………… 
421 

Сінько К.А., Кравченко О.В, Експертна система підтримки ухвалення  

рішень лікарем-кардіологом…………………………………………………………………... 
422 

Смирнова А.С. Возможные шаги в решении задачи построения модели пользователя 

информационных сетей………………………………………………………………………... 
423 

Солнцев В.П., Петраш К.Н., Шахновский А.М. Моделирование термокинетических про-

цессов, инициированных контактным плавлением и растворением твердого компонета в 

жидком расплаве в перитектических системах с химическим соединением………………. 

424 

Степанов А.В., Канаева Н.Н., Степанова Е.И. Сжатие рядов эмпирических данных на 

основе системы ортогональных полиномов специальных классов………………………… 

 

426 

Стеценко І.В., Бедерак Я.С. Побудова багатофакторних математичних моделей енерго-

споживання на хімічному виробництві……………………………………………………. 
427 

Струкало М.І., Горелік С.М. Дослідження максимальної швидкості передачі корисної 

інформації додатків у каналах ІР систем…………………………………………………….. 
426 

Судачевски В.М., Абабий В.В., Гуцуляк Е.Н. Моделирование и проектирование специа-

лизированных процессоров на базе аппаратных сетей Петри……………………………… 
431 

Сытник А.А., Наконечная О.А. Метод реализации процесса диагностирования техниче-

ских изделий по сигналам акустической эмиссии…………………………………………… 
433 

Теленик С.Ф., Ефремов К.В., Жук С.В., Лыско В.Т. Каталогизация и интеграция разно-

родных информационных ресурсов…………………………………………………………... 
435 

Тимофеев А.И. О способе исчисления параметров многоуровневой информации в образ-

ном представлении………………………………………………………………………......… 
436 

Тонконогов Д.В., Артемьева И.Л. Система автоматизированного дискурсивного анализа 

неструктурированных текстов в заданном контексте……………………………………….. 
438 

Фуртат Ю.О. Использование агентных технологий диалогового моделирования в си-

стемах автоматического диагностирования характеристик управляемых объектов и со-

стояния операторов АСУ……………………………………………………………………… 

440 

Чалый С.Ф., Шабанов-Кушнаренко С.Ю., Калиниченко О.В., Голян В.В. Способ нахож-

дения конструкций с неявными связями в бизнес-процессах………………………………. 
441 

Чарковська Н.В. Математичне моделювання процесів емісії парникових газів при  ви-

рощуванні азот-фіксуючих культур……………………………………………………….. 
443 

Шигида Р.А. Очистка даних про суб’єктів переможців торгів порталу «Державні за-

купівлі України» …………………………………………………………………………….. 
445 

Шмельова Т.Ф., Діхтіренко Ю.М., Мойсеєнко В.Ю. Застосування динамічного програ-

мування для побудови моделі обльоту зони обмерзання в контрольованому повітряному 

просторі………………………………………………………………………………………… 

446 

Шулла Р.С., Повідайчик М.М. Проблема планування затрат на підприємствах лісопиль-

ної галузі та підходи до її вирішення…………………………………………………………. 
448 

Щербакова Г.Ю., Крылов В.Н., Кузьменко В.Ю. Информационная технология поиска 

объекта в системах автоматизированного оптического контроля паяных соединений с 

помощью мультистартовой оптимизации……………………………………………………. 

449 

Яровий А.А., Мудрик В.В. Система підтримки експлуатації транспортної мережі зв’язку 

на основі комп’ютерних засобів з GPU-прискоренням……………………………………… 
452 

 



   

14 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пленарні доповіді 



 

17 

 

 



СomІnt – 2013  Пленарні доповіді 

18 ІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект», Черкаси, Україна,14-17 травня 2013 р. 

UNCERTAITY AND FUZZINESS 

V.S. Donchenko 

National Taras Shevchenko University of Kyiv, Kyiv, Ukraine 

Introduction. Uncertainty and means for its description and handling is the theme of great 

importance in applied mathematics. Some questions are to be resolved in the context of the problem 

discussed. First of all: what is Math by itself and what is Applied Math? And then only What is the 

“uncertainty” by itself? Is it mathematics? If not, where ought one to look for the origin of the 

conception? And Fuzziness, at last: is it Math? Applied Math? Is it one of math means for 

uncertainty handling? And two more questions in addition: how does the uncertainty sort with the 

Fuzziness? What is primary between these two? 

Basic results. There are some more pertinent questions related to place of Math and Applied 

Math in definitions and applications of the uncertainty and Fuzziness as well as to the role of the 

Heuristics in Applied researches. Uncertainty surely is the first in discussing about priority within 

the mentioned pair. For example, Pospelov and his school [1] share this opinion. They consider the 

Fuzziness to be the mean for the uncertainty handling but not vice versa. As to Math, Applied Math 

it is worth while mentioning in this connection that the Fuzzy subset theory (FzTh) coming into the 

world due to Lotfi Zadeh [2] was proclaimed to be the mathematical panacea for uncertainty 

modelling. 

As to Math. Math investigates the math structures (sets + ties ) by the means of establishing 

math truths through special procedure of math: chain of equivalent true statements in which each of 

the consequent produced by previous by special rules: deduction rules. As to structures [3].  There 

are four principal ties in the math structure: relations, operation, functions and collections of sets. 

And, surely, –  combinations of these four. There are nothing more in Math besides mentioned 

above. It is necessary  to mention, that Math logic has the essence of Math proof as the object of it 

investigation. 

The main aim of Applied Math (AppMa) is the description the real object under 

consideration by Math. This means that the object as “a structure” is represented by the means of 

Math structure. I.e. the main parts of the object under modelling and principal bonds, ties, relation 

between them are represented be the means of Math structurization. It is necessary condition for the 

math modelling to have apt interpretation for a correspondent Math objects and objects under 

observation. Such interpretations for example, for the function and its derivatives are 

correspondingly the path and speed for. Integration and differentiation are the means to represent 

the relation between speed and path. Likewise, a frequencies that or those groups of the result in a 

sequence of observations are interpreted as a probabilities and vice versa. Surely that or those 

interpretations can be applied under certain restrictions. So we can’t investigate discrete systems by 

the means of differential equations or apply probabilistic method out of fulfilling stability 

frequencies low. The main aim of the Math description, the Math modeling of the real object, is to 

take the advantages establishing true statements for the apt Math object(target statement), which 

represents real object: for its Math model, with the following interpretation of the correspondent 

statements. So, if the model of the real object is equation, the target math statement is the statement 

about its decision and following interpretation of the decision for the real object.  So, the next tree-

step procedure is the essence of the AppMa. 1. Math decrypting the object on the base of the 

available knowledge about the real object under consideration and with the help of an apt 

interpretation. 2. Establishing of math true for the apt (target) statements within the Math model. 3) 

Interpretation of the target math statement for the real object.  The first and the last steps are 

impossible without interpretation. The availability of interpretation is principal for applied math. 

Thus, interpretation plus math rigorous truth is the essence of the applied math. So, for example, 

numerology is not Math and AppMa, because it does not appeal to target (Math true) statements. 

Heuristics. There some more means for the investigation, which uses Math on that or this 

stage or investigation but do not satisfy three stage procedure of AppMa. It may be designated by 

“intellectual calculus” as some people do. But it is reasonable on my mind to use an apt old good 
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word “heuristic”. Indeed, by [4] “heuristic or heuristics (from the Greek "Εὑρίσκω" for "find" or 

"discover") refers to experience-based techniques for problem solving, learning, and discovery. 

Heuristic methods are used to speed up the process of finding a good enough solution, where an 

exhaustive search is impractical. Examples of this method include using a "rule of thumb", an 

educated guess, an intuitive judgment, or common sense”. We mention opportunely the authors of 

the “heuristic” from  Polya [5] through  A.Newell&J.C. Shaw& H.A.Simon[6] to D. Kahneman [7].  

Uncertainty. Uncertainty is not Math and relates to conception of experiments (observation, 

trial) and determined within it. “Experiment”[3]  is proposed to be considered as the pair (c, y): c- 

conditions of experiment (observation, trail, test), y – result of experiment. Henceforth, we denote 

by cY for the fixed condition c C will denote the set of all possible y that may appear in the 

experiments under conditions c. Uncetainty in the experiment with condition c means, that cY is not 

singleton. 

Membership functions in Math out of Fuzziness. There are a lot of fields in Math that 

manipulate with the functions which   Fuzzy theory called by member function [8].  Namely, these 

are: Theory of probability (probability as the function of set, Markov` chains: the columns of 

transition matrixes,- generalization of logit- and probit- regression ), Bayesian nets, multisets 

theory, function of density in number theory. But all of them differ by approaches, methods and 

interpretation in application. And the main: all of them use much more addition assumptions 

besides [0,1] range for correspondent functions (memberships function in Fuzzy theory). 

Universal probabilistic interpretation of membership function(MemF). Meanwhile there 

exists probabilistic interpretation for MemF: each of them can be represented by conditional 

probabilities by  full system of events (see, for example,[8]). This statement is valid unconditionally  

for discrete support, and under condition to be the space with measure in other case.   

Conclusion. In the pair uncertainty – fuzziness uncertainty is primary. Fuzzy theory does not 

deals by no means with sets, but only with membership functions. It has no special logic in the 

mean which has math logic. It has no appropriate conception of uncertainty, as well as it has no 

appropriate interpretation. So Fuzzy theory is no theory of sets: even fuzzy, it by, no means, does 

not have its own logic, it by no means as applied math. All conclusion about properties of member 

functions by itself, obtained within math framework is pure math. In Applications Fuzzy theory is 

nothing more but heuristic. There is one more lacks of Fuzzy theory worth mentioning: the absence 

of the fuzziness object. But this is nothing compared to the general lack of understanding of 

uncertainty in the theory, which is designed for the mathematical description of uncertainty. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ НЕВЕРБАЛЬНИХ КАНАЛІВ КОМУНІКАЦІЇ В СИСТЕМАХ 

ЖЕСТОВОГО МОВЛЕННЯ 

О.В. Бармак, Ю.В. Крак 

Інститут кібернетики НАНУ, Київ, Україна 

Вступ. Жестове мовлення (ЖМ) є засобом комунікації для людей з вадами слуху. У 

ЖМ для передачі інформації використовуються візуально-кінетичні засоби (жести рук, арти-

куляція губ, мімічні прояви емоцій). Базовою сенсовою одиницею ЖМ виступає жест (візу-

ально-кінетичний акт). Кінетична природа жесту і його візуальне сприйняття визначають 

особливості ЖМ: можливість певним чином розташувати жест в просторі, виконувати одно-

часно два жести двома руками тощо. 
Специфіка українського ЖМ (як і російського, білоруського) така, що в різних регіонах 

існують діалекти, які дещо відрізняються один від іншого. Розвиток сучасних засобів об-

числювальної техніки, WEB-технологій, дозволяють подолати ці діалектичні відмінності. 

Необхідно запропонувати сучасні мультимедійні комп’ютерні засоби для опису, візуалізації 

та ідентифікації ЖМ. Актуальною проблемою є створення сучасних технологій нотації, 

візуалізації та ідентифікації ЖМ. 

Лексичні жестові елементи в ЖМ можуть бути формалізовані наступним чином: по 

конфігурації (форма руки або рук); по локалізації (де знаходяться руки, при виконанні же-

сту); по характеру руху (як саме рухаються руки; що вони роблять). Такий опис вперше за-

пропоновано в [1] для американського ЖМ (AMSLEN).  

Постановка задачі. Запропонувати підхід для формалізації ЖМ с метою використання 

отриманих конструктивних елементів, як для синтезу, так і для ідентифікації довільного же-

сту. 
Формалізація ЖМ. Для формалізації пропонується подати конфігурацію пальців 

наступною множиною [2]: 
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де k

iF  - i -а конфігурація k -го пальця ( 5,1,,0  kpi ); begL , endL  - множини назв кісток і зна-

чень кутів Ейлера в цих кістках, відповідно, для початкового та кінцевого стану конфігурації 

пальця; t  - інтерполяційний коефіцієнт для розрахунку проміжного стану (  1,0t ), p  - дея-

ке фіксоване позитивне число.  

Положення долоні однозначно визначається значеннями кутів Ейлера ( zyx  ,, ) для 

відповідної кістки: 
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Для локалізації виконання жесту фіксуються стани кісток скелету для областей, що 

знаходяться на перетині горизонтальних та вертикальних рівнів. Для кожної локалізації вка-

зується ознака: з дотиком або без: 

       ,: iii KLLL  . (3) 

де iL  - стан, що відповідає конкретній локалізації; iK  - назва кісток та значень кутів Ейлера 

для них;   - ознака дотику. 

Запропонований формальний опис жесту складається з визначених ключових станів 

узагальненого скелету (отриманих оцифруванням руху з носія ЖМ) та функціонально розра-

хованих траєкторій-рухів. Множини цих станів та траєкторій фіксовані. З допомогою них, та 

алгоритму синтезу проміжних траєкторій стає можливим синтезувати довільний жест. 

Таким чином, з допомогою носіїв ЖМ створюється фіксована множина станів узагаль-

неного скелету для довільної кількості віртуальних моделей. Використовуючи, формалізова-

ний таким чином опис довільного жесту, автоматично синтезується множина жестів для ЖМ. 
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Ідентифікація ЖМ. Застосуємо отриманий формальний опис жесту до розпізнавання. 

Будемо розуміти розпізнавання як віднесення об’єкту до одного з взаємовиключаючих 

класів. У випадку, коли клас містить тільки один об’єкт, класифікація еквівалентна іденти-

фікації. З цього слідує, що розпізнавання жесту буде ідентифікацією компонент (1)-(3), які 

складають жест. 

Для ідентифікації зображення, що містить жест, пропонується використовувати методи 

лінійної класифікації, засновані на скалярному добутку векторів (Support Vector Machine та 

подібних)[3]. 

Для побудови системи ознак запропоновано використовувати метод, що базується на 

гістограмах орієнтованих градієнтів (Histogram of Oriented Gradients (HOG))[4,5]. 

Для тестування підходу було створене відповідне програмне забезпечення. Були ре-

алізовані функції отримання HOG-ознак. З фотографічних зображень руки з жестами дак-

тильної азбуки були вирізані фрагменти, що відповідають елементам множини (1) (рис.1). 

Вказівний 

палець, 

випрямлений 
 

Рис.1. Приклад зображення елемента множини (1) 

Кожний фото-фрагмент був перетворений у вектор HOG-ознак. Скалярний добуток 

кожного вектора із відповідного класу на вектори із інших класів показало їх достатню 

відміну. Це дало можливість навчити лінійний класифікатор типу Support Vector Machine. З 

допомогою навченого класифікатора була проведена ідентифікація жестів дактильної азбуки 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Ідентифікація жесту 

Висновки. Запропонований підхід дозволив комплексно розв’язати як задачу синтезу, 

так і задачу ідентифікації довільного жесту. Отримані при синтезі множини компонентів, що 

описують довільний жест, використовуються в якості класів для задачі ідентифікації. Вико-

ристання, для отримання вектору ознак методу гістограм орієнтованих градієнтів (в 

порівнянні з іншими методами) дозволило отримати більш стале розпізнавання. Тестування 

запропонованого підходу показало його спроможність для синтезу та аналізу конструкцій 

ЖМ. Подальшим напрямком досліджень, поданих у роботі, є вдосконалення підходу, мас-

штабування на інші ЖМ, повне наповнення множин конструкцій. 
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КОГНИТИВНАЯ СЕМИОТИКА: О ВЫЧИСЛИМОСТИ СЕМИОЗИСОВ 

Ю.Р.Валькман  

Международный научно-учебный центр информационных технологий и систем  

НАН и МОН Украины 

Введение. Данная работа является продолжением исследований семиотических струк-

тур и когнитивных процессов. Вообще, когнитивность изначально явно и неявно содержа-

лась в определении и исследовании семиотических процессов. Например, известно высказы-

вание одного из основоположников семиотики Ч. С. Пирса "мы думаем только в знаках". 

Когнитивная семиотика, как ее определил Рыков В. В., представляет собой парадиг-

му, соединяющую знаковые и когнитивные структуры с предметной деятельностью и явля-

ется удобным инструментом для интеграции и совершенствования систем извлечения знаний 

из текста. 

С нашей точки зрения – это весьма узкая трактовка проблемной области новой науки. В 

ее рамках целесообразно заниматься всем спектром проблем синтеза и анализа смыслов, зна-

чений знаковых структур, процессами понимания знаков и познанием мира посредством зна-

ковых систем.  

А в рамках разработки современных методик и практик лингвистического исследова-

ния предлагается осуществить «концептуальную интеграцию» когнитивного и семиотиче-

ского моделирования. В целом когнитивная семиотика должна связать действия во всех трех 

мирах: реальном,  мире знаков и ментальном. 

Схемы семиозиса. Пирс мыслил семиозис как постоянное движение знака. Семиозис у 

него включает в себя две одинаково важные части: производство знаков и их интерпретацию.  

Моррис ввел следующее определение: Семиозис – «Процесс, в котором нечто функци-

онирует как знак». Для нашей когнитивной семиотики такое понимание семиозиса соответ-

ствует анализу и синтезу структур образной информации и образных знаний.  

По мысли Пирса, знак не функционирует как знак до тех пор, пока он не осмысливается 

как таковой. Иначе говоря, знаки должны быть интерпретированы, чтобы быть знаками, 

т.е. в процессе семиозиса обязательно присутствие интерпретатора. Интерпретатор – то, что 

(или кто) воспринимает и/или воспроизводит знаконосители. Происходящие в интерпретато-

ре  в случае  простейшей знаковой коммуникации между интерпретаторами А и В мини-

мально необходимые звенья процесса коммуникации  будут:  

В интерпретаторе А: Возбуждение десигната Dа″; Возбуждение ассоциаций между 

десигнатом и образами  соответствущих знаков (Dа″ Sа″); Возбуждение образов знаков Sа″; 

Обратимое отражение,  результате чего во внешней среде появляется физический носитель 

знаков Sа; 

В интерпретаторе В: Восприятие органами рецепции интерпретатора В физических 

носителей  знаков Sа; Возбуждение образов Sв″  носителей знаков Sа; Возбуждение ассоциа-

ций между образами знаков Sв″ и соответствующим десигнатом Dв″; Возбуждение десигната 

Dв″.  

Соответствующая схема (семиозиса) общения: Dа″ Sа″ Sа  Sв″ Dв″. Обратим 

внимание на начало и конец этой цепи, соответственно, Dа ″– «мысли интерпретатора-

передатчика сообщения» и Dв″ - «мысли интерпретатора-приемника сообщения». 

Заключение. В докладе вводятся и рассматриватся схемы семиозиса. Высказывается и 

обосновывается предположение, что решение проблемы вычислимости знаковых структур в 

семиозисе эквивалентно построению системы «сильного» (в смысле Дж. Серла) интеллекта. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ И РАЗВИТИЯ 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
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 Институт проблем моделирования в энергетике им. Г. Е. Пухова НАН Украины,  Киев, 
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3
 Одесский государственный экологический университет, Одесса, Украина 

К настоящему времени все еще остаются дискуссионными многие понятия и принци-

пиальные положения, относящиеся, к искусственному интеллекту. Проблемным остаётся во-

прос: могут ли машины действительно мыслить, не решены проблемы “разума и тела”, воз-

можности создания протеза мозга и т.д. Для получения ответов на такие вопросы приходится 

прибегать к помощи ряда философских понятий и теорий, таких как феноменология, теория 

фундаментализма, теория биологического натурализма, теория дуализма, теория монизма 

(материализма) и др. Дискуссии на этом уровне часто приводят к необходимости иметь 

определенные соглашения по спорным вопросам. Кроме того, специалисты часто приходят к 

заключению о том, что для получения убедительных ответов необходимо дождаться соот-

ветствующих практических результатов развития искусственного интеллекта.  
Кстати отметим, что материализму приходится сталкиваться с двумя серьёзными пре-

пятствиями. Первым из них является проблема свободной воли (free will problem). Как так 

может оказаться, что чисто физический разум, каждое преобразование в котором строго 

управляется законами физики, тем не менее, сохраняет свободу выбора? Большинство фило-

софов рассматривают эту проблему как требующую тщательного переопределения наших 

наивных представлений о свободной воле, а не представляющую собой какое-либо покуше-

ние на материализм. Вторым препятствием является проблема сознания (consciousness), а 

также связанные с ней, но не идентичные вопросы понимания (understanding) и самоанализа 

(self-awareness). В наиболее простой формулировке этот вопрос состоит в том, почему чело-

век ощущает себя тем, кем он есть. 

Не меньший интерес вызывают прогнозы этических и моральных последствий разра-

ботки искусственного интеллекта. При этом рассматривается вопрос не о том, может ли быть 

разработан искусственный интеллект, а анализируется вопрос о том, должен ли он все же 

быть разработан. В том числе речь идет о следующих последствиях.  

В результате использования интеллектуальных агентов в экономике может уве-

личиться количество безработных. Современная экономика стала полностью зависимой от 

применения компьютеров в целом и отдельных программ искусственного интеллекта в част-

ности. Например, значительная часть экономики, особенно в экономически развитых стра-

нах, зависит от доступности потребительского кредита. Использование кредитных карт, под-

тверждение оплаты и раскрытие мошеннических сделок теперь выполняются программами 

искусственного интеллекта. Напрашивается вывод, что появление таких программ привело к 

потере рабочих мест тысячами служащих. Но в действительности без применения программ 

искусственного интеллекта этих рабочих мест просто не было бы, поскольку в случае при-

менения ручного труда стоимость этих операций была бы неприемлемо высокой. До сих пор 

автоматизация с помощью технологии искусственного интеллекта неизменно создавала 

больше рабочих мест, чем устраняла, к тому же приводила к появлению более интересных и 

высокооплачиваемых специальностей. Теперь, после того как канонической программой ис-

кусственного интеллекта стал «интеллектуальный агент», предназначенный для помощи че-

ловеку, потеря работы становится ещё менее вероятным последствием внедрения искус-

ственного интеллекта по сравнению с той эпохой, когда все усилия специалистов по искус-

ственному интеллекту сосредотачивались на создании «экспертных систем», предназначен-

ных для замены людей. 

Люди могут потерять чувство собственной уникальности. В своей книге Computer 

Power and Human Reason [имеется перевод на русский язык: Дж. Вейценбаум. Возможности 

вычислительных машин и человеческий разум. М. «Радио и связь» 1982] Вейценбаум 
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(Weizenbaum), автор программы Eliza, указал на некоторые потенциальные угрозы, с кото-

рыми сталкивается общество в связи с развитием искусственного интеллекта. Одним из са-

мых важных доводов Вейценбаума является то, что в результате исследований в области ис-

кусственного интеллекта кажется уже не такой невероятной идея о том, что люди представ-

ляют собой автоматы, а эта идея приводит к потере самостоятельности или даже человечно-

сти. Однако люди пережили и другие покушения на чувство их уникальности. Как известно 

Дарвин поместил вид Homo sapiens на тот же уровень, где находятся все другие виды живых 

существ. Поэтому даже в случае его широкого и успешного наступления искусственный ин-

теллект станет не большей угрозой для моральных устоев общества ХХI века, чем была дар-

виновская теория эволюции для ХIХ века. 

Люди могут потерять некоторые из своих прав на личную жизнь. Вейценбаум так-

же указал, что развитие технологии распознавания речи может привести к массовому рас-

пространению средств прослушивания телефонных разговоров и поэтому к потере граждан-

ских свобод. Предсказание Вейценбаума вскоре может осуществиться. Правительство США 

рассматривает вопрос о внедрении системы Echelon, которая состоит из сети пунктов про-

слушивания, антенных полей и радарных станций. Система опирается на поддержку компь-

ютеров, в которых используется языковый перевод, распознавание речи и поиск по ключе-

вым словам для автоматического просеивания трафика, идущего по телефону, электронной 

почте, факсу и телексу. 

Использование систем искусственного интеллекта может привести к тому, что 

люди станут более безответственными. В той атмосфере постоянной готовности к судеб-

ным разбирательствам, которая доминирует в современном мире, большую важность приоб-

ретают вопросы правовой ответственности. Если врач принял на веру суждение медицин-

ской экспертной системы в отношении диагноза, то кто будет нести ответственность, если 

диагноз окажется неправильным? До сих пор суды исходили из того, что медицинские экс-

пертные системы играют такую же роль, как медицинские учебники и справочники. Врач 

обязан понять ход рассуждений, лежащий в основе любого решения системы, и использовать 

своё собственное суждение для принятия решения о том, нужно ли следовать рекомендациям 

системы. Поэтому при проектировании медицинских экспертных систем в виде интеллекту-

альных агентов действия этих систем следует рассматривать не как непосредственно воздей-

ствующие на пациента, а как влияющие на поведение врача. А если экспертные системы ко-

гда-то будут надёжно вырабатывать боле точные диагнозы по сравнению с людьми, врачи 

могут стать юридически ответственными, если они не используют рекомендации экспертной 

системы. 

Приобретают также важное значение аналогичные вопросы, касающиеся использова-

ния интеллектуальных агентов в системах электронной коммерции. Если финансовые опера-

ции выполняются интеллектуальным агентом «от чьего-то имени», то кто будет отвечать за 

возможные причинённые убытки? Будет ли существовать такая возможность, чтобы интел-

лектуальный агент сам имел активы и участвовал в электронных торгах от своего имени? 

Отмеченные вопросы до сих пор ещё полностью не изучены. Ещё ни одной программе не 

был придан правовой статус как индивидуума, способного участвовать в финансовых опера-

циях. 

Успех искусственного интеллекта может стать началом конца человеческой расы. 
Почти любая технология, попадая в злонамеренные руки, обнаруживает потенциальные воз-

можности для причинения вреда. Но когда речь идёт об искусственном интеллекте и робото-

технике, возникает новая проблема, связанная с тем, что эти злонамеренные руки могут при-

надлежать самой технологии. Предупреждения о том, какую опасность несут роботы или ро-

ботизированные киборги-гуманоиды, вышедшие из-под контроля, стали сюжетом бесчис-

ленных научно-фантастических произведений. В кинематографе этой теме посвящены фильм 

«Терминатор» (The Terminator), вышедший на экраны в 1984 году, в котором используется 

клише «о роботах, завоёвывающих мир» и сюжет о путешествии во времени, а также фильм 
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«Матрица» (The Matrix), вышедший в 1999 году, в котором объединены сюжеты «о роботах, 

завоёвывающих мир» и «о мозге, растущем в колбе». 

По-видимому, роботы являются главными героями такого большого количества худо-

жественных произведений о завоевании мира в основном из-за того, что они воплощают в 

себе неизвестное, точно так же, как ведьмы и привидения в сказках, которыми пугали людей 

в более ранние эпохи. Но действительно ли роботы создают более реальную угрозу, чем 

ведьмы и привидения? Если роботы правильно спроектированы, как интеллектуальные аген-

ты, направленные на выполнение работ, требующих использования методов искусственного 

интеллекта, то они не создают таких угроз. Люди иногда используют свой интеллект в агрес-

сивных формах, поскольку они обладают некоторыми врождёнными агрессивными тенден-

циями, обусловленными естественным отбором. Но машины, созданные людьми, не нужда-

ются в чертах врождённой агрессивности, если только сами люди не решат, что они должны 

быть таковыми.  

Ряд учёных, занимающихся прогнозами в области искусственного интеллекта, обеспо-

коены грядущим технологическим превосходством интеллектуальных машин, но другие – 

радуются его наступлению. Ханс Моравек в своей книге Robot: Mere Machine to Transcendent 

Mind предсказывает, что роботы сравняются по интеллектуальности с человеком в ближай-

шие 50 лет, после чего его превзойдут. В своей книге он пишет следующее. 

Довольно скоро они станут способными вытеснять нас из жизни. Но я не очень встре-

вожен такой возможностью, поскольку считаю, что будущие машины – это наше потомство, 

«порождение нашего разума», созданное по нашему образу и подобию; это мы, но в более 

развитой форме. Как и биологические дети предыдущих поколений, они воплотят в себе 

лучшие надежды человечества на долгосрочное будущее. Это побуждает нас предоставить 

им всё возможное содействие, а затем отойти в сторону, после того, как мы больше не в со-

стоянии будем делать что-то полезное. 

Рей Курцвейл (Ray Kurzweil) в своей книге The Age of Spiritual Machines предсказыва-

ет, что к 2099 году наметится «мощная тенденция к слиянию человеческого мышления с ми-

ром машинного интеллекта. Больше не будет какого-либо чёткого различия между людьми и 

компьютерами». Возникло даже новое слово трансгуманизм (transhumanism), для обозначе-

ния активного социального движения, которое охватывает тех, кто готовится к такому буду-

щему. 

Наконец, рассмотрим эту проблему с точки зрения робота. Если роботы обретут созна-

ние, то трактовка их просто как «машин» может стать аморальной. Роботы сами должны 

также действовать морально. Их программа должна базироваться также и на теории (фило-

софии), позволяющей им судить, что хорошо и что плохо. В этом случае возникнет проблема 

прав и обязанностей роботов. 
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ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

О.Ф.Волошин, В.І.Кудін 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна 

Вступ. В березні цього року «Програма розвитку ООН» презентувала чергову ( вже 22-

гу) щорічну доповідь «Про людський розвиток» [1]. «Людський розвиток» вимірюється «Ін-

дексом людського розвитку» (ІЛР), що є узагальненим скалярним показником ( від 0.001 до 

1.000) за 3 складовими: здоров’я, освіта, добробут. Серед 187 країн, що оцінювались, Україна 

зайняла 78 місце з показником ІЛР = 0.740 (перші три місця – Норвегія з ІЛР = 0.955, США з 

ІЛР = 0.937, ФРН з ІЛР = 0.920 ). Не акцентуючи уваги на методах розрахунку ІЛР, підкрес-

лимо, що в сучасному світі саме освіта ( і наука як наслідок ) займає чільне місце. Особливо 

це стосується підготовки спеціалістів з інформаційних технологій ( більш широко – з при-

кладної математики, інформатики, комп’ютерних наук ). В останні роки кількість до-

слідників в галузі технічних наук зменшилась майже у 4 рази ( одночасно у політичних 

науках – збільшилась у 6 разів, юридичних – у 4 ) [2]. Отже, підготовка спеціалістів з інфор-

маційних технологій потребує особливої уваги. 

Проблеми. Виникає дві проблеми – «кількісна» і «якісна». Щодо «кількості», то тут 

безумовно необхідна розумна стратегічна державна політика – доцільно значно збільшити 

державне замовлення на спеціалістів з інформаційних технологій з одночасним зменшенням 

державного набору із відповідних спеціальностей ( про інші природничі спеціальності в до-

повіді мови не йтиме ). Комерційний набір з «політичних», «економічних», «юридичних» (і 

т.д. і т.п.) спеціальностей повинен відрегулювати ринок. Тепер щодо «якості». На жаль, за 

останні 20 років в навчальних програмах підготовки спеціалістів із прикладної  математики  

та інформатики (до цих спеціальностей автори мають безпосереднє відношення) принципово 

нічого не змінилось, не зважаючи на те, що за останні десятиліття основним інструментарієм 

розв’язання практичних задач стало машинне моделювання (імітаційні системи[3]). 

Комп’ютерна модель. «Класична» методологія математичного моделювання 

(«об’єкт(О)» - «математична модель(ММ)» - «чисельний метод(ЕОМ)») в другій половині 

ХХ ст. була принципово доповнена блоком «комп’ютерна модель(КМ)» (О – ММ – КМ –

ЕОМ). Якщо в «класичній» схемі моделювання основним етапом була побудова математич-

ної моделі та її аналіз, то на перший план в системах імітаційного моделювання вийшов 

аналіз саме комп’ютерної моделі. В свою чергу, якщо аналіз математичної моделі ґрунтуєть-

ся на дедуктивно-аксіоматичному підході, в котрому всі побудови і міркування проводяться 

на нескінченних (континуальних) множинах, при аналізі комп’ютерних моделей, які є прин-

ципово скінченними, граничні переходи, мова «ε-δ» є некоректними. Тут доцільно надати 

«функціональну» відмінність «чистого» і «прикладного» математика (за Пуанкаре [4]). З то-

го, що А0 = 1, А1 = А0 , … ,  Аn-1 = Аn «чистий» математик зробить висновок, що Аn =1. Якщо 

А0 = 1, А1 = А0 + 10-10
 , А2 = А1 + 10-10

, … «прикладний» математик зробить висновок, що Аn ≈ 1, 

хоча навіть при невеликій кількості ітерацій Аn може бути значно більшим за 1. Якщо точ-

ність представлення чисел в ЕОМ дорівнює 10 -9
, то для «комп’ютерного» математика (при 

Аi+1 = Аi + 10-10 ) А0  = 1, А1 = А0 , … і   Аn = 1 для будь-якого n, хоча при відносно невеликій 

кількості ітерацій (наприклад, 1012
)  Аn буде суттєво більшим за 1 (характеризація 

«комп’ютерного» математика належить авторам).  

 Індукція і дедукція. Сфера застосування дедуктивного підходу – дослідження 

«існування», «збіжності», отримання точних рішень в задачах «малої» розмірності. Приклад-

на математика працює на скінченних множинах, використання в ній нескінченних множин є 

апроксимацією, наближенням, огрубленням скінченних моделей. В основі прикладної мате-

матики лежить індуктивний підхід, згідно з яким висновки здійснюються на базі скінченної 

кількості спостережень, експериментів. Сфера застосування індуктивного підходу – отри-

мання наближених рішень в задачах «великої» (практичної) розмірності на основі інформації 

в навчаючих вибірках. Дедуктивний підхід – це абстракція, відірваність від реальності, ін-

дуктивний – це реальність, в якій «скінченна» модель вивчає «скінченний» світ. На основі 
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приведених міркувань проф. Гупал А.М. (див. [5], С.39) робить висновок – «індуктивний 

підхід необхідно використовувати при розробці навчальних програм у вишах, в першу чергу, 

при підготовці спеціалістів в галузі прикладної математики, інформатики та комп’ютерних 

наук». Зокрема, альтернативою аксіоматично побудованій теорії ймовірностей  є теорія 

нечітких множин (Fuzzy Sets [6]), в якій всі побудови здійснюються на основі скінченних 

вибірок на відміну від класичної теорії ймовірностей, в яких висновки робляться при нескін-

ченній кількості випробувань.   

Комп’ютерна математика. Легко навести приклади [7], які вказують на потребу в 

проведенні постійної, адекватної та  вчасної зміни та уточнень у викладенні як класичних 

(теоретичних) дисциплін, так і комп’ютерних з метою зменшення неадекватностей у формі 

та змісті основних категорій, що застосовуються сумісно при моделюванні та розв’язанні 

практичних задач. Це, на наш погляд, може бути досягнуто включенням у теоретичні курси 

додаткових розділів, в яких необхідно вказувати на комп’ютерні особливості проведення, 

наприклад,  диференціювання, інтегрування, визначення величини рангу, околу точки  та ін-

ших звичних аналітичних дій на практиці з використанням ЄОМ. В той же час при викла-

денні курсу, наприклад, чисельних методів, в розділах, пов’язаних з нелінійною оп-

тимізацією, необхідно вказувати місце обмежуючих класичних локальних властивостей. 

Висновок. На погляд авторів, необхідна суттєва корекція планів підготовки 

спеціалістів з інформаційних технологій у бік збільшення випуску та відповідно навчальних 

програм – в бік скінченності, індуктивності, нечіткості, аналізу комп’ютерних моделей, тоб-

то підготовка спеціалістів повинна базуватись на «аналізі скінченно малих» (комп’ютерній 

математиці) [8-14].  
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КООПЕРАТИВНЫЕ МОДЕЛЕ-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ МЕТАЭВРИСТИКИ В 

КОМБИНАТОРНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ   

Л.Ф.Гуляницкий  

Институт кибернетики имени В.М. Глушкова НАН Украины 

Среди прикладных методов решения задач комбинаторной оптимизации (ЗКО) в 

последнее время формируется класс моделе-ориентированных (model-based) алгоритмов – в 

отличие от большинства традиционных алгоритмов, которые относят к классу задаче-

ориентированных (instance-based) [1]. Задаче-ориентированные алгоритмы генерируют 

новые варианты решений только на основе одного или нескольких текущих вариантов 

решений. К числу таких методов относятся генетические алгоритмы, повторяемый 

локальный поиск и другие [2,3]. В моделе-ориентированных методах варианты решений 

генерируются с использованием параметризированной вероятностной модели, которая 

обновляется на основе ранее рассмотренных вариантов решений так, чтобы поиск 

концентрировался в областях с вариантами решений „высокого качества” [1]. В моделе-

ориентированном алгоритме происходит оптимизация параметров и/или структуры модели, 

т.е. вместо исходной ЗКО решается задача непрерывной оптимизации в пространстве 

параметров модели используемой этим алгоритмом. Широко известными моделе-

ориентированными методами являются алгоритмы оптимизации муравьиными колониями 

(ОМК), метод кросс-энтропии и метод вычисления оценки распределения [3].  

Другой активно используемой технологией построения современных алгоритмов 

решения ЗКО является создание метаэвристик – комбинированных высокоуровневых 

прикладных алгоритмов [4]. Предметом нашего рассмотрения будут кооперативные схемы, в 

которых составные алгоритмы обладают высокой степенью автономности, образовывая на 

нижнем уровне подобие асинхронных групп. 

Предлагается и исследуется методология построения кооперативных метаэвристик на 

основе моделе-ориентированных алгоритмов (см., например, [5,6]). Особенностью 

предлагаемого подхода к построению кооперативных методов решения ЗКО является 

наличие управляющего алгоритма агрегирования (оптимизации) частных моделей, 

сформированных базовыми (составными) алгоритмами. Будет описана общая схема таких 

методов, а далее изложены детали разработанной кооперативной метаэвристики на основе 

алгоритмов ОМК. Будут приведены основные результаты и обсуждение проведенного 

исследования эффективности предлагаемой методологии на основе анализа вычислительного 

эксперимента по решению серии известных задач коммивояжера.  

Под ЗКО понимается задача минимизации заданной целевой функции на локально-

конечном пространстве вариантов решения, состоящим из комбинаторных объектов. 

Итак, рассматривается проблема разработки гибридных кооперативных метаэвристик, 

которые базируются не на одном, а на нескольких моделе-ориентированных алгоритмах. 

Пусть K  – число таких алгоритмов, которые назовем базовыми. Будем считать, что каждый 

алгоритм оперирует своей моделью 1kM , k ,...,K ,  и в результате их работы формируется 

один или несколько вариантов решения.  

Рассмотрим одну из возможных реализаций предложенного подхода. Предположим, 

что работа алгоритмов может осуществляться асинхронно, а их взаимодействие на итерации 

h происходит путем формирования вышестоящей процедурой агрегированной модели 

(метамодели) 1hM  с учетом отдельных моделей 1
h h

KM ,...,M  и сформированной на 

предыдущей итерации модели 
hM , и, возможно, сгенерированных алгоритмами решений. 

Таким образом, кооперативная метаэвристика оперирует несколькими моделями и 

осуществляет оптимизацию в пространстве моделей с целью создания предпосылок для 

повышения точности решений ЗКО, найденных базовыми алгоритмами. 

Предлагается методология создания метаэвристических алгоритмов решения ЗКО, 

общая схема которой может быть представлена следующим образом.  
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procedure БазовыйАлгоритм (k,M) 

 Инициализация; 

while (не завершена работа) do 

 ГенерированиеВариантовРешения ( )kM ,M ; 

  ОбновлениеМодели ( )kM ;  

 end while  

 return НаилучешееНайденноеРешение; 

end procedure 

 

procedure УправляющаяМетаэвристика()  

 Инициализация; 

 for k:= 1 to K do   Запустить(БазовыйАлгоритм(k,M 
1
));  

 : 1h  ; 

 while (не выполняется условие завершения) do 

  if (выполняется условие обмена) then 

   for : 1k   to K do   

    :h
kM  ПолучитьМодель(

kM ); 

end for 
1 :hM  СформироватьМодель 1( )h h h

KM ,M ,...,M ; 

   for : 1k   to K do  

              РазослатьМодель( k ,
1hM 
); 

           end for 

   : 1h h  ; 

   end if 

 end while 

 ЗавершитьРаботуАлгоритмов(); 

 return НаилучшиеНайденныеРешения; 

end procedure 

 Здесь для простоты изложения при формировании агрегированной модели не отражена 

явно возможность учета решений, сгенерированных базовыми алгоритмами. 

Рассмотрим ключевые этапы кооперативной метаэвристики, реализуемой согласно этой 

схемы. После этапа инициализации управляющей метаэвристики осуществляется запуск всех 

базовых алгоритмов, каждый из которых пошагово и независимо генерирует решения и 

обновляет свою собственную модель. При выполнении заданных условий обмена текущие 

модели базовых алгоритмов (и, возможно, соответствующие варианты решений) 

используются управляющей метаэвристикой для формирования новой агрегированной 

модели. При этом также может использоваться предыдущая агрегированная модель, а сам 

процесс формирования представляться в виде оптимизационной проблемы поиска 

наилучшего элемента в пространстве моделей. Далее сформированная агрегированная 

модель рассылается базовым алгоритмам, где может как использоваться в сочетании с их 

собственной моделью, так и замещать ее полностью. При выполнении условия завершения 

работы кооперативная метаэвристика возвращает одно или несколько наилучших из 

найденных базовыми алгоритмами решений.  

В качестве базовых алгоритмов могут выступать отдельные экземпляры одного 

алгоритма оптимизации. В этом случае схема называется гомогенной. Экземпляры 

алгоритмов могут иметь разные значения параметров. В случае гетерогенной схемы (когда 

базовые алгоритмы не основываются на одном методе) должен существовать способ 

преобразования значений параметров и/или структур моделей базовых алгоритмов между 

собой.  
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Управляющая метаэвристика может формировать на одной итерации не одну, а 

одновременно несколько агрегированных моделей. Такое генерирование целесообразно как в 

случае гетерогенной схемы, когда базовые алгоритмы могут использовать модели разной 

структуры, так и при необходимости исследовать несколько разных моделей одним 

алгоритмом. 

При использовании данной методологии необходимо определить: 

1) тип(ы) базовых моделе-ориентированных алгоритмов;  

2) способ использования базовыми алгоритмами агрегированной модели; 

3) условия обмена (схема коммуникации); 

4) способ формирования агрегированной модели(ей); 

5) условия завершения работы кооперативной метаэвристики. 

Разработанная методология позволяет диверсифицировать работу базовых алгоритмов 

и уменьшить вероятность завершения поиска в областях, не содержащих глобального 

решения. Обмен информацией между базовыми алгоритмами создает предпосылки для 

повышения эффективности процесса поиска, который имеет глобальный характер. Таким 

образом, выбор конкретной схемы обмена информации (способа кооперирования) 

определяет баланс между интенсификацией и диверсификацией поиска. 

Поскольку теоретическое исследование метаэвристических алгоритмов решения ЗКО 

крайне редко позволяет получать практически применимые результаты, особую важность 

при анализе показателей эффективности приобретают вычислительные эксперименты. 

Проведенный эксперимент состоял в сравнении результатов решения серии задач 

коммивояжера, полученных как разработанной гибридной гетерогенной метаэвристикой, 

созданной на основе использования двух алгоритмов ОМК (следовательно, K=2), так и 

алгоритмом, идентичным указанной метаэвристике, но с отключенным модулем обмена. 

Таким образом, в качестве последнего рассматривался комбинированный алгоритм, 

включающий два экземпляра алгоритма ОМК, работающих параллельно и независимо, 

который возвращал в конце работы лучшее из двух найденных решений.  

В качестве базовых алгоритмов при реализации были использованы экземпляры 

известного алгоритма Max-Min Ant System (ММАS) с реинициализацией феромонных 

значений [2] и экземпляры алгоритма Ant Colony System (ACS) [7], реализация которых взята 

из пакета ACOTSP [8].  

Параметры базовых алгоритмов устанавливались равными стандартными значениям, 

рекомендуемыми в литературе для задач коммивояжера [3], т.е. дополнительная их 

оптимизация для конкретного набора тестовых задач коммивояжера не проводилась. 

Количество муравьев составляло 25, коэффициент испарения феромона ρ =0.5, в 

псевдослучайном пропорциональном правиле выбора, которое применяли муравьи при 

построении решений, были выбраны такие значения параметров: α=1, =2. В качестве 

деятельности демона в алгоритмах ОМК ко всем построенным муравьями решениям 

применялся алгоритм простого локального поиска 3-opt [3].  

На рис. приведена средняя относительная погрешность методов при 20 вариантах 

решения каждой из представленных симметричных задач коммивояжера (т.е. таких, в 

которых граф является неориентированным), рассчитанная по отношению к известным 

оптимальным решениям, взятым из известной исследователям алгоритмов решения ЗКО 

Интернет-библиотеки TSPLIB [9]. Названия задач (горизонтальная ось), взятые из этого же 

источника, содержат и значение размерности задач.  

Разработанная гибридная кооперативная метаэвристика обозначена как 

ACS_MMAS_кооп, а алгоритм, объединяющий независимые экземпляры ACS и MMAS, – 

ACS_MMAS_нез.  
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Рис. Средняя относительная погрешность (%) 

 

Отметим, что разработанный метод сравнивался с комбинированным алгоритмом 

ACS_MMAS_нез, являющимся достаточно эффективным, поскольку для всех задач (кроме 

задачи d657), используемых в эксперименте, этим алгоритмом  уже находилось глобально-

оптимальные решения хотя бы в одной из попыток. Наличие обмена информации не ухуд-

шило этот показатель в алгоритме ACS_MMAS_кооп, который также нашел глобально-

оптимальные решения тестовых задач (за исключением задач d493 и d657). Однако для 

большинства задач алгоритм ACS_MMAS_кооп показал лучшую среднюю относительную 

погрешность (исключение составляет задача ali535, где точность обоих алгоритмов стати-

стически не отличается). Важно, что время работы и количество итераций до нахождения 

лучшего варианта решения у кооперативного алгоритма были сравнимыми с соответствую-

щими показателями алгоритма ACS_MMAS_нез. 

Результаты вычислительных экспериментов свидетельствуют о том, что данная мето-

дология позволяет повышать эффективность моделе-ориентированных алгоритмов путем 

разработки на их основе кооперативных методов, хотя может потребовать разработки более 

сложных способов агрегирования моделей. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В БИОСИСТЕМАХ 

Долгополов И.Н 

Международный научно-учебный центр информационных технологий  

и систем  МО и  НАН  Украины 

Согласно бюлетня Technology Review, издаваемого Массачусетским Технологическим 

Институтом, среди 10 перспективных технологий, которые могут оказать наибольшее влия-

ние на развитие общества в ближайшие десятилетия, первое место занимает технология 

«сравнительного взаимодействия», с помощью которой реализуются коммуникативные акты  

«живых систем». Отличительной особенностью процесса коммуникации биосистем является 

его сложность, определяемая многоуровневой структурой живого: клетка, ткань, орган, сис-

тема, организм, популяция, биота. Такая иерархия взаимодействия пластов психологии, био-

логии и физики, отличает биосистемы от остальных объектов природы и феноменология  ко-

нечного адреса ни в одном из направлений, не получила окончательного описания. Осозна-

ние всех сложностей в его преодолении сложилось только после появления семиотической 

парадигмы в медицине, когда  в рамках семиотики – общей теории знаковых систем, объеди-

нили свой понятийный и методологический аппарат структурная лингвистика, кибернетика и 

теория информации. 

В настоящее время  исследование проблемы коммуникативности в клинической диаг-

ностики (КД)  стало залогом эффективного решения задач диагностического процесса,  нео-

бходимого для достижения взаимопонимания врача и пациента,  успешным завершением ко-

торого, является принятие главного решений КД - как изменить состояние больного к луч-

шему. В настоящей работе,  уровни и средства взаимодействия интересуют нас в порядке ха-

рактерном для мероприятий КД.  В прерогативу персонифицированного мышления входят 

несколько коммуникативных средств и   все они реализуется по-разному, в зависимости от 

клинической ситуации:  коммуникация посредством знаков - через интеграцию  признаков 

(симптом,  синдром, симптомокомплекс), образы - через  их синтезирование, слова и слово-

сочетания - через дифференциацию, жесты - через конкретизацию, термины - через специа-

лизацию. Такое многоуровневое представление коммуникативных средств обусловлено их 

свойством передавать информацию с различной степенью общности. Это свойство является 

существенной и неотъемлемой характеристикой коммуникации вообще и социально опосре-

дованной медицинской практики,  в частности, в которой слово занимает  ведущую роль. 

Однако в отличие от уровневой организации языка, построенной на принципе строгой иера-

рхии языковых единиц (фонем, морфем, лексем и др.), коммуникативные средства КД не 

предполагают, последовательного включения друг в друга и свободно взаимодействуют в 

зависимости от клинической ситуации. В основе всех операций над  знаками любого языка 

лежат три элементарные функции, принадлежащие не конкретному языку, а языку, как сред-

ству коммуникации вообще:  

 функция номинации - называние предметов реального мира; 

 функция предикации -  приведение  названного в отношения друг с другом; 

 функция локации -  локализация названного в пространстве и времени. 

Исходным пунктом анализа знака и его значений (предметное, образное, эмоциональ-

ное, прагматическое), является знаковая ситуация. В этой связи, семиозис, как процесс прев-

ращения незнаковой истории в знаковую – Sm, можно рассматривать, как некий функционал. 

В нём, V вызывает в W предрасположенность к определенным реакциям восприятия и пони-

мания X,Y, с целью изменения состояния пациента, которые возможны при определенных 

условиях контекста Z, средствами D.   

                                                        Sm = F [V, W, X, Y, Z, D],  

   где V (X,Y) – состояние пациента, где X – предмет интерпретации (симптом как знак), Y -  

денотат, как проекция отражения образного значения знака, в виде диагноза;  W – интерпре-

татор (врач);  Z - контекст, в котором фигурирует данный знак; D - тип действия или метод 

коррекции состояния [1]. В типовом выражении она характеризуется совокупностью отно-
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шений основных её элементов: говорящего или   чувственно   передающего, воспринимаю-

щего, предмета или явления познания, самого знака и отображающей его мысли – формы.  

Однако становится очевидным, что построение содержательной теории о человеке, на 

основе формального описания целостного  взаимодействия физиологических процессов  не-

возможно   на основе семиотических категорий: сигнала, знака и образа, так они есть соци-

ально обусловленными и  не могут быть включены в коммуникационные системы «живого» 

нижних уровней. Если на  психологическом уровни контент  взаимодействия обозреваем, и 

следовательно доступен последовательному и системному изучению, то на на других уров-

нях иерархии, ясность понимания убывает в геометрической прогрессии. Так, при снижение 

уровня иерархии живого, происходит потеря знаками конвенциальности и взаимодействие 

возможно только на основе строгой  дифференциации семиотических категорий: кода, сиг-

нала, то при повышении уровня иерархии - образа. Например, на молекулярно-

биологическом уровне агентом взаимодействия выступает генетический код, на внутрикле-

точном - сигнальные пептиды, на межклеточном медиаторы и иммунные реакции, на внут-

риорганизменном -  гормоны и условно-рефлекторные реакции, на межорганизменном - те-

лергоны, феромоны, аттрактанты, не говоря уже  про физический уровень, на котором функ-

ционируют агенты коммуникации:  химической, акустической и оптической природы. 

Вследствие  этого, технологию обработки диагностической информации в КД, можно 

представить следующим образом. Имеется множество знаков характеризующих симптомы - 

T, не обязательно конечное, а так же множество C={ci} i =1..Nc , состоящее из Nc классов об-

разов (диагнозы). Каждый класс ci представлен некоторым описанием Fi, имеющим некото-

рую внутреннюю структуру. Процедура классификации f объектов t T заключается в выпо-

лнении преобразований над ними, после которых либо делается вывод о соответствии t од-

ной из структур Fi , что означает отнесение t к классу ci, либо вывод о невозможности клас-

сификации t. Общая модель процесса КД может быть представлена алгебраической системой 

следующего вида   

                                                          R =  TM
, C, F, Rc, f , 

 где  T
M

 – множество симптомов, включая признаки, подлежащих распознаванию и измере-

нию, c указанием уровня иерархии и типа наследования (
M

), C - множество классов-

диагнозов, F – множество их описаний, Rc – отношение на C x F, f – операция классификации 

вида T C. Отношение Rc имеет свойство:ciC Fi F:(ci ,Fi ) Rc, т е., классу соответству-

ет единственное описание. Обратное требование необязательно. Отображение f не имеет ни-

каких ограничений, так что возможны ситуации, когда  t  T : f (t) = Ci  CCi  1, т.е., 

некоторый симптом быть отнесен к нескольким классам одновременно и принадлежать раз-

ным уровням иерархии. Система информационных единиц, состоящая из множества когни-

тивных структур T
M

, обладающих свойствами именованности, структурированности, иерар-

хичности, связности, активности и рефлексивности, называется  системой знаний, на основе 

которой и может быть построена содержательная теория медицины [2].   

Литература 

1. Долгополов И.Н Процесс коммуникации  в клинической диагностике. Семиотический подход. 

//Кибернетика и системный анализ. - 2010 - №5 - С.60-70с. 

2. Долгополов И.Н. Основные аспекты проектирования когнитивных структур на основе семиотичес-

кого подхода// Труды межд.конференции PDMU 2013 – Cхідниця: Київский університет, 2013 г. 

 



СomІnt – 2013  Пленарні доповіді 

34 ІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект», Черкаси, Україна,14-17 травня 2013 р. 

МЕТОД МОДЕЛЮВАННЯ ШТУЧНОЇ ІМУННОЇ СИСТЕМИ В ЗАДАЧАХ 

ОПТИМІЗАЦІЇ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ 

Т.А. Желдак 

Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», Дніпропетровськ, Україна 

Вступ. Чимало інженерних, соціальних та економічних задач можна переформулювати 

у вигляді задач оптимізації деяких цільових функцій. При цьому в більшості випадків цільові 

функції виявляються мультимодальними. Наявність кількох локальних оптимумів цільової 

функції, що традиційно розглядається, як суттєвий недолік, в реальних додатках часто доз-

воляє розглянути одразу кілька можливих варіантів рішення. Таке багатоваріантне 

розв’язання задачі дозволяє отримати метод моделювання штучної імунної системи. 

Аналіз поточного стану проблеми. Запропонований нижче імунний алгоритм (ІА) 

імітує властивості природної імунної системи і заснований на принципах соматичної теорії 

[1] і мережевої гіпотези [2]. Соматична теорія стверджує, що збільшення різноманітності ан-

титіл відбувається за рахунок соматичної рекомбінації і мутації генів. В рамках мережевої 

гіпотези обґрунтовується припущення, згідно з яким контроль розмноження клонів 

здійснюється в результаті взаємного розпізнавання антитіл, що функціонують як єдина ме-

режа [1, 3, 4]. 

В процесі еволюції імунна система вищих ссавців набула здатності знищувати антигени 

за допомогою антитіл (рис. 1). 

 

Рис. 1. Механізм формування антитіл в імунній системі 

На рис. 1 показана робота імунної системи з точки зору процесів обробки і управління 

інформацією. Користуючись цією схемою, інформаційні процеси в імунній системі можна 

представити у вигляді алгоритму, який вкладається у наступну послідовність формалізова-

них кроків [3]: 

Крок 1. Розпізнавання антигену. Цей процес відповідає встановленню вигляду задачі 

оптимізації    XfXff
nRDX 

 min** . 

Крок 2. Генерація антитіл клітинами пам'яті. Це відповідає згадуванню успішного 

вирішення аналогічної задачі в минулому. 

Крок 3. Обчислення афінності, що є еквівалентним пошуку оптимального рішення. 

Крок 4. Диференціювання лімфоцитів. Це можна інтерпретувати як збереження 

відповідного рішення для наступного кроку пошуку та видалення зайвих кандидатів на 

рішення. 

Крок 5. Стимулювання і придушення антитіл в залежності від афінності. Поряд з від-

стеженням локальних максимумів це відповідає підтриманню розмаїття напрямів пошуку. 

Крок 6. Розмноження антитіл з використанням пам’яті та випадкових генів. 



Пленарні доповіді  СomІnt – 2013  

II Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект», Черкаси, Україна, 14-17 травня 2013 р. 35 

У природі описаний процес є безперервним - антитіла продукуються організмом як до 

відомого антигену, так і до його можливих мутацій. При моделюванні процесу на комп'ютері 

роботу алгоритму можна зупиняти після певної кількості поколінь або ж через заданий напе-

ред час. 

Історично першою реалізацією ідеї моделювання штучних імунних систем була ідея 

селекції та витіснення незалежних пошукових агентів, запропонована у алгоритмі CLONALG 

[5]. Даний алгоритм, що є поєднанням головних ідей генетичних алгоритмів та еволюційних 

стратегій, використовує двійкове кодування дійсного простору пошуку, селекцію певної ча-

стини (близько половини) кращих особин і їх рівномірне клонування, мутацію зворотно про-

порційну корисності, виключення найменш корисних антитіл та стиснення популяції. 

Оператор стиснення популяції вилучає надлишковість популяції, виключаючи гірше з 

близьких рішень, що задовольняють вимозі 

 pba NbabarXX :1,,,  . (1) 

де r  – певний поріг близькості; *  – символ норми, яка розраховується в залежності 

від метрики простору; pN  – розмір популяції. 

До недоліків алгоритму CLONALG слід віднести відсутність адаптації, обмежену точ-

ність, обумовлену двійковим кодуванням та невикористання як такого механізму пам’яті.  

Інший алгоритм моделювання імунних систем – алгоритм BCA [6] – фактично є 

версією еволюційної стратегії з двійковим кодуванням і оператором стиснення. Він викори-

стовує одразу два оператори мутації: у 3/4 випадків бітову, а у 1/4 випадків – суміжну (кілька 

бітів, що стоять поруч, інвертуються одночасно). Метод показує високу ефективність пошу-

ку при невеликих розмірах популяції 53pN , однак, як і CLONALG, на багатовимірних 

тестових задачах програє відомим еволюційним стратегіям за якістю рішень. 

Певним кроком вперед є алгоритм opt-AiNet, головною особливістю якого робота без-

посередньо у дійсному просторі та збереження всіх знайдених локальних і глобальних опти-

мумів цільової функції. Алгоритм використовує динамічний розмір популяції, керований ме-

ханізмом стискання [3]. Здійснюється мутація кожного клону пропорційно корисності його 

батьківської клітини за формулою 

   pjj

C

j

C

j NjeNXX jii :1,,1;0 





. (2) 

де   – вільний позитивний параметр методу;  1;0N  – нормально розподілена випадко-

ва величина з математичним очікуванням 0 і середньоквадратичним відхиленням 1. 

Практична реалізація даного алгоритму на ряді функцій [7] показала його значну пере-

вагу над алгоритмом CLONALG у швидкості отримання порівняного за афінність рішення. В 

роботі [4] запропоновано доповнити алгоритм оператором випадкового локального пошуку. 

Загалом алгоритм opt-AiNet порівняний на класі розв’язуваних задач з відомими генетични-

ми алгоритмами та еволюційними стратегіями, але головна його цінність полягає у тому, що 

він є основою для кількох більш сучасних алгоритмів моделювання імунних систем. 

При вирішенні багатьох прикладних задач з використанням методу моделювання імун-

них систем застосовується алгоритм HIA, запропонований в [1] і удосконалений в [7]. Його 

можна розглядати як модифікацію методу opt-AiNet. На відміну від останнього, розмір попу-

ляції в алгоритмі HIA залишається постійним в процесі всього ітераційного процесу й 

підтримується оператором стискання (1). Крім того, кожна з клітин має додатковий атрибут 

t , званий віком клітини. За його допомогою визначаються так звані «елітні» клітини, що 

прожили maxtt  . Вони заносяться в пам’ять й дають клонів у кожному новому поколінні. 

Мутацію клонів здійснюють двома способами: або по кожній координаті з адаптацією  
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де t  номер ітерації, або ж лише для однієї координати i  в усій області пошуку  
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   nixxUx iiij :1,; max,min,,  . (4) 

Алгоритм НІА, у порівнянні з попередніми, демонструє надійність пошуку глобально-

го оптимум багатоекстремальних функцій за доволі обмежений час.  

Деякі дослідники, зокрема [8, 9], включають до алгоритмів моделювання імунних си-

стем оператори локального пошуку, які базуються на наведених вище методах безумовної 

оптимізації. Втім, застосування методів сходження на гору, Нелдера-Міда та множників Ла-

гранжа для розв’язання задач з обмеженнями, хоч і посилює локальну збіжність алгоритмів, 

втім, не істотно впливає не ймовірність отримання глобального оптимуму. 

Запропоноване алгоритмічне рішення. Для підвищення ефективності відомих алго-

ритмів моделювання імунних систем пропонується в базовий алгоритм HIA додати ряд опе-

раторів, зокрема, відомих з генетичних та меметичних алгоритмів? з метою як інтенсифікації 

адаптивного локального пошуку, так і якомога повнішого вивчення всієї області пошуку.  

В якості оператору клональної селекції пропонується застосування h зріз множини 

клітин поточного покоління 

     pjjh NjhXfDXM :1,| min   , (5) 

де pNh /1min   - критична пристосованість клітини; D  - область пошуку;   jXf  - 

функція належності клітини множині якісних. Остання будується за методом аналізу ієрархій 

Сааті: рішення нормуються на відрізок  1;0 , розраховується рейтинг рішень 

  kXa jj *1  , де k розмірність шкали (за умовчанням k 9), будується матриця 

порівнянь: перший рядок ii aab /11  , та решта ijij bbb 11 / , звідки    
j

jii bXf /1 . Клітини, 

з    minhXf j  , клонуються за функцією належності   icc XfNn  , решта відкидають-

ся. 

Іншою ключовою відмінністю пропонованого алгоритму є застосування з ймовірністю 

5,0crossP  адаптивного парного кросоверу, що передбачає обмін генетичною інформацією. 

Для кожної координати i  з ймовірністю  1...4,0indP  координати змінюються за  
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де   так званий ступінь схрещування, що обчислюється згідно рекомендацій [7]. 

Головним оператором, що відповідає за пошук рішення, в запропонованому алгоритмі 

залишається оператор мутації, який застосовується до кожної координати окремо 

    nixxxx iiiij

C

ij :1,min,max,,,    (7) 

де випадкова складова i  може визначатися на основі нормального розподілу за 

 ,1;01,0 Ni   (8) 

або поліноміального розподілу за  
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де ir  – випадкове число, рівномірно розподілене для кожної з координат; i  – відносне 

положення поточної клітини в області пошуку по i тій координаті;   – показник щільності 

поліноміального розподілу (більші значення відповідають меншому розсіву мутації). 

Вибір, яку саме мутацію – (8) чи (9) – виконувати, здійснюється на основі оцінки клона 
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де 95,08,0   – максимальна припустима доля поліноміальних мутацій в загальній 

кількості.   selectmutU _1;0  , для генів клона виконуватиметься мутація (8), інакше – (9). 

Ступінь мутації ratemut _  (частку координат, що піддаються мутації) пропонується 

лінійно знижувати від 1 на початку до 0,1…0,2 – в кінці розрахунку. Ця зміна може бути 

прив’язана до умови зупинки – максимальної кількості поколінь або ж  часу розрахунку. 

Оператор мутації працює таким чином, що мутація за Гаусом (так звана «широка») за-

стосовуватиметься для клітин з низькою афінністю й частіше – на початкових кроках оп-

тимізації, у той час як ближче до кінця розрахунку кількість мутацій має знижуватись, а пе-

ревагу матимуть поліноміальної мутації («вузькі»). 

Нарешті, пропонується використовувати з ймовірністю 25,0...1,0_ sgP  оператор одно-

вимірного локального пошуку методом золотого перетину. У ньому за однією з координат 

 nk :1 , що обирається рівноймовірно, здійснюється одновимірний локальний пошук у 

напрямку від поточного розташуванням клона у просторі iC

jX  до границі області пошуку 

( iC

j
k

Xmax  чи iC

j
k

Xmin  - також рівноймовірно). Даний оператор дозволяє на порядок при-

швидшити пошук в разі яружної поверхні функції та опуклості, при цьому не потребуючи 

значного часу й обчислювальних витрат, як застосування сходження на гору чи симплекс-

метод Нелдера-Міда. 

Висновки. Проаналізовано основні сучасні алгоритму, що реалізують метод моделю-

вання штучних імунних систем, зазначені їх переваги й недоліки. Запропоновано у якості ба-

зового використовувати гібридний імунний алгоритм, що використовує оператор клональної 

селекції, кросоверу, адаптивну мутацію та обмежений локальний пошук.  

Селекція здійснюється шляхом оцінки пристосованості рішень за шкалою Сааті.  

Парний адаптивний кросовер забезпечує інтенсифікацію локального пошуку, як і опе-

ратор одновимірної оптимізації методом золотого перетину. Кожен з операторів застосо-

вується до клітин та їх клонів за ймовірністю. 

Оператор покоординатної мутації застосовує нормальний та поліноміальний закони 

розподілу й зменшує рівень мутації в ході роботи алгоритму. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА. 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

 Ю.П. Зайченко  

Институт прикладного системного анализа НТУУ «КПИ», Киев, Украина 

Стремление человека повышать эффективность принимаемых им решений постоянно 

стимулировало развитие создаваемых ним соответствующих вычислительных средств и ме-

тодов. Эти инструменты характеризовались все большей их интеллектуализацией и автома-

тизацией творческих операций, которые ранее целиком считались прерогативой человека. С 

появлением компьютеров стали возникать вопросы: может ли машина «мыслить», можно ли 

поручить ЭВМ часть мыслительной работы человека? Появились результаты по моделиро-

ванию отдельных функций человеческого мозга, в частности, по распознаванию образов, не-

четкому логическому выводу, самообучению и другим творческим видам деятельности че-

ловека. 

История работ в области искусственного интеллекта насчитывает более 50 лет. Термин  

искусственный интеллект (ИИ) появился в 1956 г., когда в  Дартмутском колледже США 

впервые проходил симпозиум под названием «искусственный интеллект» (Artificial 

intelligence), посвященный решению логических, а не вычислительных задач с использовани-

ем компьютеров. Именно эту дату считают моментом рождения нового направления. За 

прошедшие годы данная отрасль науки прошла сложный и поучительный путь развития. В 

ней сформировался ряд таких направлений, как:  системы, основанные на знаниях,  логиче-

ский вывод, поиск решений, системы распознавания образов, системы машинного перевода, 

обучение и самообучение, планирование действий, агенты и мультиагентные системы, само-

организация и самоорганизующиеся системы, нейронные сети, системы с нечеткой логикой 

и нечеткие нейронные сети, моделирование эмоций и психики, интеллектуальные игры, ро-

боты и робототехнические системы и др.  

. В настоящее время существует достаточно много определений термина Искусствен-

ный интеллект. Нет смысла приводить их все в данной работе. Необходимо выделить основ-

ные особенности и свойства, отличающие системы ИИ от обычных систем автоматизации 

отдельных видов деятельности человека. Эти свойства таковы:  

1) наличие цели или группы целей функционирования; способность к целепола-

ганию; 

2) способность к планированию своих действий по достижению поставленных 

целей, поиск решений возникающих задач;  

3) способность к обучению и адаптации своего поведения в процессе работы; 

4) способность работать в плохо формализованной среде, в условиях неопреде-

ленности;  

5) работать с нечеткими инструкциями;  

6) способность к самоорганизации и саморазвитию; 

7) способность понимать тексты на естественном языке; 

8) способность к обобщению и абстрагированию накопленной информации. 

Для того, чтобы создать машины, которые бы приближались по своим возможностям к 

особенностям работы человеческого мозга, необходимо, прежде всего, понять сущность ин-

теллекта человека, раскрыть механизмы человеческого мышления. За истекшие десятилетия 

этой проблеме было посвящено много работ.  Среди трудов, появившихся в последнее время, 

необходимо выделить монографию Джеффа Хокинса и Сандры Блейксли «Об интеллекте», в 

которой авторы ближе всего подошли к пониманию основы человеческого интеллекта. В ней 

авторы, на стыке нейробиологии, психологии и кибернетики разработали пионерскую тео-

рию, в которой построена модель мозга человека, главными функциями которой являются  

запоминание прошлого опыта и прогнозирование мозгом результатов восприятия окружаю-

щей действительности и своих действий. Авторы приводят множество убедительных приме-

ров поведения человека в различной обстановке, подтверждающих эту идею. Так, Дж. 
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Хокинс отмечает: «… Прогнозирование, по моему мнению,– это не просто одна из функций 

коры головного мозга, это – первичная  функция неокортекса и основа интеллекта. Кора го-

ловного мозга является органом предвидения. Если мы хотим понять, что такое разум, что 

такое творчество, как работает  наш мозг, и как научиться создавать  разумные машины, нам 

нужно постичь природу прогнозов  и понять, каким образом кора головного мозга их форми-

рует.»  

В ходе развития работ в области ИИ в начале 90-х гг. путем интеграции ряда интеллек-

туальных технологий и методов сформировалось новое направление в области ИИ, полу-

чившее название вычислительный интеллект (computational intelligence).
 

Существует несколько определений термина вычислительный интеллект. Впервые тер-

мин «вычислительный интеллект» (ВИ) был введен Бездеком [1] (1992, 1994 гг.), который 

определил его так: «система является интеллектуальной вычислительно, если она: оперирует 

только с цифровыми данными; имеет компоненты распознавания образов; не использует 

знания в смысле искусственного интеллекта и вдобавок, когда она проявляет: 

а)  вычислительную адаптивность;  б) вычислительную отказоустойчивость;  

в) уровень ошибок, аппроксимирующий перфоманс человека». 

 В дальнейшем, это определение уточнялось и расширялось. Так, Маркс в 1993 г. в 

определении ВИ делает акцент на составляющие технологии ВИ [2]: «…нейронные сети, ге-

нетические алгоритмы, нечеткие системы, эволюционное программирование и искусствен-

ная жизнь являются строительными блоками ВИ». 

Другая попытка определения ВИ  была сделана Фогелем [3]:  эти технологии нейрон-

ных сетей, нечетких и эволюционных систем были интегрированы под вывеской «вычисли-

тельный интеллект» – сравнительно новый термин, предложенный для обобщенного описа-

ния методов вычислений, которые могут быть использованы, чтобы адаптировать решения к 

новым проблемам и не базироваться на явных знаниях человека. 

За прошедшие годы было выполнено большое число работ, посвященных различным 

направлениям в области ВИ, регулярно проводятся международные конференции и конгрес-

сы по вычислительному интеллекту, в Международном институте IEEE издается специали-

зированный журнал, посвященный проблематике вычислительного интеллекта IEEE 

Transactions on Computational Intelligence. 

Анализ этих работ позволяет дать следующее определение ВИ  [4].  

Под вычислительным интеллектом (ВИ, computational intelligence) будем понимать со-

вокупность методов, моделей, технологий и программных средств, предназначенных для 

решения неформальных, творческих задач в различных сферах человеческой деятельности с 

использованием аппарата и логики, в определенной степени отождествляющих мыслитель-

ную деятельность человека, а именно, нечеткость рассуждений, качественный и интуи-

тивный подходы, креативность, нечеткий логический вывод, самообучение, классификацию 

и распознавание образов и др. 

Следует отметить взаимосвязь между искусственным интеллектом (ИИ) и вычисли-

тельным интеллектом. ВИ – это составная часть направлений (разделов) современного ИИ, 

использующих специальные модели, методы и технологии и ориентированных на решение 

определенных классов задач. 

Структура направлений и методов ВИ приведена на Рисунке 1. 

В структуре ВИ можно выделить следующие компоненты  [4]: 

- технологии; 

- модели, методы и алгоритмы; 

- прикладные задачи. 
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 Рисунок 1. Структура вычислительного интеллекта  

 

Технологии ВИ включают: 

- нейронные сети (НС); 

- системы нечеткой логики (СНЛ) и нечеткие нейронные сети (ННС); 

- эволюционное моделирование (ЭМ). 

 К методам и алгоритмам ВИ можно отнести: 

- методы обучения; 

- методы самообучения; 

- методы самоорганизации; 

- генетические алгоритмы (ГА); 

- роевые алгоритмы. 

Технологии и методы ВИ используются при решении соответствующих задач ИИ. Ло-

гично выделить следующие основные классы задач ВИ, характерные для мыслительной дея-

тельности человека: 

- прогнозирование и предвидение; 

- классификация и распознавание образов; 

- кластеризация, самопроизвольное разбиение множества объектов на классы одно-

родных объектов; 

- интеллектуальный анализ данных; 

- принятие решений. 

Термин ВИ близок по своему значению, широко используемому в зарубежной литера-

туре термину «soft computing» [5] (т.е. «мягкие» вычисления), под которым понимается со-

вокупность моделей, методов и алгоритмов, базирующихся на применении нечеткой матема-

тики (нечетких множеств и нечеткой логики).  

Понятие мягких вычислений (soft computing) впервые было упомянуто в работе Л. Заде 

(Lotfi A. Zadeh) по анализу мягких (soft) данных в 1981 году. Мягкие вычисления (МВ) – это 

сложная компьютерная методология, основанная на нечеткой логике (НЛ), генетических вы-

числениях, нейрокомпьютинге и вероятностных вычислениях. Составные части не конкури-

руют, но создают эффект синергизма. Ведущий принцип МВ – это учет неточности, неопре-

деленности, частичной истины и аппроксимации для достижения робастности, низкой цены 

решения, большего соответствия с реальностью.  
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Четыре составные части мягких вычислений включают в себя: 

- нечеткую логику - приближенные вычисления, грануляция информации,  вычисление 

на словах; 

- нейрокомпьютинг - обучение, адаптация, классификация, системное  моделирование и 

идентификация; 

- генетические вычисления - синтез, настройка и оптимизация с помощью   системати-

зированного случайного поиска и эволюции; 

- вероятностные вычисления - управление неопределенностью, сети доверия, хаотиче-

ские системы, предсказание. 

Традиционные компьютерные вычисления (hard computing) слишком точные для ре-

ального мира. Имеется два класса задач для мягких вычислений: во-первых, существуют 

проблемы, для решения которых полная и точная информация не может быть получена и, во-

вторых, проблемы, определение которых  является не достаточно полным. 

Таким образом, между вычислительным интеллектом (ВИ) и мягкими вычислениями 

много общего: общие парадигмы, принципы, методы, технологии и прикладные задачи. От-

личия их, на наш взгляд, состоят в подходах, МВ ориентированы на методологические, фи-

лософские и математические проблемы, а ВИ ориентирован в основном на вычислительные 

алгоритмы и технологии, практические реализации соответствующих моделей и методов. 

Технологии и методы ВИ широко используются для решения прикладных задач ВИ. 

Так, нейронные сети и нечеткие НС, метод МГУА используются для прогнозирования неста-

ционарных временных процессов, в частности в экономике и финансовой сфере. 

НС и МГУА широко используются в задачах классификации и распознавания образов, 

в задачах диагностики, в том числе технической и медицинской. 

Нейронные сети с самоорганизацией, методы кластерного анализа (четкие и нечеткие) 

применяются в задачах автоматической классификации объектов по их признакам сходства – 

различия. 

Эволюционное моделирование, генетические алгоритмы используются для структурно-

го синтеза сложных систем распознавания образов, классификации, а также оптимизации 

структуры информационно-компьютерных сетей. Кроме того, генетические и роевые алго-

ритмы находят широкое применение в задачах комбинаторной оптимизации на графах. 

Системы с нечеткой логикой и ННС эффективно используются в задачах анализа фи-

нансового состояния корпорации, прогнозирования риска банкротства корпораций и банков, 

оценке кредитоспособности заёмщиков банковских капиталов в условиях неопределенности. 

Таким образом, подводя итоги, следует сказать, что современные технологии и методы 

ВИ тесно взаимодействуют друг с другом. Имеется глубокое взаимопроникновение методов 

и алгоритмов вычислительного интеллекта в соответствующие технологии, и наоборот.  

В докладе приводится характеристика основных технологий и методов ВИ, обсужда-

ются их возможности и области применения, дается анализ их текущего состояния и оценка 

перспектив развития. 
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O МЕТОДЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ С 

НЕЧЕТКИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ 

Е.В. Ивохин, Aлмодарс Баррак Субхи Kамл 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина 

В работе рассмотрена и решена задача линейного программирования с нечеткими ре-

сурсами, которые задаются в виде нечетких чисел с линейной функцией принадлежности. 

Предложены два метода оптимизации, приведены примеры решения нечетких задач линей-

ного программирования с нечеткими ограничениями. 

Рассматривается модель  

max   


n

j

jj xc
1

        (1) 

при ограничениях     



n

j

ijij bxa
1

,    m,i 1 ,   nRx;x  0 .      (2) 

Эта задача при фиксированных известных значениях параметров jc , ija , 

n,j 1 , m,i 1 , является стандартной задачей линейного программирования. 

Если в модель вводится дополнительная информация в виде нечетких параметров с 

функциями принадлежности, которые можно рассматривать как способ приближенного от-

ражения экспертом имеющегося у него неформализованного представления о реальной ве-

личине данного параметра, то можно перейти к следующей постановке задачи нечеткого ма-

тематического программирования [1]. Задана линейная модель вида 

    maxxc~
n

j

jj 
1

 ,                        (3) 

в которой значения коэффициентов jc~  заданы нечетко в форме нечетких множеств за-

данных универсальных множеств. Кроме того, заданы ограничения 
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причем значения коэффициентов ija~ , ib
~

 также описаны в форме соответствующих не-

четких множеств. Требуется осуществить рациональный выбор решения nRx , которое в 

некотором смысле максимизирует заданную нечетко линейную форму. 

Рассматривается задачу линейного программирования с функцией цели вида (3) и не-

четкими ограничениями на ресурсы 
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где правые части ограничений (5) задаются в виде нечетких треугольных чисел  

ib
~

= )bb,b,b( iiii

0 , 00 ib , m,i 1 .  

Эта задача может быть переписана как задача оптимизации целевой функции вида (3)  

с ограничениями       



n

j

iiijij bbbxa
1

00  ,   ,,10  m,i 1 ,  n,j,x j 10  .  

 (6) 

Полученная оптимизационная задача решается как задача параметрического линейного 

программирования [2].  

В данной работе предлагается подход, основанный на оптимизации параметра   [3]. 

Обозначим через L - величину функции цели, полученную на оптимальном решении задачи 

(3), (6) при ,1 а через U - величину функции цели, полученную на оптимальном решении 

задачи (3), (6) при 0 , т.е.  
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0  

где 10 *

j

*

j x,x , n,j 1  - оптимальные решения задачи оптимизации (3), (6) при 0 и 

1 соответственно. 

Очевидно, что LU  и оптимальное значение функции цели задачи (3), (6) будет ле-

жать в интервале  U,L при некотором значении параметра  10,*  . Так как параметр 

 определяет гарантированный уровень нечетко заданных ресурсов, то определим следую-

щую задачу оптимизации: найти значение параметра  ,,10  являющегося решением зада-

чи линейного программирования 

 max        (7) 

с ограничениями вида        L)LU(xc
n

j

jj 



1

,      

   (8) 

  



n

j

iiijij bbbxa
1

00 , m,i 1 , n,j,x j 10  .   (9) 

Эта задача является классической задачей линейного программирования, для нахожде-

ния решений которой можно применить любой вариант симплекс-метода. 

Далее, пусть известно, что допустимые отклонения в ограничениях на ресурсы незави-

симы и могут быть формализованы в виде системы неравенств вида 
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Как и в вышеизложенном методе, введем обозначения ,xcL
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j x,x , n,j 1  - оптимальные решения задач оптимизации (3), (10) при 0i и 1i , 

m,i 1 , соответственно. 

Для нахождения оптимальных значений параметров ),...,,( m

*  10  можно сформу-

лировать следующую задачу многокритериальной оптимизации: найти значения 

m,...,,  10 ,  ,,i 10 m,i 0 , являющиеся решением задачи линейного программирования с 

несколькими критериями 
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 Решение данной задачи в предположении равнозначности критериев может быть по-

лучено различными методами, например, на основе свертки критериев. 
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АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ  МАТРИЧНОЇ ГРИ У ЗМІШАНИХ 

СТРАТЕГІЯХ  ЯК  ПРЯМОЇ  ЗАДАЧІ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ МЕТОДОМ 

БАЗИСНИХ МАТРИЦЬ 

В.І. Кудін, Б.Д. Тодоріко 

 «Київський національний університет імені Тараса Шевченка», Київ, Україна  

Вступ. В ряді робіт дослідження матричної гри у змішаних стратегіях зведено до 

аналізу спеціальним чином побудованої двоїстої пари задач лінійного програмування [1]. З 

цими задачами пов‘язані відповідні структури (багатогранні множини). Як методи 

розв‘язання даної задачі, найчастіше обирають симплекс методи, що застосовані до прямої 

або до двоїстої задачі (“стовпцеві” [2] та “порядкові” [3] схеми) . Враховуючи специфіку  

матричної гри, при проведенні її аналізу  доцільно застосовувати як “стовпцеві” [1] (метод 

покращення плану) так “порядкові” (метод базисних матриць) [3] схеми. Оскільки при за-

стосуванні перші схема дає інформацію про стовпці, а друга  про рядки матриці обмежень, 

тобто про стратегії ігроків матричної гри. Слід зазначити, що пряма та двоїста задачі, якими 

описується матрична гра, мають свої структурні особливості. Це доцільно враховувати при 

побудові алгоритмів згаданих вище методів. 

В даній роботі досліджено структурні властивості прямої задачі (матричної гри) та за-

стосовано ідеологію “стовпцевих” та “рядкових” методів при аналізі платіжної матриці 

(стратегій ігроків). Такий аналіз може лежати в основі проектування структури матричної 

гри, наприклад, такої, що володіє  заданими властивостями.   

Введемо в розгляд пряму (з двоїстої  пари) задачу лінійного програмування [1]    
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Матрична гра у змішаних стратегіях [1]  подається як пряма задача вигляду (1)-(3), в 

якій   njcnjx jj ,1,1,,1,0  . 

Про структурні властивості задачі (1)-(3.) 

Задача (1)-(3) має свої особливості структури, що  “позначається” на  вигляді формул 

зв‘язку елементів методів в двох суміжних базисних матрицях [2,3]  та в специфіці  побудови 

та  застосування алгоритмів. Неважко переконатись, що 0 nЕ допустимий розвязок задачі 

(1)-(3). Множина обмежень задачі являється обмеженою,  замкнутою та повноранговою 

( )rank A m . 
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j

x j J  , де 

( )
0,

1
,minj H

a ijij
i I

j J
a






    є допустимими для (2). 
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Наслідок 2. Точки простору nЕ  : 0 тЕ ( ) ( )(0,0,..., ,0, ... ,0),j H j Hx j J   є допустимими 

для (1)-(3), а точка ( ) ( ) ( ) ( )(0,0,..., ,0, ... ,0), maxd H d H d H j H
j J

x   


   нижньою допустимою оцінкою 

за цільовою функцією (1) задачі (1)-(3), тобто ( )d Hcx cx .  

Теорема  3. Параллелепіпед змінних  вигляду 

  ( ) 1 2 ( ), ,..., / 0 ,X B n j j Bx x x x x x j J      , де 

( ) ( )(0,0,..., ,0, ... ,0),j B j Bx j J  , ( ) ( )maxj B j i
i I

 


 , ( ) 1/ ,j i ija i I   , 

 є обмежена замкнена множина- апроксимуюча для обмежень (2)-(3), тобто xX   . 

Твердження  2. Множина rX , що описується співвідношеннями вигляду   

2 2

1

n

j

j

x d


  

0,jx j J    

Є внутрішньою апроксимацією множини (2)-(3), тобто rX X , оптимальне значення (1) 

на множині rX  досягає в точці 0( ) , ,...,r

n

d d d
x

n n n

 
 

  
  
 

,  0( )r

nd
cx nd

n
   . 

Наслідок 3.  Нижня допустима границя значень цільової функції (1.1) визначається із 

співвідношення 

 ( ) ( ) 0( )argmax , , 0,d H j H rx cx j J cx  , 

 ( ) ( ) ( ) 0( )x , , 0,x H d H j H rF cx ma cx j J cx    

Наслідок 4. Множини (області) оптимальних значень  задачі (1)-(3) та задачі (1)-(3) з 

додатковим обмеженням на цільову функцію у вигляді  ( ) ( )d H d Hcx cx cx cx    співпадають. 

Висновки. Врахування структурних властивостей обмежень задачі (2)-(3) дозволяє:  

1.  Уточнювати  двосторонні оцінки значень змінних та цільової функції (1) , 

2.  Локалізовувати область належності оптимальних значень,  

3.  Додатково  ідентифікувати пасивні та неактивні структурні елементи такі як 

обмеження (стовпці). 

4.  Встановлювати зміст компоненти математичної моделі в геометричній струк-

турі та вплив їх змін в моделі (включення, виключення та збурення).  

 Це допоміжний апарат для застосування другої теореми двоїстості (про умови допов-

нюючої нежорсткості) [2] для виявлення суттєвих та несуттєвих стратегій матричної гри у 

змішаних стратегіях.   
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ЭВОЛЮЦИОННЫЕ МЕТОДЫ СИНТЕЗА ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ 

Ю.А.Скобцов, В.Ю.Скобцов 

Донецкий национальный технический университет, Украина  

Институт прикладной математики и механики НАН Украины, 

Эволюционные методы (ЭМ)[1] нашли широкое применение в системах автоматиза-

ции проектирования электронных схем на этапах синтеза, физического проектирования (раз-

биение, размещение, трассировка), тестирования. Для  применения ЭА к решению конкрет-

ной проблемы необходимо определить особь (кодирование потенциального решения), попу-

ляцию, эволюционные операторы и фитнесс функцию. Для каждой из этих проблем разрабо-

таны множество способов кодирования хромосом, проблемно-ориентированных генетиче-

ских операторов кроссинговера и мутации и различных видов фитнесс-функций [1]. Эволю-

ционные методы  применяются при синтезе как аналогових, так и цифрових схем на различ-

ных уровнях: транзисторном; вентильном  и функциональном. 

ЭМ используется для поиска такой конфигурации схемы, которая  обеспечивает пове-

дение в соответствии со спецификациями. В этом случае хромосома представляет конфигу-

рацию (схему) либо непосредственно двоичной строкой, либо некоторой более сложной 

структурой, которую необходимо транслировать  в схему[2]. При этом схема должна легко 

выделяться из хромосомы. Для вычисления значений фитнесс-функций используется про-

грамма моделирования. Для аналоговых схем это обычно модификации SPICE, для цифро-

вых – программы логического моделирования.  В случае цифровых схем часто используются 

некоторые обучающие входные  последовательности, выходные реакции на которые сравни-

ваются с требуемыми значениями. Как правило, целью  является: минимизация различия вы-

ходных сигналов со спецификациями; задержка распространения сигналов в схеме (от вхо-

дов до выходов), обуславливающая быстродействие; площадь кристалла и т.п. При эволюци-

онном синтезе малых схем используется  транзисторный уровень, где в качестве отдельных 

компонентов выступают  резисторы, емкости и транзисторы.  

Следует отметить, что ГА позволяют легко формализовать задачу параметрического 

синтеза. В простейшем случае хромосома содержит значения параметров схемы (с заданной 

структурой). Но использование генетического программирования (ГП) позволяет гораздо 

больше – формализовать задачу структурного синтеза – поиск структуры схемы. Это воз-

можно вследствие того, что представление хромосом, используемое в ГП (деревья или гра-

фы),  отражает структуру схемы. 

 На вентильном уровне чаще используется двоичное кодирование хромосом и стан-

дартные генетические операторы кроссинговера и мутации.  На этапе логического синтеза 

главной целью является получить минимальное представление булевой функции относи-

тельно  используемой технологии. Достаточно эффективным является аппарат Декартового 

(Картезианского)  генетического программирования, позволяющий выполнять эволюцион-

ный синтез на основе FPGA.Здесь реконфигурабельная схема представляется двумерным 

массивом программируемых элементов, функции которых определяются задачей. В этом 

случае эволюционные методы используются для поиска соединений элементов и определе-

ния логических функций этих элементов.  

 Самым перспективным направлением является эволюционирующая апаратура (ЭА).

 В этом случае эволюционный алгоритм  используется для непрерывной адаптации 

схем.  ЭА применяется для создания высокоэффективных и адаптивных систем, для которых 

спецификации неизвестны заранее  и могут изменяться со временем. Здесь главной целью 

является  создание нового поколения аппаратуры, самоконфигурируемой и эволюциониру-

ющей, которая может адаптивно реконфигурировать  для достижения  высокой эффективно-

сти обработки данных,  правильно функционировать (выживать) при наличии неисправно-

стей и т.д. В ЭА различают три направления: 1) внешняя (extrinsic),   2) внутренняя (intrinsic) 

и 3) полная эволюция аппаратуры. 
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 В качестве  платформы (основы) эволюционирующей аппаратуры выступает физиче-

ская среда, такая, что ЭА система  отображается в эволюционирующую схему соответству-

ющими спецификациями. Спецификации могут быть прямыми или косвенными. Наиболее 

приемлемыми для ЭА  являются следующие физические среды: СБИС и реконфигури-

руемые схемы.    ЭА могут использовать в качестве физической среды также и FPAA (field 

programmable Analog Arrays), которые  классифицируются по времени  на дискретные и не-

прерывные.     Оба вида  с успехом используются для ЭА. 
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ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА   

ЭВОЛЮЦИОННОГО НАПРАВЛЕННОГО ПОИСКА 

В.Е. Снитюк 

Черкасский государственный технологический университет, Украина  

Введение. Динамичность, многогранность и непредсказуемость процессов в современ-

ном мире обуславливает актуальность решения задач, характеризующихся слабоструктури-

рованностью, неопределенностью целей, структур и параметров. Наличие одновременно ко-

личественных и качественных показателей, отсутствие необходимых данных или их неточ-

ность, неполнота и неоднозначность являются причиной и аргументом использования основ-

ных технологий вычислительного интеллекта (ВИ), к которым относятся эволюционные вы-

числения (ЭВ), искусственные нейронные сети (ИНС) и нечеткая логика (НЛ). В их основе 

лежать принципы функционирования живой природы и исследователи, разрабатывая и ис-

пользуя их для получения решений практических задач, базируются на постулате о разумно-

сти природы. Одна из его интерпретаций звучит так: «Все действительное разумно, а все ра-

зумное действительно» [1].    

State-of-the-art вычислительного интеллекта. В среднем, полувековая история ВИ 

дает основания для вывода о стремительном и содержательном его развитии. Начавшись с 

определения искусственного нейрона, применения идей природной эволюции для решения 

дискретных оптимизационных задач и определения меры субъективных предпочтений, сего-

дняшние технологии ВИ ушли далеко вперед. Хотя такое утверждение и не аннулирует того 

факта, что за последние три десятилетия не появилось новые парадигмы, равные известным 

ЭВ, ИНС и НЛ. Выполним краткий анализ state-of-the-art вычислительного интеллекта [2-4]. 

Как и раньше, в последние несколько лет главное внимание исследователей ВИ сосре-

доточено на решении задач структурной, параметрической идентификации (и, как следствие, 

задач прогнозирования и классификации) и оптимизации. Наблюдается несколько замедлен-

ный темп развития теории и практики применения ИНС. Продолжаются исследования отно-

сительно новых нейросетевых парадигм, таких как спайк-сети, Min-Max-сети, адаптивные 

сети, а также их стабильности, сходимости алгоритмов обучения. Учитывая обобщающие 

свойства нейросетей, их используют для решения задач классификации образов, прогнозиро-

вания состояния и динамики рынков, локализации и ориентации роботов на поверхности, 

распознавания поведения объектов, осуществления кооперации роботов для оптимизации их 

поведения в незнакомой среде, при проектировании сетей. Все чаще встречаются описания 

гибридных нейросетей, примеры их использования, а также наблюдается тренд ИНС к обу-

чающим системам.    

 Теория нечетких множеств и далее распространяется на область классической мате-

матики. Становятся привычными термины «нечеткое равновесие Нэша», «нечеткие вейвле-

ты», «нечеткий стохастический анализ», рассматриваются нечеткие множества высших по-

рядков. Основные направления публикаций сосредоточены в направлении использования 

нечетких множеств для адаптивного и целевого управления мобильными роботами, анализа 

медицинских данных и изображений, для идентификации и кластеризации, а также при при-

нятии решений. Нечеткие структуры присутствуют и в гибридных моделях идентификации. 

Наиболее разнообразными являются технологии эволюционных вычислений. Здесь 

наблюдается равное присутствие двух направлений: усовершенствование методов и моделей 

ЭВ как таковых и их применение при решении практических задач. Развиваются и относи-

тельно новые направления: ДНК-вычисления, искусственные иммунные сети, коэволюцион-

ные методы, дифференциальная эволюция, меметические алгоритмы и др. В современных 

публикациях описывается решение задач классификации, продуцирования правил классифи-

кации, проектирования сетей, восстановления пропусков в данных, построения обучающих 

классификаторов, проектирования летательных аппаратов, поиска сообществ в сложных си-

стемах, адаптации в динамических средах, при решении задач с ограничениями. Важной 
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особенностью ЭВ является отображение их технологий на функционирование общества и 

социальных систем, а также использование при моделировании их поведения. 

 Параметрическая оптимизация направленного случайного поиска. Известным 

представителем ЭВ является эволюционная стратегия (ЭС), базирующаяся на использовании 

мутации и отбора потенциальных решений [5]. Один из авторов ЭС, Инго Рехенберг, утвер-

ждал, что использование ЭС рационально в случае присутствия слабой причинности, когда 

малые приращения значений входов систем приводят к большим приращениям значений на 

их выходе. В общем случае, для решения задачи оптимизации используют: глобальный или 

локальный детерминированный поиск, глобальный или локальный случайный поиск. Сама 

задача формально представима в таком виде: 

найти                       ( )F x opt ,  где x D  ( D – некоторый компакт),                                        (1) 

                           ( ) 0, 1,ig x i n    ( [ , ]i i ix a b  – в простейшем случае). 

В ЭС реализованы элементы ЭВ решения задачи (1). В начале поиска в области D  ге-

нерируется начальное множество потенциальных решений 1 2{ , ,..., }.mS x x x  Далее находят 

значения целевой функции 1 1 2 2( ), ( ),..., ( ).m mF F x F F x F F x    Определенное количество 

, 1, ,ix i m  которым соответствуют лучшие значения iF , переходят на следующий шаг и гене-

рируют другие решения (потомков) путем мутации следующим образом: 

                                                           ,i i i i

Ï Ðx x                                                                   (2) 

где i – шаг поиска на i -й итерации, i – нормально распределенная случайная величина 
2(0, ).iN   Шаг поиска может быть как постоянным на всех итерациях, так и переменным. 

Дисперсия 2

i  аналогично может быть постоянной или изменяться в зависимости от эффек-

тивности итерационного поиска. Шаг поиска и дисперсия являются параметрами ЭС. 

 Недостатком такого метода является генерация одинакового количества решений-

потомков у каждого решения-родителя безотносительно к степени его оптимальности (зна-

чения iF ). Поэтому был предложен метод направленной случайной оптимизации EvoMax [6], 

в котором определение количества решений-потомков у каждого решения-родителя осу-

ществлялось с учетом величины его оптимальности, и такая процедура была формализована 

путем использования метода анализа иерархий Саати.        

 Предполагается, что решение, соответствующее лучшему значению целевой функции, 

порождает большее количество решений-потомков, что позволяет осуществить более глубо-

кое исследование области в окрестности перспективного решения. Вместе с тем, чтобы 

уменьшить вероятность сходимости метода к локальному оптимуму, необходимо использо-

вать дополнительные процедуры – мутации иного рода.  

 В предложенном методе EvoMax реализован принцип управляемости процессом по-

иска оптимального (квазиоптимального) решения на основе обеспечения доминантности 

лучших решений. Важной задачей является определение общих законов изменения шага по-

иска оптимального решения и дисперсии, определяющих скорость сходимости алгоритма и 

окрестность генерации решений-потомков. 

 В докладе приведены результаты оптимизации сложных полиэкстремальных функ-

ций, показаны основные тенденции, проведен сравнительный анализ с результатами приме-

нения других методов ЭВ.      
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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ: УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

А. Сосницкий 

Бердянский государственный педагогический университет, Бердянск, Украина 

 

Введение. Человечество, как и всякая система, в своем развитии регулярно претерпева-

ет глобальные и локальные структурные преобразования, открывающие новые более эффек-

тивные пути ее совершенствования. Несомненно, что все они имеют закономерную внутрен-

нюю логику и прогрессивны в этом смысле, но обычно реализуются в виде известных хаоти-

ческих исторических событий эволюционного и революционного характера, влекущих мно-

жество общественных и личных проблем и потрясений, порождающих угрозы существова-

ния от уровня личности до Человечества в целом. Поэтому гармонизирующее управление 

историческими процессами является актуальной проблемой развития Человечества [1]. 

Этой проблеме посвящены многие известные теоретические разработки и опытным пу-

тем сформулированы важные принципы межгосударственного общения, последовательно 

реализуемые во внутренней и внешней мировой политике, давшей многие ценные результа-

ты. Однако указанная проблема только увеличивается вследствие роста чувствительности 

общества к внутренним проблемам и роста стоимости всяких недоразумений. Это свидетель-

ствует о неполноте современных подходов к ее решению [2-3]. 

Очевидно, что такая проблема должна решаться на основе глобальных высокоуровне-

вых моделей, более полно учитывающих релевантные системные факторы. Такие возможно-

сти впервые появляются в так называемой Универсальной Модели, что является главной 

идеей настоящего исследования [4].  

В данной работе исследуются общая логика исторических процессов в системе понятий 

Универсальной Модели и выявляются скрытые закономерности развития таких процессов, 

позволяющие более точно объяснить происходящие общественные явления и получить уни-

версальный инструментарий для работы с ними. 

Релевантные понятия Универсальной Модели. Универсальная Модель рассматрива-

ет всеобщую конструкцию нашей Вселенной как единое целое и непрерывно развивает те-

кущую центральную систему понятий, имеющих отношение ко всем ее явлениям. Чем цен-

тральнее понятие (абстракт), тем больше область его действия во Вселенской Абстрактной 

Пирамиде (ВАП) и тем хуже оно наблюдается в производных понятиях вследствие множе-

ственного опосредованного наследования. При этом сами понятия принципиально невидимы 

и проявляются на реальном уровне по закономерности их действия [5].     

Универсальная Модель построена на системе взаимосвязанных постулатов Абсолютно-

сти, Абстрактности, Гармоничности, Познаваемости и Голографичности, выводимых из не-

которого исходного центрального понятия и порождающих производные понятия ВАП. По-

нятия есть допустимые комбинации других понятий, начиная с центрального понятия и за-

канчивающиеся реальными явлениями. Первые есть конечные типовые структуры, а вторые - 

строго наследующие их бесконечные вложенные структуры. Таким образом, абстракты и яв-

ления есть частично подобные и частично разные полноценные Вселенские сущие, выделяе-

мые некоторыми связями как единое целое. Они есть не более чем сложные структуры и не 

имеют атомов, а только типовые комбинации связей, определяющие все свойства сущих. Го-

лографичность означает полное внутреннее единство системы понятий так, что каждое из 

них производит все остальные понятия и невозможно произвольно изменить любое из них в 

рамках данной системы [6]. 

Явления классифицируются в зависимости от степени активации внутренних связей и 

порождаемого этим вида гармонизирующего потенциала: 1) термодинамика (нет связей, эн-

тропия), 2) механика (есть связи, энергия), 3) жизнь (внутренний аналог ПВМ-Комплекса, 

гармония) и др. Каждый класс последовательно развивает следующий класс и наследует 

свойства предыдущих классов. Свойства классов принципиально различаются: первые два 

класса пассивно разгармонизируют, а 3-й – активно гармонизирует целевое сущее. Каждый 

класс имеет дополнительные подклассы свойств сущих [7].  
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Таким образом, Вселенная имеет бесконечную множественную комбинацию ее свойств 

и соответствующие им классификации сущих. Они частично активированы текущим разви-

тием в соответствующих предметных областях, а частично находятся в пассивном виртуаль-

ном состоянии. Ситуативная активация последних ведет к хаотическому подключению но-

вых свойств к текущему развитию Вселенских явлений и появлению неожиданных законо-

мерностей с возникновением выше указанных проблем.  

Релевантные следствия из Универсальной Модели. Универсальная Модель позволя-

ет формально синтезировать виртуальные состояния Вселенских сущих и прогнозировать их 

движение и порядок активации в соответствии с выявленными Вселенскими понятиями, а 

также определять типовые возникающие ситуации, их классификации и правила их исполь-

зования.  

Опуская промежуточные выводы и обоснования, приведем основные действующие 

факторы развития сложных глобальных систем: 

1. Во Вселенной может быть строго то, что разрешено. Разрешения дает ВАП. Поня-

тия являются главным действующим инструментом управления Вселенскими явлениями. 

2. Каждое Вселенское сущее (понятие и явление) имеет уникальную идентифици-

рующую формулу, определяющую существование этого сущего в рамках ВАП и Реального 

Мира. 

3. Исходный СверхЗакон Вселенной определяет существование и движение Вселен-

ских явлений в направлении всеобщей Гармонии, управляя деградацией/развитием отдель-

ных явлений для достижения максимальной суммарной гармонизации.      

4. Каждое явление обладает гармоническим потенциалом, который является слож-

ной внутренне и внешне распределенной величиной. В первом приближении такой потенци-

ал оценивается количеством (объемом) связей явления. Величина этого потенциала опреде-

ляет степень внутренней и внешней устойчивости явления, которая зависит от внутренних и 

внешних факторов, соответственно.  

5. Поэтому одно и то же явление по-разному ведет себя в разных внешних условиях, 

что зависит от соотношения внутренней/внешней гармонии в рамках существующих гармо-

нических ресурсов.   

6. Имеются фактор Времени и постулат Познаваемости, которые в зависимости от 

Времени принципиально допускают любую степень Гармонии явлений в Будущем, начиная с 

произвольного текущего Настоящего.  

7. Вся система понятий ВАП полностью виртуально образуется в момент возникно-

вения Вселенной и затем последовательно активируется по мере развития явлений. При этом 

явления в процессе гармонизации получают дополнительные свойства соответственно акти-

вируемым понятиям.  

8. Таким образом, Вселенские явления содержат: 1) активированные понятия, влия-

ющие на поведение явления, 2) потенциальные виртуальные понятия, определяющие воз-

можности развития понятийной системы явления, и 3) искусственные понятия, получаемые 

посредством связей в хаотическую недогармонизированную часть (коммутатор) явления. Пп. 

1-2 точно происходят от Абсолюта, а п.3 - приближенно от релевантных явлений.   

9. Явления вышеуказанных в табл. 1 классов наследуют понятия всех предыдущих 

классов. В частности живой класс наследует термодинамические и механические свойства, 

расширяемые живыми свойствами.   

10. По определению все явления являются субъектами в отведенной мере, начинаю-

щейся с почти нуля и растущей в процессе гармонизации, порождая классы и подклассы.  

11. Живые субъекты развили свою систему понятий через коммутатор до уровня ча-

стичных свойств ПВМ-Комплекса, принципиально позволяющего копировать все свойства 

Вселенной и ее сущих. Они имеют 1) абсолютную (идентификатор) и 2) искусственную 

(коммутатор) части и согласно СверхЗакону Гармонии последовательно во Времени абсолю-

тизируют вторую посредством Познания закономерно/хаотично ситуативным образом. 
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12. Развитие систем понятий живых субъектов происходит посредством последова-

тельной 1) бессознательной, а затем 2) сознательной активации абсолютных виртуальных 

Вселенских понятий и 3) искусственного копирования релевантных сущих. 1-е случайно кау-

зально включает понятие вследствие его принципиальной невидимости, а 2-е – после выяв-

ления понятия субъектом по результатам его действия, после чего субъект получает возмож-

ность им манипулировать и произвольно активировать/дезактивировать. 

13. Возникают следующие комбинаторные соотношения «осознанности-активации» в 

триаде «субъект-понятие-явление» и их следствия (табл.). 

 

Таблица 

Классификация соотношений между субъектом и понятием 

Класс Субъект Понятие Следствие 

1 Бессознательное Виртуальное Нет 

2 Бессознательное Активное Дисгармония 

3 Сознательное  Виртуальное Потенциальная гармония 

4 Сознательное Активное Используемая гармония 

    

14. По №1 триада «субъект-понятие-явление» внутренне не взаимодействует, про-

блема понятия отсутствует и переходит на другие связанные с ней триады. 

15. По №2 активированное невидимое понятие-фантом (призрак) порождает пробле-

му неосознанного взаимодействия с субъектом и явлением по разрушающей дисгармонизи-

рующей схеме нижних классов. 

16. По №3 возникает проблема недоиспользования гармонии соответствующего по-

нятия. 

17. По №4 проблема решается использованием потенциала соответствующего поня-

тия. 

18. Таким образом, любое познание увеличивает гармонический ресурс триады, а его 

антипод порождает риски и неустойчивость явлений за счет возникновения закономерно 

разрушающих понятий-фантомов.  
19. Если в процессе деградации по №2 не происходит переход на другие номера, то 

возникает механизм самоуничтожения гармонизируемых субъектом явлений понятиями-

фантомами. 

20. Если в предыдущем п. понятия-фантомы успевают дезактивироваться, то процесс 

деградации прекращается и может переключиться в гармоническое развитие. 

21. Поведение живых субъектов направляется субъективно формируемой внутренней 

целью, являющейся проекцией СверхЗакона на уровень субъекта и имеющей разнообразное 

каузальное происхождение. Взаимодействие живых субъектов принципиально отличается от 

низших классов, в которых Энтропия/Энергия стремится к диссипации, и направляется в об-

ратную сторону – к концентрации Гармонии.  

22. Живые субъекты наследуют все три схемы (Энтропия/Энергия/Гармония) поведе-

ния, но при высшем (живом) взаимодействии более подчиняются Гармонии, направляющей 

строго в сторону субъективной гармонической цели. В отличие от Энтропии/Энергии Гар-

мония перетекает в обратную сторону от менее к более гармонизированным субъектам, чем 

радикально различает живые и неживые субъекты.  

23. Последнее закономерно ведет к стерилизации (сужением спектра понятий) обще-

ства коллективных субъектов подавлением слабых и развитием каузально более гармонич-

ных сильных субъектов. Это уменьшает разнообразие активированных понятий и обедняет и 

тем дестабилизирует общество. 

24. Взаимодействие субъектов с одинаковыми системами понятий ведет к преимуще-

ству субъектов с большими материальными ресурсами, развитие которых отвлекает от более 

эффективной понятийной базы и впоследствии концептуально ослабляет таких. 
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25. Взаимодействие субъектов с разными системами понятий создает преимущества 

субъектам в части превышающих понятий, которые оказываются видимыми гармонизирую-

щими для обладателя и невидимыми (стелс-понятиями) разгармонизирующими для конку-

рентов. 

26. Ложные и искаженные понятия (концептуальное оружие) в искусственных суб-

ВАП влекут (соответственно) сознательную или бессознательную деградацию воспринима-

ющих их субъектов. 

27. Все взаимные и деабсолютизирующие расхождения понятий субъектов противо-

речат СверхЗакону и устраняются абсолютизацией искусственных субВАП.     

28. Мировые исторические события фактически являются глобализированными кол-

лективными живыми субъектами (сетями), имеющими клеточную структуру, образованную 

взаимосвязанными элементарными субъектами. Их свойства зависят от свойств составляю-

щих субъектов и классифируются по характерным схемам эгоизма, альтруизма, коллекти-

визма и централизма с подкласами [8]. 

29. Вследствие понятийного многообразия и высокой сложности такие события 

управляются высшими универсальными понятиями, источником проблем которых есть раз-

ница между текущей и максимально возможной (абсолютной) Гармонии явлений, подлежа-

щая минимизации специальными Всемирными службами:  

 

Относительная Гармония (Явление) =  

Текущая Гармония (Явление) - Абсолютная Гармония (Явление) ≤ 0 

 

Заключение. В работе обоснованы начала расширяющейся системы универсальных 

понятий, впервые позволяющая объяснять наблюдаемые общественные исторические явле-

ния с единых позиций Универсальной Модели. Использована формализация в виде модифи-

цированных ER-диаграмм, принципиально допускающих последующую точную формализа-

цию Вселенских явлений как специальной теоретико-множественной комбинаторно-

логической алгебры понятий. Результаты работы вполне применимы уже сейчас для каче-

ственного управления живыми явлениями любой сложности. 
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ИФРОН (ИНТРОФОРМАЦИОННЫЙ НЕЙРОН) –  

БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ РЕФЛЕКТОРНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Ю.Н.Тесля 

Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Киев, Украина 

Вступление. На сегодня уже разработано множество «умных» программ и систем, ре-

шающих интеллектуальные задачи. Но значительных успехов в создании именно «искус-

ственного интеллекта» нет. Несмотря на колоссальные вложения трудовых и финансовых 

ресурсов до сегодня не существует общей теории и подтверждающей ее практики функцио-

нирования разума человека. Колоссальные капитальные вложения пока чаще всего заканчи-

ваются частными научными результатами. Пока до конца неизвестны механизмы работы че-

ловеческого мозга как сложной структуры, состоящей из огромного количества взаимодей-

ствующих объектов. Исследуя мозг, или результаты его деятельности сложно, может быть 

даже невозможно увидеть те фундаментальные законы, которые привели к его возникнове-

нию. Не в узком биологическом смысле [1], а в разрезе тех. законов, которые лежат в основе 

развития Природы и в конце концов привели к возникновению мозга как самого лучшего ин-

струмента по обработке информации. Отсюда возникает необходимость в теории, опираю-

щуюся на понятие информации, объясняющую природу (законы) работы мозга, и дающую 

возможность использовать новые знания для создания искусственных интеллектуальных си-

стем. Это сделано в теории несилового взаимодействия [2-6]. 

Основной материал исследования. В теории несилового взаимодействия предлагает-

ся один из возможных вариантов реализации механизма взаимодействия в природе. В ней 

дано объяснение тому, как человеческий мозг накапливает статистическую информацию о 

необходимых реакциях на отдельные внешние воздействия и вырабатывает на основе этой 

информации правильные реакции на новые (в том числе такие, что встречаются первый раз) 

комбинации внешних воздействий. Полученные в теории несилового взаимодействия ре-

зультаты по новому интерпретирующие физические законы и позволяющие создавать более 

точные модели функционирования и взаимодействия интеллектуальных систем, и самое 

главное создающие единую картину реализации законов взаимодействия в Природе,  позво-

ляют говорить о важности дальнейших исследований в этом направлении.  

В основе теории несилового взаимодействия лежит в какой-то мере сумасшедшее 

предположение. А что если законы выработки реакции на воздействие внешней среды у жи-

вой и неживой материи одни и те же? И так же, как человек обрабатывает поступающую к 

нему информацию и на этой основе формирует свое поведение (определяет траекторию дви-

жения в среде существования), так и все материальные объекты обрабатывают информацию 

(поступающую посредством взаимодействий различной физической природы – гравитацион-

ного, электромагнитного, слабого и сильного ядерного) и на основе этого меняют свою тра-

екторию движения. Из такого предположения следует, что объекты «убеждают» друг друга 

двигаться по определенным траекториям (к, или от источника воздействия). И в такой ин-

терпретации взаимодействия различной физической природы не являются силовыми, а яв-

ляются несиловыми (без внешнего принуждения). Т.е., вначале стоит «слово». Обеспечива-

ющее информирование одних объектов о существовании других объектов и изменяющее что 

- то во внутренней организации этих объектов, что и приводит к изменению в их поведении 

(отсюда и название теории – теория несилового взаимодействия).  

Внутренняя организация материальных образований в теории несилового взаимодей-

ствия получила название интроформации. Интроформация (внутренняя организация, соб-

ственная функциональность материальных образований) формирующая их отношение к ис-

тине (действительности).  

Движение любого материального образования определяется его внутренней организа-

цией (интроформацией). Отсюда из законов изменения движения получены законы измене-

ния интроформации. А из этого получена числовая мера интроформации. Но возникает во-

прос. Не отображают ли полученные в теории несилового взаимодействия из физических за-
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конов формулы более глубокие закономерности в построении законов Природы? Законы ра-

зумности Мироздания. Которые воплощены, в частности, в физических законах. Если пред-

ставить, что реакция материальных объектов на воздействия различной физической природы 

– это рефлекс, законы формирования которого лежат в глубинах Природы, то может быть и 

законы выработки рефлексов у объектов живой Природы такие же? И тогда полученные 

формулы можно использовать для расчета «поведения людей»? Если природа вот так по-

строила физические законы, на основе преобразования интроформационного содержимого 

материи, то может быть, на этой основе работает и человеческий мозг? Может быть, каждый 

нейрон проявляет свою внутреннюю организацию по тем же законам, по которым матери-

альные образования проявляют в движении свою интроформацию? Возможно, реализация 

приведенных операций над интроформацией лежит в основе механизмов работы мозга? И, 

возможно, их можно использовать для создания искусственных интеллектуальных систем!  

В теории несилового взаимодействия предложен интроформационный метод построе-

ния рефлекторных интеллектуальных систем – реагирующих на воздействие по тем же зако-

нам, по которым реагирует на воздействия различной физической природы вся материя. 

Идея приведенного метода состоит в том, что он указывает на ожидаемую «реакцию» на воз-

действие, адекватность которой выплывает из известных и экспериментально подтвержден-

ных физических законов. На основе этого метода разработано ряд приложений теории неси-

лового взаимодействия? Теория несилового взаимодействия и ее приложения к разработке 

искусственных интеллектуальных систем рассмотрены, в частности, в работах [2-3,7-10]. 

Был проведен статистический анализ значительных по объему текстов на русском языке. 

Оказалось, что вероятности следования различных по длине фрагментов текста полностью 

соответствуют полученным в теории несилового взаимодействия из физических законов 

формулам [2-3]. Что может свидетельствовать о единстве законов взаимодействия в Приро-

де. Кроме того теория получила практическое развитие при разработке и эксплуатации ре-

флекторных интеллектуальных систем: оценки инвестиционных предложений в девелопмен-

те; естественно-языкового доступа к базе данных; оценки влияния вредных веществ в вод-

ных ресурсах региона на здоровье населения; прогнозирования результатов спортивных ме-

роприятий; голосового управления техническими устройствами. Основное преимущество 

этих систем – простота разработки (затраты на разработку на порядок ниже, чем при созда-

нии традиционных экспертных систем) и эффективность решения разнообразных интеллек-

туальных задач (более детально с этими системами можно ознакомиться на сайте 

introformatika.org.ua). 

Но их разработка велась в направлении, которое в искусственном интеллекте принято 

называть программно-прагматическим. Создавался не аналог нейрона мозга, а обычный вы-

числительный алгоритм. При этом для каждой задачи он был свой. Хотя и базировались та-

кие алгоритмы на общей теории несилового взаимодействия.  

По предположению взаимодействие нейронов основывается на этих же законах и реа-

лизуется в соответствии с предложенной моделью несилового взаимодействия. И на этой ос-

нове можно создать искусственные интроформационные процессоры, работающие как 

нейроны. Не как классические и известные в кибернетике формальные нейроны, также по-

хожие на естественные, как бумажный кораблик похож на океанский корабль. А более со-

вершенные и сложные образования, реагирующие на раздражение (воздействия) так же, как 

реагируют и материальные образования в неживой природе, и естественные нейроны.  

Такие интроформационные процессоры будем называть интроформационными нейро-

нами (ифронами). Интроформационные нейроны моделируют работу нейронов мозга, но не 

так, как это делают на базе формальных нейронов, а через «частотные генераторы», отража-

ющие отношение «нейронов» к внешней среде, к состоянию других нейронов. Каждый такой 

интроформационный нейрон выражает одно отношение к действительности. Отношение к 

действительности – это согласие/не согласие с «ситуацией» вокруг ифрона (в среде взаимо-

действия). Каждый ифрон может быть в двух состояниях: ожидания, когда он не воздейству-
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ет на другие ифроны или эффекторы интеллектуальной системы: воздействия – он активен и 

воздействует на другие ифроны и/или эффекторы. 

В отличие от формальных нейронов ифрон x0 активизируется в том, и только в том слу-

чае, если 

0)/()( 0

1

0 


Yxdxxd
n

i

i , 
(1) 

где )( 0 ixxd   – определенность того, что ифроны 0x  и ix  являются одним ифроном (всегда 

воздействуют одинаково);  )/( 0 Yxd  – определенность, создаваемая внешними воздействия-

ми Y (всегда при воздействиях Y активизируется ифрон 0x );  0x –  активизируемый ифрон; 

Xxi  – активные ифроны; Yy j  – воздействия на ифрон; n– количество активных ифронов; 

m – количество внешних воздействий. 

Таким образом, условием активизации ифрона является и превышающая пороговую ве-

личина входных воздействий, и единство с уже активными ифронами. Поэтому от правила 

«если Х то Y», используемого в рамках формальных нейронов, для ифронов актуальным 

становится другое правило «если A и B близки, то А и В или не А и не В; если A и B проти-

воположны, то А и не В, или не А и В». Обучение состоит в изменении степени близости 

ифронов в зависимости от того, проявляют они одинаковое отношение, или нет. Если «да» - 

определенность одинаковости увеличивается, если «нет» – уменьшается. 

Нахождение определенности ифрона интеллектуальной системы )/( 0 Yxd  выполняется 

в соответствии со следующей схемой [3]: 

1. По известным безусловной и условным вероятностям активности каждого ифрона 

рассчитывается определенность активности, создаваемая каждым воздействием. Обозначим 

0p  - безусловная вероятность активности 0x ; 

 jj yxpp /0  - вероятность активности 0x , при условии, что было действие jy  (ак-

тивный рецептор или активный ифрон). 
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где njdj ,1,   – определенность активности 0x , при условии, что было действие jy  ( jd – 

определенность активности при отсутствии действий). 

2. По известным вероятностям рассчитывается информированность действия jy
 
по от-

ношению к активности ифрона 
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где ji  - информированность действия jy  на ифрона 0x  ( 0i  – информированность бездей-

ствий). 

3. Вычисление суммарного, по всем действиям на ифрон, приращения определенности  





n

j

j

n

j

j

n

j

j

n

j

j

n

j

jj iddiididididd
1

0

1

0

1

0

1

0

1

00 )( ,  

где d  – суммарное приращение определенности активности. 

4. Вычисление приращения информированности 

12 di , 

где i  – приращение информированности, относительно активности ифрона 0x . 
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5. Вычисление новой определенности активности 0x  

ididYxd  000 )/( , (2) 

где )/( 0 Yxd  – новая определенность активности 0x . 

Теперь найдем определенность того, что ифрон 0x  являются одним ифроном со всеми ак-

тивными 
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где )( 0 ixxp   – вероятность одновременной активности ифронов 0x  и ix . 

Используя выражения (2) и (3) можно вычислить для каждого нового ифрона опреде-

ленность его активности (1). Если вычисляется определеннсть ифронов, соответствующих 

эффекторам (реакциям) интеллектуальной системы, то активизируется ифрон с максималь-

ной определенностью и потом осуществляется пересчет определенности активности остав-

шихся ифронов. Если 0)( 0 ixxp  , то )( 0 ixxd  , что обеспечивает альтернативный 

выбор одной из реакций. 

Выводы. Программная реализация рассмотренного базового устройства уже использо-

вана в ряде рефлекторных интеллектуальных систем, способных накапливать информа-

цию о среде функционирования и вырабатывать адекватную реакцию на все происходящее в 

этой среде [2-3,7-10]. Как показала практика такие системы эффективнее и проще традици-

онных. Это один из аргументов в пользу признания теории несилового взаимодействия и 

дальнейшего развития методов построения рефлекторных интеллектуальных систем, в осно-

ве которых лежит новая модель нейрона – ифрон.  
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ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ СИСТЕМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ  

А.А. Тимченко 

Черкаський державний технологвчний університет, Україна 

Вступ. Технологія системного проектування є результатом системного підходу до ав-

томатизованого (комп’ютеризованого) проектування в першу чергу об’єктів нової техніки 

(ОНТ). Системне проектування розглядається як процес побудови проектів складних ОНТ 

як ціле орієнтованих систем, представлених в базисах системних властивостей (ціле до-

сяжність, техніко-економічна ефективність, конструктивно-функціональна надійність, без-

печність використання та ін.), системних ресурсів  (психофізичний та кваліфікаційний ре-

сурси персоналу, технічні ресурси об’єкту, ресурс типу запасів та ін.) та структурах жит-

тєвих циклів (створення та використання) [1]. 

Аналіз процесів інтелектуалізації. Становлення технології системного проектування 

стало можливим в результаті розвитку математичного апарату і методів програмування (пла-

нування та керування) життєвих циклів поколінь  техніки і теорії та методів системної оп-

тимізації [2]. Разом із розвитком методології та комп’ютерної технології і методів системно-

го проектування створені програмно-технічні та програмно-методичні комплекси як інстру-

ментальна основа систем автоматизованого проектування (САПР). 

В основу інтелектуалізації процесів автоматизованого проектування ОНТ покладена 

концепція побудови систем інформації, що структурно і функціонально об’єднує як потен-

ціальну так і цільову системну інформацію в вигляді відповідно баз даних та баз знань. Це в 

деякій мірі відповідає природним механізмам генної інформатики і технології єдиного і 

наскрізного розвитку систем інформації на рівнях організмів, видів і популяцій. 

 Нова техніка є складною системою, причому складність визначається власне склад-

ністю як самих об’єктів техніки, складністю систем, що виробляють цю техніку і забезпечу-

ють цільове її використання, так і складністю процесів взаємозалежного функціонування 

різноманітних її видів. Показано, що для цільового використання техніки потрібен матема-

тичний апарат опису об’єктів, процесів, що відбуваються в цих об’єктах та виробляючих та 

забезпечуючих систем, що взаємодіють з ними.  

Розглянути дві макросистеми у навколишньому світі які розвиваються і взаємодіють 

між собою: природна (біосфера) і штучна (техніка у широкому розумінні). У біосфері 

існування та розвиток ґрунтуються на двох фундаментальних механізмах: механізмі віднов-

лення і механізмі боротьби за існування. Світ штучного (техніка) не має у своїй основі 

рівноцінних механізмів: їх роль повинні виконувати різноманітні технологічні, економічні та 

ергономічні структури та процеси, які далеко не кращим чином взаємодіють між собою. При 

цьому можна виділити визначальні і домінуючи керовані процеси. Аналогічно у живій при-

роді основною складовою є пара  

«угрупування організмів» (популяція)  «середовище існування». 

Подібна структура у світі техніки подається системою 

«сукупність об’єктів»   «середовище функціонування». 

Основні висновки. Показано, що єдиний засіб надати викладеним процесам вла-

стивість нескінченного – це «змусити» їх існування за рахунок кругообігу. В свою чергу в 

житті використовує структура циклу для свого нескінченного існування та розвитку. При 

цьому структури циклів, в тому числі життєвих, запозичені із природи і перенесені у світ 

техніки, тим самим зрозумілий інтерес до структур життєвих циклів в задачах дослідження 

процесів розвитку поколінь техніки. Еквівалентом механізму боротьби за існування в світі 

техніки є система цілепокладання та цільового керування. 
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ТРАЕКТОРНЫЕ ЗАДАЧИ 

Б.Е.Федунов, В.В.Петров 

ФГУП ГосНИИАС, Москва, Россия 

Московский Авиационный Институт, Москва, Россия 

Вступление. На борту технических антропоцентрических объектов (Антр/объекты) в  

бортовых цифровых вычислительных машинах (БЦВМ) реализуются бортовые оперативно 

советующие экспертные системы типовых ситуаций (БОСЭС ТС) функционирования 

Антр/объекта, которые определяют рациональный способ достижения цели активизирован-

ной ТС [1]. В базах знаний отдельных БОСЭС ТС оперативно  конструируются траектории 

движения Антр/объекта (объекта И1): решается  задача оперативного определения  двухмер-

ной траектории выхода объекта И1 с заданным курсом в заданную на поверхности земли ко-

нечную точку (цель). При этом возможны появления областей угроз (зон угроз) движению 

объекта. Эти угрозы могут быть как известные заранее (априори), так и оперативно посту-

пающие на борт И1 в процессе его движения. В эти зоны угроз И1 не должен входить. Иско-

мая траектория должна строится из текущего положения И1 с учетом текущего направления 

его вектора скорости. В случае оперативного поступления на борт И1 зоны угроз, в которую 

уже включается текущее положение И1, объект И1 должен максимально быстро покинуть 

эту зону. 

Конструирование траектории на борту И1 может осуществляться: 

- оперативным применением в БЦВМ методов оптимизации, когда траектория ищется 

численным методом, использующим  те или иные условия оптимальности. Примером такого 

подхода может служить работа  [2]; 

- аналитическим конструированием искомой траектории с последующей компьютерной 

реализацией полученного алгоритма. 

Как правило, первый подход выставляет повышенные требования к БЦВМ, перекладывая 

часть «интеллектуальной работы» инженера на «вычислительный интеллект». При втором 

подходе требования к БЦВМ значительно скромнее, как и более скромная доля «вычисли-

тельного интеллекта» в создании искомой траектории. 

1. Постановка задачи при аналитическом конструировании траектории. Движение 

объекта И1 описывается системой дифференциальных уравнений: 
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Управление Гn  может принимать значения из множества {(+1) ДОПn ;0; (-1) ДОПn }. 

В дифференциальных уравнениях (1) использованы обозначения: 

1 - текущей курс объекта И1, отсчитываемый против часовой стрелки от положительного 

направления оси OX (рис.1), 

1x , 1z – текущее положение И1 на плоскости, 

1V  – модуль скорости объекта И1, 

Гn  – горизонтальная составляющая перегрузки объекта И1 (управляющий сигнал),  

g – ускорение силы тяжести; 

2x , 2z –  заданная точка на плоскости (цель), в которую объект И1 должен выйти;  

2  – заданный курс выхода объекта И1 в заданную точку x2, z2. 
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Оперативно поступившая угроза предъявляется на плоскости ZОХ кругом известного 

радиуса Rу с известными координатами (x3, z3) центра круга (рис.1). Границу зоны угроз – 

окружность - будем обозначать О.У. 

При заходе на цель объект И1 должен двигаться по дуге окружности захода О.З (рис.1), 

центр который находится на прямой, проходящей через цель перпендикулярно прямой также 

проходящей через цель под углом ψ2 . Радиус этой окружности: 

                                                             
ДОП

2

1

ng

V
Rи


 ;                                                            (2)     

а координаты центра (как точка, лежащая на перпендикуляре к прямой, проходящей через 

цель под углом ψ2 ):                                      : 

;sin 224  иRxx ;cos 224  иRzz                                                                                   (3)                                                              

 

 

 
Рис.1. Текущее положение объекта И1, условие выхода И1 в заданную точку и положение зоны угроз. Сокращения на 

рис.: О.З – окружность захода, О.У - окружность  угрозы, О.Р – окружность разворота. 

 

     Примечание. Все изменения курса объекта И1 в процессе движения осуществляет пу-

тем перемещения по соответствующей дуге окружностей радиуса Rи, которая проходит через 

точку текущего положения И1, а текущий вектор скорости V1 касается окружности. Назовём 

эту окружность окружностью разворота(О.Р). 
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Среди возможных траекторий И1 выбираются только траектории с минимальной дли-

ной. 

На ней следует определить координаты характерных точек, в которых объект И1 должен 

переходить из одного участка траектории на другой. На каждом участке следует определить 

управление  Гn . 

2.Базовая траектория (рис.1). При отсутствии зоны угроз и текущего положения И1  

строится О.Р. Между ней и О.З  строится траектория, состоящая из дуги О.Р, отрезка каса-

тельной к О.Р и О.З (с предварительным выбором внешней или внутренной касательной) и 

дуги О.З. Назовем эту траекторию – базовой. 

3.Траектория с обходом зоны угроз. При оперативном появлении угрозы, зону которой 

пересекает  базовая траектория, искомая траектория имеет участок обхода угрозы (рис.2). 

  

 
 

Рис. 2. Траектория обхода зоны угроз CNNNMNMNNNBN 44332211   c двумя дугами О.Р  при RУ 

> Rи  

  На рис.2 при RУ > Rи показана траектория обхода зоны угроз (второй порядок N=2 

приближения траектории  обхода к «минимальной» траектории (α Rу)), имеющая две базовые 

конструкции, каждая из которых порождает однотипные участки траектории обхода: отрезок 

касательной к О.У + дуга О.Р + отрезок другой касательной к О.У.  Длина траектории обхода 

определяется зависимостью (доказательство по индукции) 
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а необходимый порядок приближения N при заданной точности приближения “ ” построен-

ной траектории обхода зоны угроз к “минимальной” траектории соответствует наименьшему 

целому числу N, удовлетворяющему неравенству (доказательство по индукции) 
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Полная траектории  И1 состоит из дуги О.Р + отрезка общей касательной    к О.Р и О.У 

(с предварительным выбором внешней или внутренней касательной) + траектории обхода 

зоны угроз (рис.2) + отрезка общей касательной    к О.У и О.З (с предварительным выбором 

внешней или внутренней касательной). 

Заметим, что при оперативном задании точности приближения “ ” построение траек-

тории обхода зоны угроз перекладывается на «вычислительный интеллект». 
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        4. Траектория выхода И1 из зоны угроз. При оперативном появлении угрозы, зона ко-

торой «накрывает» текущее  положение И1 (рис.3) 

 

   
 

Рис. 3. Траектории выхода объектом И1 из зоны угроз. 

 

сравниваются две траектории выхода И1 из О.У: 

а) выход начинается с максимально допустимой перегрузкой (О.Р), направо или налево в 

зависимости от положения точки ( 11 z,x ) относительно цента О.У (рис. 3а), до пересечения  

дуги построенной О.Р с О.У или до выхода на касательную, проведенную из центра О.У к 

этой О.Р. Для вычисления длины этой траектории необходимо найти пересечение О.Р с  О.У 

или точку касания радиуса О.У к О.Р и точку пересечения этого радиуса с О.У (рис. 3 а); 

б) выход осуществляется по прямой, заданной вектором скорости 1V . Для вычисления 

длины этой траектории необходимо найти пересечение этой прямой с О.У (рис. 3 б). 

 После выхода И1 из зоны угроз строится базовая траектория и определяется возможность 

ее пересечения с зонной угроз. 

Заключение. Задачи оперативного построения траекторий в базах знаний БОСЭС ТС ре-

шаются с различным вкладом «вычислительного интеллекта» в процесс оперативного кон-

струирования траектории. 
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РЕДУКЦИЯ И СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННОГО РЯДА ЦЕН АКЦИЙ 

 

Н.А.Цейтлин 

«CuBe Matrix GbR», Hamburg, Deutschland 

 

Временные ряды цен акций на бирже характеризуются очень большими объёмами, 

осложнены редкими выбросами и непрерывно расширяются [1]. Внедрение торговых роботов 

в биржевую деятельность [2] допускает возможность использования современных статисти-

ческих методов анализа данных.  

Предлагаемые методы редукции ряда цен акций (в отличие от традиционных методов 

[1]), заключаются в его адекватной замене интервальным временным рядом с использовани-

ем кусочно-полиномиальной аппроксимации, что позволяет сохранить и корректно анализи-

ровать информацию, заключающуюся в исходных данных. 

Предлагается новый подход к построению трендов, их изменения на заданном вре-

менном интервале и идентификации локальных экстремумов. 

Используются устойчивые методы оценивания регрессионных функций, вычисляются 

соответствующие границы доверительных и толерантных интервалов. 

Для проверки статистических гипотез используются непараметрические критерии и ме-

тод доверительных интервалов [3 - 5]. 

Особенности каждого временного ряда цен акций характеризуются их сводными стати-

стическими характеристиками. 

 Формально временной ряд цен акций можно представить rак моментный временной ряд 

объёмом N пар значений цен уi и моментов времени хi:  

{(уi, хi)}; уi  Y; хi  Х; хi ≤ хi+1; (хi, уi) Ω  R
2
; i = 1, 2, ..., N,  (1) 

где Y – зависимая случайная величина - отклик (цена) и Х - время.  

Обычно этот ряд является нестационарным и гетероскедастичным, и может быть пред-

ставлен реализацией регрессионной модели вида Y = М(Y|Х) + ε, где: 

М(Y|Х) = f(х) - эмпирическая функция регрессии (ЭФР), или – тренд цены акции;  

ε – случайная ошибка модели, дисперсия которой D(Y|Х) = φ(х);  

М(•) и D(•) – операторы условного математического ожидания и дисперсии; 

f(•) и φ(•) – случайные функции (в общем случае – неизвестные, допускающие разрывы 

непрерывности их, и их производных), соответственно; N объём ряда (N бывает кратным 10
7
); 

значения уi и хi величин Y и Х измеряются с пренебрежимо малой погрешностью.  

Обычно трейдера интересует не только тренд f(х), но и его изменение на временном 

лаге L(х) [L(х) > 0], соизмеримым с разностью L(х) ≈ (хN - хп) между текущим моментом вре-

мени хN и моментом хп покупки акции на всей области (х1, хN) определения ЭФР. Изменение 

тренда Т[•] на временном лаге L(х) > 0 можно определить как разность текущего значения 

ЭФР f(х) и ЭФР f[х - L(х)] за L(х) единиц прошедшего времени:  

Т[х - L(х)] = f(х) - f[х - L(х)] ; |Т[•]| > 0. (2) 

Например, пусть 24-часовый тренд описывается синусоидой f(х) = 4 + Sin(2πх/24), где х 

– время, ч. Трейдер хочет определить моменты покупки и продажи акции на временном лаге 

L(х) = 12 ч. Тогда, согласно формуле (2), изменение тренда за 12 часов имеет вид Т[х - 

L(х)] = 4 + Sin(2πх/24) – {4 + Sin[2π(х-12)/24]} = 2Sin(2πх/24).  

Редукция ряда {(уi, хi)}, в общем случае, заключается в его замене кусочно-

полиномиальной аппроксимацией ЭФР [6] 

f(х) =  

k

j 1
[βj0 +  

I

i 1
 βji(х - ψj-1)

i
]П(ψj-1, ψj, х),     (3) 

где j - номер гладкого участка ЭФР хj = (ψj - ψj–1]; k – обозримое количество таких участков 

(k бывает кратным 10
4
); I - порядок полинома; I = (1˅2˅3); βji – коэффициенты регрессии; ψj-1, 

ψj - границы гладких участков ЭФР; П(ψj-1, ψj, х) индикаторная функция интервала (ψj-1, ψj]; 

П(ψj-1, ψj, х) = 1 при х  (ψj-1, ψj] и П(ψj-1, ψj, х) = 0 при х  (ψj-1, ψj]; разность (х - ψj-1) приво-

дит коэффициент βj0 к значению ЭФР f(х) в точке ψj-1: βj0 = f(ψj-1).  
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Изображение графиков первой производной ЭФР (3) можно получать по формуле 

f'(х) = 

k

j 1  

I

i 1
[βjii(х - ψj-1)

i-1
]П(ψj-1, ψj, х); а при I = 1: f'(х) =  

k

j 1
βj1П(ψj-1, ψj, х).  (4) 

На первом этапе редукции используется адекватная кусочно-постоянная аппроксима-

ция (3): f(х) =  

k

j 1
 βj0П(ψj-1, ψj, х), где βj0 - значения отклика на гладких участках хj ЭФР 

f(х); статистической оценкой коэффициента βj0 является медианное среднее умj = Ме{уi}; 

Ме{•} – оператор «медиана» (пишут кратко: умj → βj0).  

Процедура идентификации гладких участков хj осуществляется итерационным ме-

тодом путём включения на каждой итерации в очередной интервал хj точек (уi, хi), начиная с 

4-х, и при каждом включении новой точки (уi, хi) - проверки статистических гипотез об адек-

ватности с помощью статистических критериев. Когда гипотезы об адекватности отклоняют-

ся, очередной интервал хj фиксируется, и переходят к следующему интервалу хj+1. 

В частности, гипотеза об отсутствии тренда f(х) на интервале хj кусочно-постоянной 

аппроксимации проверяется с помощью трёх непараметрических критериев - знаков разно-

сти, ранговой корреляции Кендала и корреляции Спирмена [7].  

Три упомянутых критерия можно дополнить простым непараметрическим критерием. 

Для этого необходимо на интервалах хj сравнивать медианные средние значения оценок 

среднеквадратичных отклонений отклика – воспроизводимости Sмj и общее - SYj = 1,482Ме{|уi 

- Ме{уi}|}; (Sмj → σмj и SYj → σYj).  

Допускаем, что в пределах участков хj дисперсия отклика Y не изменяется, т. е., что 

Dj(Y) = Соnst. Полагая периоды времени хi+1 - хi ничтожно малыми, получим значение Sмj по 

формуле Горбача: Sмj = 1,048Ме{|(уi - уi-1)|}. Нулевую гипотезу об отсутствии тренда в виде 

Н0: σмj = σYj против альтернативы о наличии тренда Н1:  σмj < σYj можно проверять численным 

методом [5]. Этот критерий аналогичен параметрическому критерию Аббе [5, 9]. 

Значения величин ψj, хj и умj составляют интервальный временной ряд {[(ψj, хj, 

умj)]; хj = (ψj - ψj–1] (j = 1, 2, ..., k)}.  

Значения полуразмахов 2,5Sмj и 1,4Sмjnj
-0,5

 используем для построения приближённых 

95%-х областей допустимых значений отклика (ОДЗО) и 83%-х доверительных интерва-

лов (ДИ) на участках хj:  

- нижние границы ОДЗО: fj
-
(х) = fj(х) - 2,5Sмj и ДИ: fдj

-
(х) = fj(х) - 1,4Sмjnj

-0,5
;  (5) 

- верхние границы ОДЗО: fj
+
(х) = fj(х) + 2,5Sмj и ДИ: fдj

+
(х) = fj(х) + 1,4Sмjnj

-0,5
. (6)  

95%-я ОДЗО является грубой, но простой оценкой толерантных пределов для 95% зна-

чений отклика [9]; 83%-е границы ДИ позволяют сравнивать на графике соответствующие 

ЭФР методом ДИ на 5%-ном уровне значимости αк [3 - 5]. Например, если 83%-е ДИ срав-

ниваемых ЭФР не пересекаются, то их математические ожидания различаются значимо на 

уровне значимости α < αк = 0,05; если же сравниваются «традиционные» 95%-е ДИ, то αк 

≈ 0,006 [3 - 5]. 

Трейдер может строить изменение тренда Т[•] для любого лага времени L(х), заданно-

го им в пределах от minj(хj) до максимального значения хN - х1, то есть, L(х)  [minj(хj), (хN 

- х1)], в координатах Х - Т[•]. Изменение тренда Т[•] на первом шаге редукции представля-

ет собой кусочно-постоянную аппроксимацию функции (2) также - с приближёнными 95%-

ми ОДЗО и 83%-ми ДИ соответственно:  

-нижние границы ОДЗО: Т
-
[х - L(х)] = Т[х - L(х)] - 2,5(S

2
мu + S

2
мv)

0,5
  (7) 

и ДИ изменения тренда: fд
-
(х) = Т[х - L(х)] - 1,4(S

2
мu/nu+ S

2
мv/nv)

0,5
;  (8) 

- верхние границы ОДЗО: f
+
(х) = Т[х - L(х)] + 2,5(S

2
мu + S

2
мv)

0,5
  (9) 

и ДИ изменения тренда: fд
+
(х) = Т[х - L(х)] + 1,4(S

2
мu/nu+ S

2
мv/nv)

0,5
; [u, v  (1, 2, ..., k)].  (10) 

Изменение тренда Т[•] может быть незначимым или значимым. Эта альтернатива раз-

решается путём проверки нулевых гипотез Н0: |Т[•]| = 0 против альтернативных гипотез Н1: 

|Т[•]| > 0 на области (х1, хN). Поскольку временной лаг L(х) произволен, то гипотезы Н0 удоб-

но проверять методом доверительных интервалов (ДИ) [3 - 5]. 
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На первом этапе редукции полезно определять локальные экстремумы (ЛЭ) (поворотные 

точки) ряда {[(ψj, хj, умj)], j  (1, 2, ..., k)} на гладких участках хu и хv, [u, v  (1, 2, ..., k)], 

удовлетворяющих соответствующим отношениям локального минимума («впадин») умu-1 > умu 

< умu+1 и локального максимума («пиков») умv-1 < умv > умv+1.  

Фрагменты ЭФР f(х) между ЛЭ умu и умv в общем случае являются непрямолинейными 

монотонными функциями (от локального минимума умu - к соседнему максимуму умv – не-

убывающие и - от локального максимума умv - к соседнему минимуму умu – невозрастающие). 

Однако трейдера обычно интересует лишь средняя скорость роста или падения цены (Y) 

между ЛЭ. Поэтому ЛЭ могут быть использованы для грубой кусочно-линейной аппроксима-

ции ЭФР [6] с помощью отрезков прямых, соединяющих противоположные рядом стоящие 

ЛЭ – «впадины» (умu, ψu) и «пики» (умv, ψv-1). Например,  

f(х) =  

1G

1u  

2G

1 v
{[ умu + βuv(х - ψu)]П(ψu, ψv-1, х) + [ умv + βvu(х - ψv)]П(ψv, ψu-1, х)}, (11) 

где βuv = (умv - умu)/(ψv-1 - ψu), при v > u и βvu = (умu - умv)/(ψu-1 – ψv), при u > v; βuv и βvu – поло-

жительные и отрицательные производные (средние скорости роста и падения цены) соответ-

ствующих отрезков прямых. 

Итак, на первом этапе редукции ряда цен акций выделены короткие участки хj, на кото-

рых отсутствует тренд; некоторые участки хj являются локальными экстремумами.  

На втором этапе редукции цен акций может использоваться адекватная кусочно-

гладкая аппроксимация (3) порядка I = 1 (кусочно-линейная) или порядка I = 2 (кусочно-

параболическая), или порядка I = 3 (кусочно-кубическая). Чем выше порядок I, тем меньше 

слагаемых в аппроксимации (3). Процедура идентификации новых интервалов гладкости 

хj может осуществляться также итерационным методом - путём включения на каждой ите-

рации в интервал хj точек (уi, хi), оценке коэффициентов регрессии βji методом наименьших 

модулей [8, 11] и проверкой статистических гипотез об адекватности ЭФР с помощь критерия 

Фишера [5, 10]. Нулевые гипотезы об адекватности ЭФР (3) имеют вид Н0j: σ
2

оj = σ
2
вj, альтер-

нативные - о неадекватности: Н1j: σ
2

оj > σ
2

вj, где σ
2

оj и σ
2
вj - дисперсии ошибок отклика – оста-

точная и воспроизводимости на каждом из L гладких участков аппроксимации соответ-

ственно; j = 1, 2, ..., L. Уровни значимости αFj фишеровских отношений Fj = S
2

оj/S
2

мj оценок 

S
2

оj → σ
2

оj и S
2

мj → σ
2

вj, не должны быть меньше критического значения αк [5].  

Обычно трендом называют «неслучайную медленно меняющуюся составляющую вре-

менного ряда, на которую могут накладываться случайные колебания». Здесь нечётко опре-

делены такие понятия, как «неслучайную», «медленно», и «случайные колебания», допуска-

ющие конкретное толкование в каждом конкретном случае. Статистически адекватные ап-

проксимации тренда ЭФР (3) могут служить основой для дальнейшего технического анализа 

[1]. Зачастую ЭФР бывают слишком многоэкстремальными, а количество L гладких фрагмен-

тов ЭФР - слишком большим. Трейдер может уменьшить количества ЛЭ и L, однако для 

этого придётся «смягчить» критерии адекватности кусочно-гладкой аппроксимации (3), 

например, c помощью двух приёмов.  

Приём 1. Воспользуемся двумя упрощающими допущениями: введём в фишеровское 

отношение коэффициент масштаба М (М > 1), а вместо локальных дисперсий воспроизводи-

мости отклика S
2

мj гетероскедастичного ряда (1) используем их медианное среднее значение 

S
2

м = Ме{S
2

мj}, полагая ряд гомоскедастичным. Получим простой критерий качества ЭФР (3): 

Fj = S
2

оj/МS
2

м < 1. Тейдер может варьировать коэффициент масштаба М в пределах от 1 до 

S
2

Y/S
2

м, где S
2

Y – медианное среднее значение [8] общей дисперсии отклика на интервале (хN - 

х1), причём SY = 1,482Ме{|уi - Ме{уi}|}. 

Приём 2. Часто трейдер пренебрегает «мелкими» ЛЭ, и ждёт появления более «круп-

ных» ЛЭ. Для этого можно заменить исходный временной ряд (1) рядом следующих друг за 

другом мелких ЛЭ (умu, ψu) и (умv, ψv-1). Введём новые обозначения. Значения откликов уi 

ряда (1) заменим значениями ЛЭ умu и умv, а соответствующие значения факторов хi – средни-

ми значениями хi = (ψj + ψj–1)/2 интервалов нечувствительности хj = (ψj - ψj–1]. Новый объём 

N моментного ряда (1) станет меньше прежнего. Новый ряд вида (1) обрабатываем так же, как 
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описано выше. Если трейдеру покажется, что и новый ряд «слишком большой», то приём 2 

можно повторить и с новым рядом.  

Особенности каждого временного ряда цен акций могут характеризоваться их свод-

ными статистическими характеристиками:  

1) интервал времени наблюдений ряда (хN - х1);  

2) отношение (S
2

Y/S
2

м) - общей дисперсии отклика S
2

Y и воспроизводимости S
2

м;  

3) следующие гистограммы распределения вероятностей:  

3а) временных интервалов гладкости хj, полученных на первом этапе редукции;  

3б) значений положительных и отрицательных оценок buv и bvu (buv → βuv и bvu → βvu) 

первых производных (для сравнения скоростей роста и падения цен). 

Выводы. Описанный метод редукции временной последовательности цен акций боль-

шого объёма позволяет выделить большое количество лаговых факторов, которые могут 

быть использованы в дальнейшем для прогнозирования движения цены акции методами мно-

гомерного статистического анализа (регрессионного, факторного, отбора информативных 

признаков, векторной оптимизации и др.). К таким факторам относятся статистические ха-

рактеристики различных временных рядов (цен акций, количества трансакций, объёма про-

даж и мн. др.), предположительно влияющих на значения цены акции, интересующей трейде-

ра: координаты локальных экстремумов интервальных временных рядов, первые производ-

ные функций тренда при разной их длине, моменты открытия позиций и большое количество 

«традиционных» индикаторов рынка [1, 2].  

Методы редукции временной последовательности цен акций существенно расширят 

возможности трейдинга при создании новых алгоритмов биржевой деятельности.  
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БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ НЕЧІТКИХ БАЗ ЗНАНЬ  

В ЗАДАЧАХ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 

С.Д. Штовба, В.В. Мазуренко 

Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Україна 

Вступ. Найпростіше якість нечітких баз знань ототожнити з точністю, тобто з відхи-

ленням результатів нечіткого виведення від експериментальних даних. Такий підхід, що 

домінує в сучасній теорії нечіткої ідентифікації, призвів до низки негативних результатів. З 

1990-х років в нечіткій науковій спільності стартували «гонитва» за точністю. В результаті 

якої, розроблено низку методів проектування високоточних нечітких баз знань. Але отримані 

за цими методами нечіткі бази знань втратили важливу конкурентну перевагу – здатність 

описувати досліджувану залежність лише кількома природно-мовними висловлюваннями, 

які зрозумілі замовникам – фахівцям з прикладних областей без спеціальної математичної 

кваліфікації. Такі високоточні нечіткі бази знань замовники часто сприймають як набір нез-

розумілих чисел, яким вони не звикли довіряти під час прийняття важливих рішень. Таким 

чином, під час вирішення прикладних задач нечіткої ідентифікації окрім точності, слід вра-

ховувати і інші критерії якості нечітких баз знань. 

Питання про забезпечення балансу між точністю та кількістю правил нечіткої бази 

знань вперше піднято в [1]. В тій статті нечіткі бази знань використовують для задач кла-

сифікації. Пізніше з’явились роботи про баланс між точністю та компактністю нечітких баз 

знань інших типів, а також про баланс між іншою парою критеріїв – точністю та інтерпрета-

бельністю. Останнім часом приділяється увага і до забезпечення прозорості нечітких баз 

знань, яку визначають як узгодженість внутрішньої структури моделі із її зовнішньою по-

ведінкою [2]. 

Таким чином, виникла потреба у формалізованому визначенні якості нечіткої бази 

знань, як властивості моделі задовольнити потреби замовника за багатьма критеріями, таки-

ми як точність, компактність, прозорість, інтерпретабельність тощо. Наступним кроком є ро-

зробка алгоритмів розрахунку означених частинних критеріїв якості для довільної нечіткої 

бази знань. І нарешті, слід розробити методи забезпечення бажаної якості за багатьма кри-

теріями на основі системного підходу до нечіткого моделювання. В доповіді аналізуються 

критерії точності, компактності, прозорості та інтерпретабельності нечітких баз знань, які 

використовуються для моделювання залежностей з неперервним, дискретним та нечітким 

виходом. 

Критерії точності. Вибір критерію точності залежить від типу задачі ідентифікації. 

Розглянемо об’єкт ідентифікації, що має n  входів 
 nxxx ,...,, 21X

 та один вихід y . За непе-

рервного виходу (рис. 1а) значенням вихідної змінної y  буде звичайне дійсне число з діапа-

зону 
],[ yy

. Ідентифікацію таких залежностей найчастіше здійснюють за допомогою 

нечітких баз знань Сугено та Мамдані. За дискретного виходу (рис. 1б) значенням вихідної 

змінної y  є елемент скінченої множини 
 Clll ,...,, 21 , який змістовно інтерпретується як клас 

рішень. Ідентифікацію таких залежностей доцільно проводити за допомогою нечітких кла-

сифікаційних баз знань. За нечіткого виходу (рис. 1в) значенням вихідної змінної y  буде 

нечітке число. Відповідно, відображення 
  yxxx n

~,...,, 21 X
 можна розглядати як нечітку 

функцію. Методи ідентифікації таких залежностей запропоновані в [3, 4]. Різноманітні кри-

терії точності для цих трьох типів задач нечіткої ідентифікації описано в [5]. 
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Рис. 1. Класифікація задач нечіткої ідентифікації   

а) неперервний вихід; б) дискретний вихід; а) нечіткий вихід. 

Критерії компактності. Для оцінювання компактності нечітких баз знань використо-

вуються такі частині критерії [1, 5 – 7]: 
n  – кількість вхідних змінних моделі; 

rulesN
 – кількість правил в базі знань; 

1rN  – кількість правил в базі знань в антецеденті яких є лише 1 змінна, тобто кількість 

правил з антецедентами довжиною в 1 елемент; 

2rN  – кількість правил в базі знань з антецедентами довжиною в 2 елементи; 

3rN
 – кількість правил в базі знань з антецедентами довжиною в 3 елементи; 

vrN
 – сумарна довжина антецедентів усіх правил бази знань; 

maxNn

N
AF vr




 – рівень наповненості антецедентів правил бази знань; 

ixN
 – потужність терм-множини вхідної змінної ix

, ni ,1 ; 





ni

x
total
x i

NN
,1  – сумарна кількість термів вхідних змінних; 

maxN

N
RF rules

 – рівень наповненості бази знань правилами, де 





ni

xi
NN

,1

max

 – макси-

мально можлива кількість правил; 

aRF
 – середній рівень наповненості правилами ієрархічної бази знань; 

aAF
 – середній рівень наповненості антецедентів ієрархічної бази знань; 

HN  – сумарна кількість параметрів бази знань, що підлягають настроюванню; 

inferN
 – кількість логічних виведень по ієрархічній базі знань. 

Інтегральний критерій компактності можна визначити згорткою деякої підмножини 

наведених вище частинних критеріїв. Доцільність включення тих чи інших частинних кри-

теріїв в інтегральний визначається специфікою відповідної задачі ідентифікації. 

Критерії прозорості. В [2] під узгодженістю розуміється можливість передбачення по-

ведінки моделі в клю–чових точках факторного простору без здійснення нечіткого логічного 

виведення. Такими ключовими точками є ядра нечітких антецедентів синглтонних правил. 

Для забезпечення прозорості введено обмеження на те, щоб в кожній ключовій точці 

відповідне правил бази знань виконувалось з одиничним ступенем належності, а інші прави-

ла взагалі не діяли.  

Нами пропонується узагальнення ідей [2] на будь-які нечіткі бази знань. При цьому, 

прозорість нечіткої бази знань визначимо коефіцієнтом, що приймає неперервні значення з 

діапазону ]1,0[ . Тоді, як в [2] можна вважати, що цей коефіцієнт є бінарний, що приймає 

значення з множини }1,0{ . 
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Спочатку визначимо прозорість одного правила для синглтонної бази знань у такий 

спосіб: 

 
yy

XFdabs
Tr

jcorej

j





)(

, 

де jTr
 – прозорість j-го правила; 

)(
jcoreXF

 – результат логічного виведення, коли 

вхідні значення дорівнюють серединам ядер нечітких множин із антецедента j-го правила. 

Таким чином, коефіцієнт прозорості правила показує відносне відхилення його консе-

квента від дійсної поведінки нечіткої моделі в центрі його антецедента. Чим менше цей 

коефіцієнт, тим вища його прозорість, тим ближче дійсна та очікувана поведінки. 

Для бази знань Сугено прозорість j-го правила визначимо таким чином: 

 
yy

XFXdabs
Tr jj corecorej
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)()(

, 

де ( )
jj cored X  – числове значення консеквента j-го правила за вхідного вектора jcoreX

. 

Для бази знань Мамдані прозорість j-го правила визначимо таким чином: 
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(1) 

де defuz – операція дефаззіфікації. 

Для класифікаційної бази знань прозорість j-го правила визначимо через відстань між 

двома нечіткими множинами, які описують дійсну та бажану поведінки класифікатора в точ-

ці jcoreX
 згідно до [8, 9]. Прозорість правила бази знань, що описує об’єкт ідентифікації з 

нечітким виходом (див. рис. 1в), визначимо за (1). 

Прозорість нечіткої бази знань з m  правил визначимо як середнє арифметичне прозо-

рості правил: M

Tr

Tr
Mj

j



,1

. 

Критерії інтерпретабельності. На сьогодні не існує єдиного критерію інтерпретабель-

ності нечіткої бази знань. В свіжій оглядовій статті [7] проаналізовані сучасні підходи до 

визначення терміну інтерпретабельність нечіткої бази знань та запропоновано їх таксономія. 

Таксономія здійснюється за складністю та семантичністю моделей на 2 рівнях: на рівні пра-

вил бази знань та на рівні нечіткого розбиття лінгвістичних змінних. Зазначено, що термін 

інтерпретабельність нечіткої бази знань та її метрики ще не є загальноприйнятними, тому 

потребують подальшої формалізації та узагальнення. Огляд написано за 75 роботами. 

Нами введено визначення ітерпретабельності нечіткої бази знань, яке пов’язано з вико-

нанням таких умов: 1) база знань не є суперечливою чи надлишковою, тобто не містить пра-

вил з однаковими антецедентами; 2) база знань узгоджена з кількістю термів, тобто кожний 

терм фігурує хоча б одному нечіткому правилі; 3) для довільного вхідного вектора на виході 

отримуємо не порожню нечітку множину; 4) ізольовано, кожна функція належності змістов-

но інтерпретується, тобто відповідна нечітка множина є нормальною та випуклою; 5) кожна 

терм-множина змістовно інтерпретується, тобто кількість термів не завелика, нечіткі множи-

ни різних термів суттєво відрізняються та терм-множини є лінійно впорядкованими. На ос-

нові цих вимог розроблена формальна система обмежень на параметри функцій належності, 

яка забезпечує збереження інтерпретабельності нечіткої бази знань під час навчання за 

експериментальними даними. Основу цієї системи складають правила з статті [10]. 

Скаляризація багатокритеріальних задач ідентифікації. В загальному випадку 

нечітка ідентифікація зводиться до векторної задачі оптимізації з обмеженнями для збере-

ження інтерпретабельності. Задачі ідентифікації, які виникають на практиці, породжують па-
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ретівську множину великої потужності. Тому, замість перебору паретівських альтернатив 

задачу доцільно скаляризувати та вирішувати методами матема–тичного програмування. 

Можливі 3 варіанти такої скаляризації. Перший варіант базується на ідеях умовної оп-

тимізації, коли серед множини критеріїв оберемо один головний та визначимо його як кри-

терій оптимізації, а решту переведемо в обмеження. Для конкретної задачі тими чи іншими 

маловажливими критеріями можна знехтувати, вивівши їх з постановки задачі. Другий 

варіант базується на введені інтегрального критерію, який враховує всі чи головні частині 

критерії. На важливі для конкретної задачі критерії доцільно додатково накласти порогові 

обмеження. Третій варіант базується на ідеях цільового програмування. Для цього визначимо 

мету оптимізації у формі прийнятних значень за кожним критерієм. За відхилення в гірший 

бік за кожним критерієм будемо штрафувати, а за відхилення в кращий бік – надаватимемо 

премію. При цьому розмір штрафів та премій пропорційний відхиленню від бажаної точки. 

Відповідна задача оптимізації полягає в знаходженні розв’язку з максимальною корисністю. 

Звичайно, за важливими критеріями слід сформувати зону компромісу ввівши відповідні по-

рогові обмеження в задачу оптимізації. 

Висновки. Забезпечення бажаної якості нечіткої ідентифікації зводиться до багатокри-

теріальної задачі оптимізації. Встановлено 4 групи показників, за якими визначається якість 

нечіткої ідентифікації – це точність, компактність, прозорість та інтерпретабельність. Для 

перших трьох груп розроблені формальні критерії та відповідні моделі їх оцінювання. На ос-

нові цих критеріїв можна формально записати векторну задачу ідентифікації і потім скаляру-

зувати її у якийсь прийнятний спосіб. Щодо інтерпретабельності, то на сьогодні немає 

універсального кількісного показника для її адекватної оцінювання. Встановлено, що до-

цільно сформувати систему обмежень на параметри функцій належності для захисту прозо-

рості нечіткої бази знань, і з її використанням звести ідентифікацію до задачі нелінійного 

програмування. 
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ОБРАБОТКА ЗНАНИЙ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

С.С. Анцыферов, К.Е. Русанов 

МГТУ МИРЭА, Москва, Россия 

Вступление. Согласно [1], перспективное направление усиления интеллектуального 

потенциала адаптивных информационно-распознающих систем (АИРС) связано с объедине-

нием символистского и коннективистского направлений развития теории искусственного ин-

теллекта, т.е. с объединением логической и нейронной парадигм. Такое объединение означа-

ет возможность перехода к аппаратной реализации обучаемых АИРС нейрологического типа 

и может обеспечить решение задач как адаптации параметров обрабатывающих алгоритмов, 

так и преодоления существенной априорной неопределенности в рамках методологии струк-

турно-стохастической обработки информации пространственно-временных полей. Симво-

листское направление связано с развитием реляционной и объектной моделей, коннекти-

вистское – с ассоциативной моделью знаний. В связи с этим возникает необходимость поис-

ка оптимальной структуры построения АИРС, обеспечивающей постепенный (эволюцион-

ный) переход от вычислительных механизмов Тьюринга – фон Неймана к совершенно от-

личным от них механизмам интеллектуальной обработки информации, т.е. к механизмам об-

работки знаний. Как показывает опыт проектирования АИРС, – систем обработки сложных 

по своей структуре пространственно-временных информационных полей, именно степень 

эффективности обработки (процессирования) знаний определяет уровень интеллектуального 

потенциала этих систем. 

Знания, в общем случае, являются системой представлений о предметной области в виде 

сущностей, – явлений, процессов, их проявлений в форме фактов и их отношений или объек-

тов и их связей. Знания отличаются от обычных данных наличием специфической структуры 

и дополнительными свойствами, среди которых можно выделить такие как интерпретируе-

мость, наличие классифицирующих отношений и ситуативных связей. В знаниях всегда при-

сутствует содержательная информация, которая интерпретируется соответствующей про-

граммой. Отдельные единицы знаний связываются классифицирующими отношениями, поз-

воляющими описывать структуру знаний общими связями "класс-подкласс". При  этом 

"класс" объединяет информацию одинаковую для всех "подклассов" и при необходимости 

может передавать ее "подклассу". Совместимость отдельных событий или фактов, их одно-

временность, расположение в одной области пространства определяют ситуативные связи. 

Они позволяют строить процедуры анализа знаний, которые очень сложно организовать при 

использовании обычных данных. Знания в определенной предметной области при использо-

вании их в системе обработки объединяются в базы знаний  (БЗ), подобно тому как данные 

объединяются в базы данных (БД). При этом БЗ и БД рассматриваются как разные уровни 

представления информации. Источниками знаний являются сжатые и полные описания сущ-

ностей, представление их с использованием определенной формальной модели знаний, при-

емлемой для аппаратно-программной реализации. Вывод и приятие решений осуществляется 

процедурами  поиска в пространстве состояний, учитывающих семантику (смысл) конкрет-

ной предметной области. Множества описаний состояний и условий переходов между ними, 

которые носят синтаксический (символьный) характер и не содержат в явном виде описания 

исполняющих процедур, представляют декларативные знания. Процедурные знания вклю-

чают исходные состояния и явные описания процедур, обрабатывающих исходные знания в 

случае необходимости достижения состояния полного множества производных знаний. Это 

позволяет отказаться от хранения всех состояний БЗ, требуемых при выводе и принятии ре-

шений. Здесь семантика вводится в описания процедур, генерирующих синтаксические зна-

ния. Это позволяет экономить память при хранении знаний, однако возможности наполнения 

знаний ухудшаются. Представление знаний в интеллектуальных системах (ИС) может носить 

структурный  или параметрический характер. Структурное представление характеризует от-

ношения фактов или объектов. Структура знаний может изменяться, в результате происхо-

дит их конкретизация при описании заданной проблемной области. В динамических БЗ 
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структура знаний может изменяться эволюционно или адаптивно. Параметрическое пред-

ставление характеризуется фиксированной структурой и изменяемыми параметрами в фак-

тах или объектах. Конкретизация знаний под задачу производится только настройкой пара-

метров. Часть параметров обычно используется для настройки силы связей или отношений 

вплоть до их отключения. 

Выводы. Практическим воплощением обработки знаний стали встраиваемые в структу-

ру АИРС экспертные системы [2-6]. Такое построение обеспечило решение ряда сложных 

задач медицинской практики [7-8]. Однако, обработка знаний в такого рода системах воз-

можна только после их преобразования к представлению, принятому в механизме Тьюринга 

- фон Неймана, вплотную подошедшему к своей оптимальной форме. Вместе с тем, создание 

сетевых, удаленных друг от друга, диагностических центров с целью массового скрининга 

населения, приводит к существенному нарастанию интенсивности информационных пото-

ков, подлежащих обработке с помощью АИРС. Это требует, наряду с повышением интеллек-

туального потенциала, существенного повышения их обрабатывающих ресурсов, что может 

быть достигнуто, как уже отмечалось ранее, в рамках объединенного символистко-

коннективистского направления. Методология построения символистско-коннективистских 

интеллектуальных систем (СК–ИС) не получила еще достаточного развития, поэтому задача 

ее разработки представляется актуальной. Разработка такой методологии предполагает уста-

новление принципов построения и закономерностей функционирования СК-ИС, а также со-

ответствующих моделей знаний. 
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ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ “СЛАБКОГО” ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

Д.А. Верлань 

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, факультет кібернетики, Київ, 

Україна 

 

Письменники, кінематографи і, звичайно, філософи, задовго до появи дисциплі-

ни"Штучний інтелект", сформулювали питання, які, по суті, відносяться до цієї дисципліни. 

Чи може машина дійсно мислити? Здатна лише імітувати мислення за заданими алгоритма-

ми? Чи можна формалізувати мислення й питання етичності створення дійсно мислячої ма-

шини, тобто чи буде така машина мати почуття? 

За цими питаннями було отримано дві основні гіпотези, які носять назву: гіпотеза слаб-

кого штучного інтелекту (машини не здатні дійсно мислити) і гіпотеза сильного штучного 

інтелекту (машини дійсно здатні мислити) [1].  При цьому, у більшості випадків алгоритм 

розв'язання завдання невідомий наперед. Остаточного визначення науки про штучний інте-

лект поки немає, оскільки у філософії не розв'язане питання про природу і статус людського 

інтелекту. Немає і точного критерію досягнення комп'ютером «розумності», хоча існують 

деякі спроби, наприклад, Тест Тюринга [2] або гіпотеза Ньюела-Саймона. Нині існує багато 

підходів як до розуміння задач штучного інтелекту, так і до створення інтелектуальних сис-

тем. 

Пропонується розглянути деякі аспекти гіпотези слабкого штучного інтелекту. 

Аргумент, що виходить із нездатності. В «аргумент, що виходить із нездатності», ви-

сувається претензія, що «машина ніколи не зможе виконати дію Х». У якості прикладів дій Х 

Тюринг приводить наступний список: бути добрим, щедрим, гарним, дружелюбним, ініціа-

тивним, мати почуття гумору, відрізняти правду від неправди, робити помилки, закохувати-

ся, насолоджуватися морозивом, вчитися на досвіді, правильно вживати слова, створювати 

дійсно щось нове. 

Заперечення, засновані на принципах математики. Завдяки роботам Тюринга й Геделя 

широко відомо, що на деякі математичні питання в принципі не можна знайти відповідь у 

рамках конкретних формальних систем. Найбільшу популярність одержала теорема Геделя 

про неповноту. Коротко цю теорему можна сформулювати в такий спосіб: для будь-якої фо-

рмальної аксіоматичної системи F, досить потужної для того, щоб у ній можна було предста-

вити арифметику, можна сконструювати так звану «пропозицію Геделя» G(F) з описаними 

нижче властивостями. 

 G(F) – це пропозиція системи F, але вона не може бути доведена в рамках F. 

 Якщо система F є несуперечливою, то пропозиція G(F) – істинна. 

Аргумент, що виходить із неформалізуємості. Одне з найбільш важливих критичних 

зауважень на адресу штучного інтелекту було сформульовано Тюрингом як аргумент, засно-

ваний на «неформалізуємості поведінки». По суті, це критичне зауваження зводиться до тве-

рдження, що людська поведінка є занадто складною для того, щоб її можна було описати за 

допомогою якого-небудь набору правил. А оскільки комп'ютери не здатні ні на що, крім ви-

конання множини правил, вони не здатні проявляти таку ж інтелектуальну поведінку як лю-

ди. У штучному інтелекті нездатність виразити все, що буде потрібно, у вигляді множини 

логічних правил називають проблемою специфікації. 

На даний момент досі не вдалося точно визначити, чи зможуть комп’ютерні системи 

дійсно міркувати, чи так і залишаться лише пристроями. Але данні аспекти теорії штучного 

інтелекту дають змогу краще зрозуміти та прогнозувати розвиток людської діяльності в цьо-

му напрямку. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

В.А.Вышинский,  А.Ю.Кононенко,  А.В.Слепец 

Институт кибернетики НАН Украины, Киев 

В своем развитии средства электронной обработки информации прошли длинный путь 

от автоматизации обычных вычислений, которыми, в свое время, нагружались арифмометры 

и табуляторы, до решения задач характеризуемых интеллектуальными вычислениями. Сле-

дует заметить, что такое расширение вычислительных возможностей и их интеллектуализа-

ция стимулировались развитием науки в ХХ веке, которое выразилось в формировании клас-

сов задач, решение которых позволило, с одной стороны, увеличить шансы дальнейшего 

успешного познания природы и, с другой, уже полученные знания поставить на службу че-

ловеку. Многолетний опыт исследования этих задач привел к следующей их классификации. 

1. Поиск новых видов энергии, изучение физики плазмы, решение задач, связанных с 

освоением высоко – и низкотемпературной реакции ядерного синтеза (нелинейный анализ, 

решение уравнения Власова);  

2. Поиск новых материалов, в том числе, обладающих сверхпроводимостью, выдержи-

вающих высокий уровень радиации; 

3. Расчет сложных конструкций в машиностроении при создании: летательных аппара-

тов (решение задач аэродинамики), крупных энергетических установок, средств обработки 

данных (расчет сложных схем в микроэлектронике), САПР (проблема проектирования слож-

ных систем и их верификация, задачи топологии); 

4. Изучение физики Земли и ее климата, предсказание погоды, поиск новых месторож-

дений нефти, газа, полезных ископаемых (решение систем линейных уравнений большой 

размерности); 

5. Изучение строения живой материи, в том числе биологии человека, создание  генома 

человека, разработка фармацевтических препаратов (решение уравнений Белоусова-

Жебатинского, интегрального уравнения Вольтера); 

6. Освоение космоса, изучение природных космических объектов (решение систем ли-

нейных уравнений большой размерности); 

7. Решение задачи реального времени: защита компьютерной информации, задачи спе-

циального назначения; 

8. Организация обработки баз данных, экспертных оценок сложных объектов. 

В свою очередь в математике произошло развитие раздела прикладной математики, ко-

торая применительно к вычислительной технике получила название вычислительной мате-

матики. При автоматизированном решении приведенных выше задач методами вычисли-

тельной математики стали формироваться свои, но уже чисто математические классы задач: 

- интерполирование и приближение функций, 

- численное дифференцирование и интегрирование, 

- решение систем линейных алгебраических уравнений, 

- вычисление собственных значений и собственных векторов матриц, 

- решение систем нелинейных алгебраических уравнений и минимизация функций, 

- решение обыкновенных дифференциальных уравнений (задача Коши и краевые зада-

чи), 

- решения дифференциальных уравнений в частных производных и интегральных 

уравнений. 

В такой классификации, и в этих математических задачах естественно отобразилась 

технология вычислительного процесса, имеющая место в средствах вычислительной техники 

(ВТ), и которая основана на выполнении операций над числами (машинная арифметика). 

Другими словами, в машине данные представляются операндами-числами, а машинными 

командами являются четыре арифметических действия над ними, так как это было в самых 

первых вычислительных машинах (ВМ) 50-х годов прошлого столетия. 
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Следует заметить, что ориентация вычислительного процесса в современных средствах 

на прошлую информационную технологию явилась существенным тормозом в развитии ВТ, 

что, разумеется, отразилось на интеллектуализации в ней вычислений. В работах [1,2] иссле-

дуется закон развития ВТ, который предполагает при создании новых ВМ переход от ма-

шинной арифметики к машинной алгебре, когда в качестве минимальной единицы информа-

ции (операнда), с которой имеет дело машина, следует воспользоваться более крупным объ-

емом информации, чем действительное число. Такие увеличенные объемы информации мо-

гут нести элементы алгебр: комплексных чисел, кватернионов, полиномов, рядов Фурье, 

матриц и т.п. Тогда командами над ними (операндами) выступают операции соответствую-

щих алгебр. Оказалось, что эффективная аппаратурная поддержка отмеченной выше машин-

ной информационной технологии на базе микроэлектроники может быть достигнута, если 

воспользоваться математическим аппаратом регулярных матричных представлений, с помо-

щью которого можно выполнить отображение (матричное представление) упомянутых ранее 

алгебр. То есть, заменить в аппаратурной поддержке операции различных алгебр операциями 

одной алгебры матриц, которая весьма удобно приспособлена к технологии микроэлектро-

ники. Тогда в машине в качестве операнда выступает квадратная матрица, размер которой 

регламентируется аппаратурными возможностями конкретной реализации, а машинными 

командами являются только операции над матрицами выбранного размера. 

Такой подход в вычислительном машиностроении позволяет разрешить целый ряд про-

блем развития вычислительной техники, не решение которых, на современном этапе выра-

жается в глубочайшем застое развития ВТ. Весьма эффективно, в этом случае, происходит 

коррекция технической реализации решения рассмотренных ранее классов вычислительных 

задач. В частности, первые два класса: интерполирование и приближение функций, а также 

численное дифференцирование и интегрирование полностью погружаются в аппаратуру та-

кой матрично-алгебраической машины. То есть, их решение в ней может быть представлено 

самым эффективным способом, и не одним, учитывая требования конкретной задачи, а ре-

зультаты этих решений могут храниться в удобном для матричных вычислений виде.  

Из этого следует, что для пользователя такой машины отмеченные два класса задач вы-

числительной математики просто перестанут вызывать интерес, с точки зрения совершен-

ствования алгоритмов их решения. Практика работы с остальными классами показала, что 

для рассмотрения каждого из них требуется решение отмеченных выше первых двух классов 

задач из их общей классификации. Другими словами, имеет место эффект погружения реше-

ния задач и остальных классов в аппаратуру матрично-алгебраической машины. Эта особен-

ность погружения позволяет прийти к выводу, что такой машинный вычислительный про-

цесс существенно повлияет на уровень интеллектуализации вычислений. 

В докладе приведена оригинальная классификация научных задач, которые сегодня ин-

тересуют пользователя-вычислителя. Рассмотрено направление развития ВТ, в средствах ко-

торой реализация вычислений позволяет существенно повысить уровень их интеллектуали-

зации, что является актуальным в развитии Computer science и естественно настоящей кон-

ференции.  

Литература 

1. Вишинський В.А. Електронні обчислювальні машини на основі алгебр з регулярним матричним 

представленням: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня д-ра техн. наук/ Інститут кіберне-

тики ім.. В.М. Глушкова НАН України. –Київ, 2003. – 31 с.  

2. Вышинский В.А. Об одном решении фундаментальной проблемы современного развития вычис-

лительной техники // УСиМ. – 2003. – №4. – С.81-91 



СomІnt – 2013 Методологічні аспекти інтелектуальних обчислень 

78 ІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект», Черкаси, Україна,14-17 травня 2013 р. 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПАМЯТИ В 

СИНАПТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

Н.И.Ходаковский 

 Институт кибернетики им.В.М.Глушкова НАН Украины, Киев, Украина 

Вступление. В работе рассматриваются подходы к представлению формирования 

структур памяти в синаптических системах нейронных сетей с использованием  синаптиче-

ских подкарт, способных принимать, хранить, сортировать, удалять и воспроизводить полу-

ченную информацию посредством выполнения генетических программ построения молеку-

лярных структур памяти подобно специализированным микропроцессорным системам. 

Формирования памяти в синантических системах нейронных сетей. Сигнал в нейрон-

ной сети проходя по определенному пути, зажигает по дороге все пройденные им нейроны и 

на карте мозга вспыхивает след этого пробега.  Каждый такой след есть мозговой эквивалент 

того воздействия (образа, звука, переживания или понятия), которое породило первичный 

сигнал [1]. 

Процесс придания следу в нейронной сети статуса воспоминания, т.е. получения воз-

можности снова вызвать в сознании эту информацию, заключается в  „записи“ этого следа с 

помощью синапсов – промежутков между точками соединения двух разных нейронов. 

При каждом прохождении данного сигнала по своей системе нейронов те и только те синап-

сы, которые соединяют эти нейроны в единый „след“, становятся проводимыми.  

Многократное прохождение одного и того же сигнала в виде приказа-мысли создаёт 

на карте мозга небольшую „подкарту“ изменённых синапсов. Совокупность таких „подкарт“ 

образует нашу память. 

„Волевой импульс“, вызывающий воспоминание, зажигает несколько первых нейронов 

данной подкарты, а дальше сигнал уже „сам собой“ бежит по самому лёгкому пути, то есть 

через более проводящие синапсы, зажигая всю „подкарту“. Это подобно системе Е-mail, ко-

гда стоит написать несколько первых букв электронного адреса какого-нибудь адресата, как 

появляется весь этот адрес. Наше уникальное „Я“ – это наша уникальная память, оно слага-

ется из всех наших „воспоминаний“ в самом широком смысле этого слова, и потому сово-

купность всех таких синаптических „подкарт“ можно назвать нашим „синаптическим Я“. 

Для формирования воспоминаний требуются электрохимические сигналы 

от удалённых участков клетки, чтобы активировать гены в клеточном ядре, а затем гены 

направляют свой ответ обратно в отростки клетки. Для принятия главного решения, нейрон 

принимает решение о сохранении следов сигнала только в том случае, если его важность бы-

ла подтверждена. В синапсе, который получил достаточную стимуляцию, вырабатываются 

молекулы сигнального вещества в виде транскрипционного фактора CREB [2]. После того 

как эффективность синапса повысилась, оно может поддерживать память ещё в течение не-

которого времени, пока сигнальная молекула находится на пути к ядру нервной клетки. 

Там она активирует определённые гены, необходимые для синтеза белков, которые усилят 

синаптическую связь на длительное время. Однако здесь необходимо решить вопрос: каким 

образом белок, синтезированный в теле нейрона, сможет отыскать среди тысяч синапсов 

именно тот, который его затребовал [3]. 

Поскольку информация в нервной системе кодируется паттерном импульсов нейронной 

активности в мозге, определённые гены в нервных клетках включаются и выключаются 

в зависимости от характера импульсного разряда. Характер изменений электрического по-

тенциала, происходящих на поверхности клетки, управляет генами, расположенными в ядре 

нейрона за счет временного кодирования. 

Транскрипционные факторы  CREB – это управляющие белки, которые содержатся 

в клеточном ядре и отыскивают конкретные последовательности ДНК и связываются с ними. 

Фактически они являются выключателями, управляющими транскрипцией генов. Поэтому 

активация CREB в нейроне ведёт к активации генов, что приводит к получению белков, уси-

ливающих структуру синапса и превращающих кратковременную память в долговременную. 
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Белковым структурам памяти  не требуется адресации в определённых синапсах. Сиг-

налы-адреса распространяются по всей поверхности клетки, но оказывают влияние только 

на те синапсы, которые претерпели временное повышение своей эффективности и поэто-

му повышают мощность структур таких синапсов на длительное время [4]. В существующем 

множестве пересекающихся биохимических путей, передающих сигнал через многочислен-

ные перекрёстки от клеточной мембраны вглубь клетки, электрические сигналы, идущие 

с различной частотой по клеточной мембране, находят свою дорогу через цитоплазму 

к конечному пункту – ядру [5]. 

Наличие большого числа прохождений одного и того же сигнала в виде мысли-

инструкции создаёт на карте мозга небольшую „подкарту“ изменённых синапсов. Совокуп-

ность таких „подкарт“ образует нашу память. Мысленный импульс, вызывающий воспоми-

нание, зажигает несколько первых нейронов данной подкарты, а затем сигнал уже 

„сам собой“ бежит по самому лёгкому пути, то есть через более проводящие синапсы, зажи-

гая всю „подкарту“.  

Наше личное  „Я“ – это прежде всего наша уникальная память, оно слагается  из всех 

наших воспоминаний и потому совокупность всех таких синаптических „подкарт“ можно 

назвать нашим „синаптическим Я“. 

Поскольку информация в нервной системе кодируется паттерном импульсов нейронной 

активности, определённые гены в нервных клетках включаются и выключаются 

в зависимости от характера импульсного разряда. Характер изменений электрического по-

тенциала, происходящих на поверхности клетки, управляет генами, расположенными в ядре 

нейрона путем временного кодирования. 

Выводы. Процессы воспоминания для получения возможности снова вызвать 

в сознании нужную информацию заключаются в  „записи“ следа сигнала в нейронных сетях 

с помощью синапсов - промежутков между точками соединения двух разных нейронов. 

При каждом прохождении данного сигнала по своей системе нейронов те  и только те синап-

сы, которые соединяют эти нейроны в единый „след“, становятся проводимыми.  

Формирование воспоминаний требует наличия электрохимических сигналов 

от удалённых участков клетки, чтобы активировать гены в клеточном ядре, а затем гены 

направляют свой ответ обратно в синаптические системы нейрона.  Для принятия главного 

решения, нейрон принимает решение о сохранении полученной подкарты синаптических си-

стем в том случае, если ее важность была подтверждена. 

В синапсе, получившем достаточную стимуляцию,  вырабатываются молекулы сиг-

нального вещества, которое поддерживает память в течение некоторого времени на пути 

нахождения к ядру нервной клетки, где оно запускает гены усиления  синаптической связи 

на длительное время. 
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ЗАДАЧА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СИСТЕМ 

Ю.Л. Шередеко 

«МНУЦ ИТиС», Киев, Украина 

Актуальность непрерывного управления развитием больших технических систем, 

предприятий, экономики, государства, общества, морали, образования, личности, здоровья, 

экологии не нуждается в дополнительной аргументации. Очевидна и необходимость системы 

средств интеллектуальной поддержки принятия решений для эффективного управления раз-

витием подобных систем. Но прежде, чем делать попытки применить известные средства ин-

теллектуализации и их сочетания, необходимо подробно проанализировать особенности этой 

сложной задачи, определить методологические принципы адекватного подхода к ее решению 

(процессу принятия решений), а потом выбирать какие алгоритмы применять и как.  

В [1] показано, что подобные задачи относятся к новому классу задач управления – к 

задачам управления развитием целеустремленных систем как целостным процессом, а также 

указаны основные их особенности: динамическое, трудно предвидимое изменение многих 

параметров ситуации и большая инерционность управляемой системы, что требует глубоко-

го планирования управляющих воздействий; большое количество контрагентов со сложным 

поведением, возможные действия которых необходимо учитывать; ограниченное поле "ма-

невра" и ограничения во времени на принятие решений; неочевидные отдаленные (стратеги-

ческие) последствия решений (влияют на действия контрагентов, ограничивают спектр воз-

можных дальнейших решений и действий); необратимость и неслучайность изменений си-

стемы и среды. В целом это приводит к кардинальным изменениям структуры предпочте-

ний во времени (несущественные критерии могут стать определяющими в новых условиях, а 

самые важные – обесцениться), и к тому, что она, как правило, не обладает свойствами адди-

тивности и, даже, транзитивности, потому последовательность оптимальных частных ре-

шений не гарантирует приближения к глобальному оптимуму. Кроме того, цель управления 

развитием обычно не может быть задана в виде терминального состояния, поскольку такое 

состояние необходимо избегать, т.к. оно означает буквально крах системы, ее смерть. Ука-

занные особенности этих многошаговых задач приводят к невозможности применения при-

вычных моделей и инструментов управления. Например, процесс нельзя свести к Марков-

скому, т.к. он не только обладает памятью, но и существенно детерминирован, случайность 

проявляется лишь в изменениях среды; бесперспективно представление и в виде позицион-

ной игры; более того, неприменим и принцип оптимальности Беллмана. Даже парадигма 

управления, как редукции разнообразия (У.Р.Эшби), в процессе управления неограниченным 

развитием систем теряет свой первоначальный смысл внесения полной определенности и 

требует перехода к множественности – к взращиванию лучших возможностей и избеганию 

тупиков развития.  

Не удивительно, что история изменения подобных систем обычно оказывается не ра-

ционально управляемым процессом, а случайной последовательностью трансформаций для 

приспособления к спонтанно изменяющимся условиям. Поскольку история этих трансфор-

маций надолго закрепляется в объектах среды и в структуре системы, снижая её адаптацион-

ный потенциал и ограничивая возможность внесения последующих изменений («инерция 

развития»), то кризисы в процессе такого хаотичного «развития» являются не случайными, а 

закономерными, даже неизбежными. Причина этого в ущербности самой методологии 

трансформации: выбор решений обычно производится не из заданного в явном виде множе-

ства альтернатив, а из случайной их последовательности, порождаемой неосознаваемым пе-

ребором, причем цели и критерии определяются по ходу выбора. Но даже аккуратное приме-

нение методов принятия решений не может спасти трансформационный подход к развитию 

из-за ограниченного горизонта прогноза, цели и критериев. Например, при решении задачи 

трансформации системы в постановке игры с природой использование даже самых осторож-

ных критериев Вальда или Сэвиджа для выбора варианта изменений на данном шаге не мо-

жет гарантировать от краха системы при следующем изменении среды. 
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Управление развитием систем как целостным процессом состоит в обеспечении его 

устойчивости, поступательности, бескризисности и эффективности. Устойчивость 

развития означает сохранение динамики и перспектив развития системы при любом измене-

нии условий, в любой возможной ситуации. Т.е. принятие решений в каждый момент време-

ни должно основываться не только на актуальных в этот момент локальных критериях при-

способления к имеющейся ситуации, но и учитывать все возможные сценарии развития 

событий в будущем и минимально ограничивать достижимость стратегических целей при 

любом из них. Такое понимание позволяет сформулировать для подобных задач новый прин-

цип оптимальности: задача управления развитием систем - это последовательный выбор 

решений, которые в наименьшей мере ограничивают достижимость наиболее высокой 

поверхности равноценных целей при любом возможном сценарии развития ситуации (даже 

без какой-нибудь априорной информации о вероятностях этих сценариев).  

Если рассмотреть развитие систем, как эволюционную борьбу за выживание в пара-

дигме поединка между хищником и жертвой, то становится очевидным, что эволюционные 

преимущества получает та сторона (особь, популяция, вид, индивид, организация, страна), 

которая способна выработать и реализовать более глубокую, гибкую и многовариантную 

стратегию поведения. Интеллектуальность поведения определяется именно названными 

свойствами его стратегии. Таким образом, можно утверждать, что суть, эволюционное пред-

назначение и основная функция интеллекта состоит в выработке и реализация эффектив-

ной стратегии поведения. Сказанное означает, что любая система, предназначенная для 

выработки и реализации эффективной стратегии поведения, и только такая система 

является интеллектуальной. Решением сформулированной выше задача управления раз-

витием систем, по сути, и является наиболее рациональная стратегия, потому именно эта и 

только эта задача является задачей интеллектуального управления 

(подходы к ее решению см. в [2, 3]), а многовариантность прогнозирования и планиро-

вания оказывается имманентным свойством стратегического управления и интеллекта. 

Так задача управления развитием целеустремленных систем [1] не может быть решена без 

опоры на многовариантное прогнозирование, и какие бы алгоритмы ее решения ни были со-

зданы, она не станет тривиальной, не перестанет быть задачей интеллектуального управле-

ния, эта задача всегда остается одной из самых трудных задач принятия решений для есте-

ственного интеллекта. Во-вторых, умение эффективно решать именно эту задачу предостав-

ляет возможность выработки и использования более глубоких и успешных стратегий пове-

дения, что реализует все эволюционные преимущества интеллекта. В-третьих, многовари-

антное прогнозирование является основой цикла интеллектуального поведения, включающе-

го ориентирование в проблемной ситуации, определение ее существенных характеристик, 

закономерностей развития и многовариантное прогнозирование возможных изменений, 

определение стратегической цели, исследование возможных путей ее достижения, выработку 

стратегического плана и управляемую реализацию выбранной стратегии поведения. При та-

ком понимании интеллекта его исследование и моделирование может быть эффективным 

лишь на основе интегративного подхода, однако в области искусственного интеллекта пока 

преобладают тенденции к дифференциации, как, впрочем, в нейронауке, и в науке вообще. 
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HETEROGENEOUS PERFORMANCE EVALUATION VIA FUZZY TOPSIS 
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Abstract: Personnel evaluation is an important process, and it is the most sensitive problem 

that organization’s managers are confronted with it. In this paper, TOPSIS has been dealt within the 

fuzzy information based on decision makers’ viewpoint weights.  

Keywords: Performance evaluation, Group decision making, Fuzzy TOPSIS  

Introduction: Most significant decisions in organizations are made by groups of managers. 

One of the most critical of all decisions is that of rating personnel (Talor, 1998). Homogeneous and 

heterogeneous are two types of group decision making: Contrary to homogeneous group decision 

making, the heterogeneous decision making considers opinions from decision makers that constitute 

of different gender, age, education, functional specialization and expertise  (Chakraborty & 

Chakraborty, 2007; Chen & Chen, 2005; Herrera et al., 1996). Conflict always occurs in group 

decision making since members in a group generally do not reach the same decision. Resolving 

conflicts becomes an important issue in group decision making (Cheng & Lin, 2002). Daily deci-

sion-making problems with different intensity produce results that may be misleading, if the fuzzi-

ness of human decision making is not considered (Tsaur et al., 2002). The concept of fuzzy sets is 

one of the most important and significant instruments in the computational intelligence (Herrera et 

al., 2006). Personnel performance appraisals have been practiced in many organizations and institu-

tions with the purpose for salary adjustments, promotions, training, and other decisions that affect 

employee status within the company (Lilley & Hinduja, 2007; Chang et al., 2007; Elicker et al., 

2006; Bretz et al., 1992). Therefore, designing applicable multi-dimensional appraisal systems for 

heterogeneous appraisers has been a main concern for scholars. This paper used heterogeneous 

fuzzy TOPSIS model under fuzzy environment for personnel performance evaluation. 

The proposed method 

Let },,,{ 21 mAAAA  be a discrete set of alternatives, },,,{ 21 tDDDD  be the set of 

decision makers, and ),,,( 21 t   be the weight vector of decision makers, 

where tkk ,,2,1,0  , and 


t

k k1
1 . Let },,,{ 21 nCCCC  be the set of attributes, and 

),,,( 21 nwwww   be the weight vector of attributes, where  
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n nn wjnw
1

1,,,2,1,0  . 

The fuzzy group decision problem can be concisely expressed as a matrix form:  
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k

ijx~  and 
k

jw~ are linguistic variables that can 

be shown by fuzzy numbers (Mahdavi et al., 2008). First step is, 

identification the evaluation criteria. Step 2 is, generating alternatives. Step 

3 is, evaluating alternatives in terms of criteria (the values of the criterion 

functions are fuzzy).  

Step 4 is, identifying the weight of criteria and the weight of decision makers (the values of 

the weights can be crisp or fuzzy).  Step 5. Construction of the fuzzy decision matrix. Step 6. We 

calculate the normalized fuzzy decision matrix as follows:   

For the type of revenue and cost attributes, we have 
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where operator “^” is the floor operator (Li, 2002). Step 7. We defuzzify and aggregate DMs 

fuzzy decision matrixes as follows for trapezoidal fuzzy numbers: 
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(BNP) value is: jiLELEMELEUEBNP ijijijijijij ,3/)]()[(   Step 8. Regarding the group matrix ijg , 

and the continuation of step two of TOPSIS method, alternatives were classified. 

Case study: This study was performed in Energy Efficiency Organization active in the field 

of energy consumption optimizing. Twenty-one persons were selected as a professional group 

according to the president of EEO organization opinion based on their experiences and education in 

order to determine the criteria, weights, and assessors’ viewpoint weights. In this paper the 

organization’s middle managers from deputy of training and optimizing energy consumption were 

evaluated. So each manager was assessed by 4 assessors (Boss, Colleague, Inferior, employee 

him/herself) based on 33 quality and quantity attributes. 

Conclusion: The personnel evaluation is the most important and complicated aspects of 

human- resource management. A new proposed personnel performance evaluation model was used, 

in which personnel are evaluated from different points of view by fuzzy TOPSIS, and evaluation’s 

errors are minimized. This paper uses a fuzzy group decision making method which allows group 

members to express their fuzzy preferences in linguistic terms for candidate selection and for 

individual judgments. The method accounts for both homogeneous and heterogeneous performance 

evaluation by considering the decision makers’ viewpoint weights. The results of the mentioned 

models are compared with the pervious personnel performance appraisal model (Top-Down 

evaluation).  
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Comparison of proposed method and pervious personnel perfor-

mance appraisal (Middle managers) 
Candidates A1 A2 A3 A4 

Previous assessment grade 29.5 29 29.5 29.5 

Fuzzy heterogeneous 

performance evaluation 

method 

3 4 1 2 
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Introduction. The aim of this work is the foundation of a new original high speed performing 

matrix algorithm, about key-exchange on open channel. According to the plan, the high speed 

performance of a  new algorithm  should be approximately like the ones, that are used by the 

cryptographic encryption and  decryption algorithms  of the symmetric systems. The achievement 

of this goal, seems to be related with the existing global problems, as for now, there are no existing 

asymmetric systems which have high speed performance like the one, that symmetric system has. In 

other words, at the moment, there are no cryptographic systems, which could simultaneously 

perform both tasks – Implement the key exchange on open channel (without using the closed 

channel) and – have as high speed performance as the  symmetric systems have. The reason is fully 

hidden in the most one-way functions, which appear to be the basis for the realization of the already 

existing asymmetric systems. From the above mentioned derives all the complexity and importance 

of construction and basement of a new original one-way matrix function and algorithms, studied in 

the given work.  

First one-way matrix function was recorded in the work [1], in which it was presented as the 

operation of multiplication of a vector on a matrix.  On the basis of this one-way matrix function, 

given in the same work [1] for the first time, the key exchange on open channel was also described ( 

An algorithm, alternative to the Diffie-Hellman protocol [2]). Future results were published in the 

following works, for example[3-4]. The answer on the question about high speed performance of 

one-way matrix function, already shown in the annotation paragraph of this work, directly follows 

from the answer on the question about – From what kind of operations consists one-way matrix  

function itself? According to the authors, after getting familiar with the subsequent paragraph, there 

should be no doubts about the high speed performance of the matrix function, as well as about high 

speed performance of the key-exchange algorithm on open channel.  

 Construction of cyclic multiplicative groups of initial n x n matrices  

As it is shown above, for the implementation of the key-exchange algorithm the presence of 

multiple nxn matrices of high power, which at the same time are commutative, is required.  Number 

commutation  in Diffie-Hellman’s algorithm is implemented naturally, in accordance to (2), while, 

for our algorithm (1), construction of the commutative multiplicity of Â for each value dimension n 

presents a difficult task.  

In the Given work, an effective and constructive solution is presented. The characteristics of 

effective and constructive methods, for construction of the matrices is included in the following: 

 For each  n>1   dimension, the initial   n x n matrix should generate either the maximum 

number of matrices (2
n
-1),  or this number should be the number of Mersen, meaning  .  2

j
-1, 

where j <n; 

 The method of synthesis of any  n x n matrix for any dimension, should be the same 

(where n is probably implementable maximal dimension of the initial matrices). Hence  the 

technology of the construction for initial matrices should be implementable and similar for 

any given dimension of n.  

Besides the above mentioned, it should be considered, that the structure of the matrices should 

not contain recursion inside the matrix [3-4]. 

At the beginning of the presentation of matrix generation  method, we would state, that the 

authors came up to the formation of the presented method during the study process of absolutely 

different issue.  Let’s suppose, that the task of determining primitivism of the elements (1+α)  is 

being considered in the field GF(2
n
) according to the module of the cyclic polynomial p(x)=1+x

2
+. . 

. +x
n
,  where  p(α) =0. 
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   Now, let’s suppose, that the meanings of j – type element degrees (1+α) , provided, that j<n 

. Then, we would have the following order of the element degrees (1+α)  , with corresponding field 

elements and vectors from Vn  over the field GF (2): 

 

(1+α)
0
 =1                                    (1000000. . .0) 

(1+α)
1
=1+α                                 (1100000. . .0) 

(1+α)
2
=1+α 

2
                               (1010000. . .0) 

(1+α)
3
=1+α+ α

2
+ α

3 
                   (1111000. . .0)                                                                 (1) 

 (1+α)
4
=1+       + α

4
                     (1000100. . .0) 

(1+α)
5
=1+α +         +α

4
+ α

5
         (1100110. . .0) 

.     .     .    .     .      .    .     .    .    .    .     .    .   .   . 

Conclusion. The structure indicated by the formula (1), is nothing, but the Sierpinski triangle, 

with all the characteristics of a fractal structure.  

Definition 1.  Suppose, that the given structure (1) ads a single row as the first row, then we 

get totally fractal structure (Fig. 1).  

 

  
                                                         Fig. 1 – Totally fractal structure 

     Definition 2.     Normal nxn matrix structure is a matrix formed from the primary   nxn 

elements, or from first lines and first columns of a total fractal structure. 
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THE IDENTIFYING OF MODEL OUTPUT DATA OF FUZZY LINEAR REGRESSION 

MODEL FOR INTERVAL TYPE-2 FUZZY SETS 

O.M.Poleshchuk, N.E.Malolepshaya  

 Moscow State Forest University, Moscow, Russia  

 

Abstract. This paper presents a method of the identifying of model output data of fuzzy linear 

regression model for interval type-2 fuzzy sets. The basic idea is to determine weighed intervals for 

triangular fuzzy numbers membership functions of whose are low membership function and upper 

membership function of interval type-2 fuzzy set and to determine an affinity measure for two 

interval type-2 fuzzy sets based on these intervals. 

A method for a multiple fuzzy linear regression was developed in paper [1]. The input and 

output data of the regression model are interval type-2 fuzzy sets. 

Let us consider a special case of interval type-2 fuzzy sets (IT2 FS) A
~

 shown in Fig. 1.  

1

x

A
~

A
~

)(x

 

Fig. 1. IT2 FS A
~

 with LMF 
A
~  and UMF 

A
~ . 

This IT2 FS is defined by LMF and UMF, which are denoted by 
A
~  and 

A
~  respectively, 

 L

r

L

l

L aaa ,,
A
~   ,  U

r

U

l

U

A
aaa ,,~  . The first parameter in bracket is abscissa of the apex of the 

triangle that is a graph of the corresponding membership function, while the last two parameters are 

the lengths of the left and right triangle wings correspondingly [2]. 

The linear hybrid regression model as follows: mm XaXaaY
~~...

~~~~
110  , 

  mjbbba j

r

j

l

j

j ,0,,,~   – unknown coefficients, which are defined as triangular numbers, 

iY
~

ni ,1  – output IT2 FSs, defined by LMFs  ,,,~
iL

r

iL

l

iL

Y
yyy

i

 ni ,1  and  UMFs 

  0,,,~  iU

l

iUiU

r

iU

l

iU

Y
yyyyy

i

 ,. ni ,1 , 
i

jX
~

, mj ,1 , ni ,1  – input IT2 FSs, defined by LMFs 

 jiL

r

jiL

l

jiL

X
xxxi

j

,,~   and  UMFs   0,,,~  jiU

l

jiUjiU

r

jiU

l

jiU

X
xxxxxi

j

 , mj ,1 , ni ,1 . 

Let iŶ ni ,1  are model output IT2 FSs, defined by LMFs  ,,,ˆ
iL

r

iL

l

iL

Y
vvv

i

 ni ,1  and 

UMFs  ,,,ˆ
iU
r

iU
l

iU

Y
vvv

i

 ni ,1 . After obtaining iŶ , ni ,1  a problem of identifying them with 

initial  collection of words pkYk ,1,  , that formalized with the help of IT2 FSs pkYk ,1,
~~

  defined 

by LMFs  ,,,~~
kL

r

kL

l

kL

Y
yyy

k

 pk ,1  and  UMFs  ,,,~~
kU

r

kU

l

kU

Y
yyy

k

 pk ,1  appears. 

Trying to solve this problem we propose to determine a weighted interval for a triangular 

number. The definition of weighted point B  for a triangular number  rl bbbB ,,
~
  was given in 

[3]: 
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Let us define the weighted set for the triangular fuzzy number  rl aaaA ,,
~
  as the set of 

weighted points of all triangular numbers  rl bbbB ,,
~
  that belong to the number A

~
. The 

weighted set for the triangular fuzzy number  rl aaaA ,,
~
  is an interval  21 , AA , such as 

laaA
6

1
1  , raaA

6

1
2  . The definition of weighted interval for trapezoidal fuzzy number was 

given in [4] and properties of operations with weighted intervals also were proved. 

Let determine weighed intervals    UULL AAAA 2121 ,,,  for LMF  L

r

L

l

L aaa ,,  
A
~   and UMF 

 U

r

U

l

U

A
aaa ,,~   of IT2 FS A

~
: 

L

l

LL aaA
6

1
1  , 

L

r

LL aaA
6

1
2  ,

U

l

UU aaA
6

1
1  , 

U

r

UU aaA
6

1
2  . 

The weighted intervals for LMF and UMF of model iŶ , ni ,1  and pkYk ,1,
~~

  are 

designated by  iLiL CC 21 , ,   niCC iLiL ,1,, 21   and  iLiL DD 21 , ,   pkDD iLiL ,1,, 21  accordingly. The 

formalizations of values pkY
k

,1,  of linguistic scale are designated by pkYk ,1,
~~

 .  

Let us define an affinity measure for two IT2 FSs BA
~

,
~

 with weighed intervals 

   UULL AAAA 2121 ,,, ,    UULL BBBB 2121 ,,, : 

          .
~

,
~ 2

22

2

11

2

22

2

11

2 UUUULLLL BABABABABAf   

Let us consider a functional 

        pkniDCDCDCDCYYf iUiUiUiUkLiLkLiL

ki ,1,,1,
~~

,ˆ
2

22

2

11

2

22

2

11

2 




 . 

The model iŶ  is identified to 
s

Y , if pkYYfYYf ki
k

si ,1,
~~

,ˆmin
~~

,ˆ 22 










  . 

Conclusions. A method of the identifying of model output data of fuzzy linear regression 

model was developed in this paper. The model output and initial data of the regression model are 

interval type-2 fuzzy sets. The basic idea of this paper is to determine weighed intervals for 

triangular fuzzy numbers, membership functions of whose are low membership function and upper 

membership function of IT2 FSs, to determine an affinity measure for two IT2 FSs based on these 

intervals.  
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НОВІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЧАСОВИХ 

ПОСЛІДОВНОСТЕЙ З НЕСТАЦІОНАРНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ 

Б.Р. Андрієцький 

НУ “Львівська політехніка”, Львів, Україна 

Вступ. Реальні процеси зазвичай характеризуються трьома складовими: детермінова-

ною, ймовірнісною та чисто випадковою [1]. Чисто випадкові збурення різноманітного хара-

ктеру, які впливають на процес, надають йому нестаціонарних властивостей.  

Опираючись на класичні методи моделювання лінійних систем, досить складно створи-

ти інструментарій для обґрунтованого прогнозування процесів, що володіють нестаціонар-

ними властивостями. Це пов'язано з особливостями таких процесів - наявністю інтенсивних 

збурень, які в загальному випадку накладаються один на одного. Вони визначають мінли-

вість складових процесу і змінюють його якісний склад. 

Для прикладу, спектральний аналіз рядів Фур'є дозволяє побачити структуру певного 

класу сигналів. Його суть полягає в розкладанні початкового сигналу в ряд по фіксованій си-

стемі базисних функцій, проте це породжує властивість строгої періодичності [2]. Інформа-

тивним такий аналіз є лише при розгляді стаціонарних процесів. 

Тому такі підходи в аналізі і прогнозуванні часових рядів, як авторегресійні моделі, ко-

взаючого середнього, спектральний аналіз Фур’є та інші, відходять на задній план при дослі-

дженні процесів з нестаціонарними властивостями. 

Доцільним є застосування сингулярного спектрального аналізу (ССА) для прогнозу-

вання часових послідовностей. Зазначений метод дозволяє досліджувати структури часових 

рядів і поєднує в собі переваги багатьох інших методів, зокрема аналізу Фур'є і кореляційно-

го аналізу [3]. Суть ССА полягає в перетворенні одновимірної вибірки нестаціонарного про-

цесу в матрицю розгортки за допомогою однопараметричної процедури над елементами ряду 

і сингулярного розкладання цієї матриці. В результаті цих операцій відбувається розклад ча-

сового ряду на суму головних компонент, таких як тренд (тенденція ЧР), періодичні компо-

ненти (коливання), шум. 

Однак варто зазначити, що недоліком сингулярного спектрального аналізу є його низь-

ка швидкодія: через об’ємні операції з матрицями великої розмірності його неможливо за-

стосовувати в режимі реального часу. 

Альтернативним підходом, який позбавлений недоліків класичного спектрального ана-

лізу, є нейромережевий спектральний аналіз. 

Нейромережевий спектральний аналіз. В основі нейромережевого спектрального аналі-

зу лежить нейромережа автоасоціативного типу моделі геометричних перетворень (МГП) [4] 

(рис. 1). 

x1

x2

...

xn

ГК1

ГК2

...

ГКn

x1

x2

...

xn  
Рис. 1. Структура ШНМ МГП автоасоціативного типу. 

 

Виділення головних компонент часової послідовності здійснюється в два етапи. 

На першому етапі здійснюється процедура перетворення одновимірного часового ряду 

 Nxxx ,,, 21  в матрицю X для подання її на входи нейромережі.  
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де, N – довжина часового ряду, 

L = 1 < L < N – часове вікно, параметр, який визначає кількість головних компонентів, 

на які буде розкладатися часова послідовність, 

K=N-L+1 – кількість рядків утвореної матриці. 

На другому етапі будується автоасоціативна ШНМ МГП з кількістю нейронів в прихо-

ваному шарі рівних L, на входи і виходи якої подається матриця X. Після процедури навчан-

ня отримуємо головні компоненти. 

Варто зауважити, що перша головна компонента є трендом часового ряду, який показує 

загальну тенденцію розвитку процесу в часі, а наступні  - це періодичні коливання зі змінним 

періодом, причому амплітуда цих коливань зменшується зі збільшенням номера головної 

компоненти. При великій кількості головних компонент амплітуди останніх настільки малі, 

що ними можна знехтувати при відтворені і прогнозуванні початкового часового ряду, оскі-

льки їхня відсутність не вносить суттєвої похибки. До того ж, ці коливання фактично не під-

даються прогнозу. 

Прогнозування головних компонентів на основі даних початкового ряду. При прогно-

зуванні часових послідовностей за допомогою штучних нейронних мереж зазвичай викорис-

товують метод рухомих часових вікон. Такий підхід характеризується наростаючою похиб-

кою при збільшенні горизонту прогнозу, оскільки спрогнозоване значення з попереднього 

етапу, яке має певну похибку, подається на вхід мережі для прогнозу наступного етапу. 

Для прогнозування тренду і вибраних коливань часової послідовності пропонується 

інший підхід. Він базується на тому, що передбачення головних компонент відбувається не 

на основі попередніх їх значень, а на основі початкового часового ряду. Варто зазначити, що 

горизонт прогнозу P таким методом безпосередньо залежить від вибору часового вікна L, 

оскільки L = Inputs + P, де Inputs – кількість входів ШНМ, яка здійснюватиме прогноз. 

Висновки. Нейромережевий спектральний аналіз – це перспективний засіб для аналізу і 

прогнозування часових послідовностей з нестаціонарними властивостями. Завдяки викорис-

танню автоасоціативної мережі МГП, яка володіє високою швидкодією, неітераційним на-

вчанням, здатністю обробляти великі об’єми інформації, процес розкладу часової послідов-

ності на головні компоненти значно ефективніший на відміну від класичного сингулярного 

спектрального аналізу. 

Запропонований метод прогнозування головних компонентів хоч і має обмеження на 

горизонт прогнозу, проте позбавлений ефекту накопичення похибки, що підвищує точність 

передбачення. 
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АДАПТИВНО-ПОИСКОВЫЙ И ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМЫ В ЗАДАЧАХ 

ОПТИМИЗАЦИИ МНОГОЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ  

Ю.В. Бабенко, А.И. Михалёв 

Национальная металлургическая академия Украины, Днепропетровск, Украина 

Рассмотрим задачу глобальной оптимизации функций многих переменных X. Для этого 

рассмотрим некоторую область определения переменных d , d  , и функ-

цию : ,  tf T T   . Задача оптимизации ( ) [X( )]f t f t  формулируется следующим об-

разом: требуется (с заданной точностью) вычислить    inf
x

m f f x


  и    sup
x

M f f x


 , а 

также найти точки x   (если они существуют), для которых либо    f x m f , либо 

   f x M f .  

Задаче оптимизации многоэкстремальных функций f  можно придать практическое со-

держание, например, в задачах оптимального позиционирования в пространстве допустимых 

значений x , найти оптимальные x , соответствующие глобальному экстремуму критерия 

( )f t .  

Для нахождения экстремума функционала f  будем использовать модифицированный 

ГА [1, 2] и адаптивно-поисковый алгоритм оптимизации [3], суть которого состоит в постро-

ении кусочно-постоянных, ортогональных в каналах адаптивной настройки полупериодов 

поисковых управлений 
1

d

k k
U u


  для экстремальных систем II рода с динамической частью  

( ) ( ) ( ),X t X t U t    

где t  - время,   - постоянная времени экстремальной системы. При этом адаптивность 

алгоритма состоит в том, что длительности интервалов полупериодов постоянства поиско-

вых управлений определяются значением функции f  в точке         1 2, ,...,
T

dx t x t x t x t . 

Была проведена серия экспериментов, в которых с использованием модифицированно-

го ГА и адаптивно-поискового алгоритма решалась задача глобальной оптимизации тесто-

вых функций из набора De’Jonga [4]. В результате вычислений рассмотренными алгоритма-

ми с заданной точностью были получены глобальные экстремумы тестовых функций. При 

этом адаптивно-поисковый алгоритм работал значительно быстрее, в то время как ГА ока-

зался менее чувствительным к выбору начальных условий поиска. 

В дальнейшем планируется модифицировать адаптивно-поисковый алгоритм за счет 

применения генетического алгоритма для разделения каналов адаптивной настройки поиско-

вых управлений. 
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ НЕЙРОСЕТЕВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

А.А. Бессонов, С.О. Руденко 

Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Харьков, Украина 

Введение. Задача идентификации нелинейного нестационарного динамического объек-

та, описываемого моделью 

)()),(()( kkkfky  x ,                                                 (1) 

где  Tmkukulkykyk )(),...,1(),(),...,1()( x  - Nx1 вектор обобщенного входного 

сигнала (N = l + m); )(iy , )(iu  - выходной и входной сигналы объекта в момент времени i 

соответственно; l и m – порядки запаздывания по выходному и входному каналам соответ-

ственно; )(f  - неизвестная нелинейная функция; )(k  - помеха, состоит в получении оцен-

ки функции )(f  по измерениям входных и выходных переменных. 

  Трудности, связанные с идентификацией нелинейных динамических объектов клас-

сическими методами, обусловили появление и развитие альтернативного, нейросетевого, 

подхода к решению этой задачи, при котором задача идентификации заключается в обучении 

сети, состоящем в определении вектора ее параметров   (весов, параметров активационных 

и базисных функций и т.д.), обеспечивающего минимум функционала 

  



k

i

ie
k

eF
1

,
1

)( θ ,                                                     (2) 

где   θ,ie  - некоторая функция потерь, зависящая от вида закона распределения по-

мехи  ; )(ˆ)()( iyiyie  ; )(ˆ iy  - выходной сигнал модели. 

Для обучения (оценивания параметров) сети применяются методы, требующие вычис-

ления градиента используемого функционала   θ,ie  и обладающие в связи с этим рядом 

существенных недостатков. Попытки устранить недостатки традиционных методов синтеза и 

функционирования ИНС привели к появлению нового класса сетей – эволюционирующих 

ИНС (ЭИНС). Основным преимуществом использования эволюционных алгоритмов (ЭА) 

для оптимизации ИНС является то, что структура и параметры сети могут быть закодирова-

ны в геноме и определяться параллельно. Среди ЭА одними из наиболее распространенных 

являются генетические алгоритмы (ГА) [1]. 

Так как получаемая математическая модель, с одной стороны, должна быть достаточно 

простой и удобной для использования ее в задачах прогнозирования, управления и т.д., а с 

другой – наиболее полно отражать свойства исследуемого объекта, ее качество определяется 

некоторым набором критериев, т.е. задача идентификации является многокритериальной. 

Задача многокритериальной оптимизации. Задача многокритериальной оптимиза-

ции (МО) заключается в нахождении такого вектора решений, удовлетворяющего опреде-

ленным ограничениям, который давал бы приемлемые значения для всех целевых функций 

[2]. Так как цели зачастую вступают в противоречие друг с другом таким образом, что улуч-

шение одной из них приводит к ухудшению другой, не существует единого оптимального 

решения, наилучшего по отношению ко всем целевым функциям. Вместо этого, есть множе-

ство оптимальных решений задачи многоцелевой оптимизации, известное как Парето опти-

мальные решения или фронт Парето [3]. Понятие фронта Парето в области значений целевых 

функций в задаче МО означает набор таких решений, которые являясь недоминирующими 

по отношению друг к другу, в то же время доминируют над всеми остальными решениями в 

пространстве поиска. Таким образом, невозможно найти единое решение, которое бы пре-

восходило все другие по отношению ко всем целям. Математически, данная задача может 

быть сформулирована следующим образом. 

Требуется найти такой вектор  Tnxxx **

2

*

1

* ,...,,x , который бы оптимизировал вектор 

целевых функций 
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 T 

kfffF )(),...,(),()( 21 xxxx                                      (3) 

при наличии m ограничений в виде неравенств 

,,1,0)( migi x                                                   (4) 

и p ограничений в виде равенств 

,,1,0)( pjh j x                                                  (5) 

где  n*x  - вектор решений, kF )(x  - вектор целевых функций, каждая из кото-

рых должна быть оптимизирована.  

Для построения же модели объекта обычно используют радиально-базисные сети 

(РБС), которые осуществляют аппроксимацию функции )(xf  некоторой системой нелиней-

ных базисных функций (БФ), что позволяет представить искомую нелинейную модель в виде 





N

i

iiii μkwaky
1

0 ),)(()(ˆ ,x ,                                       (6) 

где 0a  - смещение нейрона выходного слоя; iw  - вес связи i-го нейрона скрытого слоя с 

нейроном выходного слоя; N  - число нейронов в скрытом слое; i  - БФ i-го нейрона; μі, σі – 

центры и радиусы i-й БФ соответственно. 

Выбор БФ играет важную роль при построении РБС, так как существенно влияет на 

сложность вычислений, а для упрощения обычно предполагается, что активационные функ-

ции нейронов одинаковы и выбраны экспертом.  

Обучение сети заключается в определении  вектора  

θ(k) = (a0(k), w1(k), )(1 kT ,σ1(k),…, wN(k), )(kT
N ,σN(k))

T
. 

В настоящее время разработано и хорошо изучено достаточно большое количество ал-

горитмов настройки параметров сети, однако вопросы выбора ее оптимальной структуры 

остаются открытыми. 

Алгоритм ГА для решения задачи МО содержит следующие шаги:  

1. Создание начальной популяции.  

1.1. Инициализация хромосомы каждой особи.  

1.2. Оценивание начальной популяции.  

2. Этап эволюции - построение нового поколения.  

2.1.  Отбор кандидатов на скрещивание с помощью решения задачи МО. 

2.2 Скрещивание, т.е. порождение каждой парой отобранных кандидатов новых инди-

видов.  

2.3. Мутация.  

2.4. Оценивание новой популяции.  

3. Выбор единственного из полученного набора оптимальных решений (фронта Парето) 

с помощью некоторого информационного критерия. 

Выводы. Эффективность использования эволюционного подхода для решения задачи 

многокритериальной нейросетевой идентификации нелинейных объектов при наличии не-

гауссовских помех, т.е. получение Парето-оптимального решения, существенно возрастает 

при применении робастных фитнес-функций. Результаты имитационного моделирования 

подтверждают эффективность предложенного подхода.  
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ПОШУК ОПТИМАЛЬНИХ АЛЬТЕРНАТИВ  

ДЛЯ ЗАДАЧІ З НЕЧІТКОЮ МНОЖИНОЮ ЦІЛЕЙ 

О.М.Бовсунівський  

КНУ імені Тараса Шевченка, Україна 

Розглядається задача раціонального вибору альтернатив з нечіткою множиною цілей 

заданою у вигляді об’єднання нечіткої множини чітких множин. Нехай на універсальній 

множині альтернатив X , особою, що приймає рішення (ОПР) визначено нечітку множину 

альтернатив D  з функцією належності : [0,1]D X   і також визначено множину {1,2,... }N n  

можливих цілей, які задані деякими чіткими підмножинами iG X , i N , а n  - їх кількість. 

Задача полягає у досягненні хоча б однієї цільової множини. 

На практиці досить часто виникають ситуації, коли в момент прийняття рішення ОПР 

не може чітко вказати, які саме множини iG , i N , характеризують її ціль, але може задати 

їх деяку нечітку підмножину [2] N N  з функцією належності : [0,1]N  . 

Тоді загальну ціль ОПР можна задати у вигляді множини i
i N

G G


 , яка є об’єднанням 

нечіткої множини N  чітких множин iG , i N  з функцією належності ( ) max ( )
jGG j N

x x 


 , 

x X . 

Значення цієї функції належності 
G

   для кожної альтернативи x X  буде визначатися 

як екстремум цільової функції наступної задачі нечіткого математичного програмування: 

max
jGG j N

 


 . Розв’язком цієї задачі згідно до [3] вважається нечітка множина N , носієм 

якої є множина оптимальних за Парето розв’язків наступної двокритеріальної задачі: 

max
iG  , ( ) maxi  , i N . 

Розглянутий у цій роботі підхід вибору альтернатив у задачі прийняття рішень з 

цільовою множиною, яка може бути задана нечіткою множиною чітких множин є іншим по-

глядом на цю проблему, ніж метод, який був розвинений у роботах Р. Белмана та Л. Заде, зо-

крема в [4], з використанням вагових коефіцієнтів, які характеризують перевагу ОПР на 

множині цільових множин. У загальному випадку задачі прийняття рішень з чіткими 

цільовими множинами, підхід Р. Белмана та Л. Заде приводить або до тривіального розв’язку 

– допустимої альтернативи, яка належить усім цільовим множинам (якщо вона існує), або 

пропонує всю множину допустимих альтернатив, що не задовольняє вихідній цілі ОПР. 
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ СЕРВИС-ОРИЕНТИРОВАННАЯ АРХИТЕКТУРА 

МУЛЬТИАГЕНТНЫХ СИСТЕМ 

Н.А. Гонтарь 

 «Запорожский национальный технический университет», Запорожье, Украина 

Работы в области мультиагентных систем (МАС), в особенности разработка приложе-

ний, требуют привлечение знаний и технологий из ряда областей, которые ранее были вне 

поля зрения специалистов по искусственному интеллекту. Прежде всего, это относится к па-

раллельным вычислениям, технологии открытой распределенной обработки, обеспечения 

безопасности и мобильности агентов, интероперабельности и гетерогенности предоставляе-

мых сервисов. Необходимы знания в области сетевых компьютерных технологий и, в осо-

бенности, в области использования знаний из Internet [1]. Таким образом, к числу главных 

теоретических проблем МАС можно отнести: 
 описание, декомпозиция и распределение задач между агентами МАС. Синтез (ком-
позиция) решений; 
 обеспечение взаимодействия, коммуникации агентов в МАС. Построение языков и 
протоколов коммуникации; 
 согласование решений и координация действий агентов. Планирование в МАС. Раз-
решение конфликтов между агентами из-за ресурсов; 
 описание представления агентами своих внутренних состояний, а также рассуждений 
о знаниях, планах и действиях других агентов; 
 описание различных точек зрения, целей и предпочтений агентов в интересах пред-
ставления их в МАС. 
Для устранения недостатков МАС предлагается использовать в основе системы семан-

тическую сервис-ориентированную архитектуру (ССОА). ССОА направлена на решение за-

дач коммуникации агентов, адаптивности системы к изменяющимся требованиям окружаю-

щей среды, автоматизации принятия решений, обеспечения совместимости знаний с помо-

щью унификации технологического окружения, в котором осуществляется согласование на 

уровне контента и процессов для каждого конкретного случая. Построение ССОА основано 

на следующих технологиях: WSDL, OWL, SOAP, UDDI и BPEL. На рисунке 1 показана мо-

дель классов ССОА, которая содержит основные артефакты и отношения между ними. 

 
Рис.1 Модель ССОА 

Использование ССОА в основе МАС не является просто объединением различных тех-

нологий инженерии и семантики. Базовая архитектура ССОА привносит ряд принципиально 

новых свойств и возможностей в МАС и по существу представляет собой качественно но-

вый, более высокий уровень их развития.  
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ПОШУК АСОЦІАТИВНИХ ПРАВИЛ В БАГАТОМІРНИХ БАЗАХ ДАНИХ ЯК 

СПОСІБ ІНТЕГРАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ OLAP ТА DATA MINING 

Г.В. Горбань 

«ЧДУ ім. Петра Могили», Миколаїв, Україна 

Одним з найпоширеніших методів інтелектуального аналізу даних (Data Mining) є асо-

ціація, що представляє собою виявлення закономірностей між зв’язними об’єктами, прикла-

дом яких може бути правило, що з події X слідкує подія Y. Подібні правила називаються 

асоціативними. Даний метод також називається аналізом ринкової корзини, оскільки вперше 

він запропонований для знаходження типових шаблонів покупок в супермаркетах. 

Базовим поняттям в теорії асоціативних правил є транзакція, тобто деяка множина по-

дій, що відбуваються разом. Не менш важливим поняттям є предметний набір, що представ-

ляє собою непусту множину предметів, що з’являються в одній транзакції [1,2]. 

В основному методи Data Mining, включаючи і пошук асоціативних правил, працюють 

на даних, що представлені в табличному вигляді. Однак існує також інша технологія аналізу 

даних OLAP (On-Line Analytical Processing), яка є оперативною аналітичною обробкою да-

них, що використовують методи і засоби для збору, зберігання та аналізу багатомірних да-

них. Технології Data Mining та OLAP можуть бути розглянуті як складові частини процесу 

підтримки прийняття рішень, і їх інтеграція дозволить збагатити функціональність інтелек-

туальних систем. Зокрема, спроби пошуку асоціативних правил в OLAP-кубах представлені 

в роботах [3,4,5]. 

Замість транзакцій в такому аналізі використовується OLAP-куб, вигляд якого предста-

влений на рисунку (для прикладу вимірів Data, Магазин, Продукт). 

 
Рис. – Структура OLAP-кубу 

З кубу, зображеного на рис. можна побудувати множину правил, наприклад: 

(a1=”Молочні продукти”) → (a2=”Троянда”) – найбільший попит на молочні продукти 

в магазині «Троянда»; 

(a2=”Зоря”) → (a3=”2011”) – найбільший прибуток від магазину «Зоря» був у 2011 ро-

ці; 

(a2=”Промінь”) ^ (a3=”2012”) → (a1=”Безалкогольні напої”) – найбільший прибуток за 

2012 рік у магазині «Промінь» приніс продаж безалкогольних напоїв. 

В загальному вигляді асоціативні правила можна представити в наступному вигляді: 

 
Асоціативні правила описують зв’язок між наборами предметів, яка характеризується 

підтримкою (support) та достовірністю (confidence). Підтримка представляє число транзакцій, 

які мають як антецедент, так і консеквент. В контексті OLAP найбільшу зацікавленість пред-

ставляє зведені значення міри кубу. Тому для багатомірних даних підтримка представляє ві-
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дношення відповідного значення міри кубу для атрибутів вимірів, зазначених в антецеденті 

та консеквенті, до підсумкового значення кубу: 

            (1) 

Достовірність асоціативного правила можна представити як відношення значення міри 

кубу для атрибутів вимірів, зазначених в антецеденті та консеквентні, до агрегатного значен-

ня кубу за атрибутами вимірів, зазначених тільки в антецеденті: 

                (2) 

Для ефективного пошуку асоціативних правил також використовуються суб’єктивні 

міри значимості правил: ліфт (lift), леверидж (leverage) та покращення (improvement). 

Ліфт є відношенням частоти появи антецедента в транзакціях, які також мають і консе-

квент, до частоти появи консеквента в цілому. В контексті багатомірних даних він обчислю-

ється таким чином: 

           (3) 

Леверидж представляє собою різницю між частотою, з якою антецедент та консеквент 

з’являються спільно, і добутком частот появи антецедента та консеквента окремо: 

        

      

  (4) 

 Покращення обчислюється подібно левериджу з тільки тією різницею, що береться ві-

дношення частоти появи антецедента та консеквентна разом до добутку частот появи анте-

цедента та консеквентна окремо: 

 

  

    (5) 

 Існують певні алгоритми пошуку асоціативних правил, такі як Apriori, FPG, Partition, 

DIC. В подальшому планується апробація даних алгоритмів на багатомірних базах даних. 
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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПОЛУЛИНЕЙНЫХ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ 

УРАВНЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ СЕТЕЙ РАДИАЛЬНЫХ БАЗИСНЫХ ФУНКЦИЙ 

ОБУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

В.И.Горбаченко, М.В.Жуков 

«Пензенский государственный университет», Пенза, Россия  

Сеть радиальных базисных функций (RBF-сеть) [1] — нейронная сеть прямого распро-

странения сигнала, которая содержит промежуточный скрытый слой радиально-

симметричных нейронов. Каждый такой нейрон преобразовывает расстояние от данного 

входного вектора до соответствующего ему "центра" по некоторому нелинейному закону, 

задаваемого радиальной базисной функцией (RBF-функция), например, функцией Гаусса: 
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где x — точка пространства; c — центр функции; a — ширина;   — евклидова норма. 

Процесс решения полулинейных (нелинейность только в правой части дифференциаль-

ного уравнения) эллиптических уравнений с помощью РБФ-сетей рассмотрим на примере 

двухмерного полулинейного эллиптического уравнения с граничными условиями первого 

рода 

   ( , ) , , ,   , Ω,u x y f x y u x y    (1) 

   ( , ) , ,   , Ωu x y p x y x y  , (2) 

где Ω  — область решения; Ω  — граница области; f и p —  известные функции. 

 Представим RBF-сеть как аппроксиматор функции решения: 
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где m — число RBF-функций (скрытых нейронов), kw  — вес, связывающий выходной 

нейрон с k-ым нейроном скрытого слоя. Из множеств Ω  и Ω  выберем N внутренних и K 

граничных контрольных точек. Решение (1)–(2) происходит в процессе обучения RBF-сети, 

т.е. настройки весов, центров и ширины нейронов, таким образом, чтобы норма невязок 

 ( ,  ) ,  ,   1i i i iu x y f x y i N    и  ( ,  ) ,  ,   1i i i iu x y p x y i N N K      в контрольных точках 

была минимальной. 

Для минимизации невязок в [2] используется метод коллокаций [3], согласно которому 

настраиваются только веса RBF-функций, а центрам и ширине задаются фиксированные зна-

чения, причем центры равномерно распределяются по области входов, а значение ширины 

одинаково для всех RBF-функций. В случае решения линейного эллиптического уравнения 

метод коллокаций позволяет свести задачу минимизации невязок к линейной задаче 

наименьших квадратов, решение которой находится через решение системы линейных ал-

гебраических уравнений (СЛАУ). Однако (1) — полулинейное уравнение, с нелинейностью в 

правой части, вследствие чего получаем нелинейную задачу наименьших квадратов, решение 

которой найти значительно сложнее. Чтобы избавиться от нелинейности в правой части в [2] 

строится итерационный процесс: 

   1( , ) , , ,   , Ω,n nu x y f x y u x y     

   1( , ) , ,   , Ωnu x y p x y x y   ,  

где 0,1,2n   . 

В данной работе предлагается альтернативный подход, не требующий построения ите-

рационного процесса: ищутся такие значения весов, центров и ширины РФБ-функций, чтобы 

функционал ошибки принимал минимальное значение: 
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где w — веса РФБ-функций,  c —  центры РФБ-функций, a —  ширина РФБ-функций,  

— штрафной множитель.  Для минимизации функционала ошибки используется высокоэф-

фективный метод многопараметрической оптимизации — метод доверительных областей [4]. 

Экспериментальные исследования, как и в [2], проводились для задачи 
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(3) 
0,         0, 0 2xu x y     

0,         0, 0 1u y x     

0,         1, 0 2u x y     

0,         2, 0 1u y x     

Данная задача имеет аналитическое решение   2 2 2, (1 )
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. Погрешность 

решения рассчитывалась по формуле относительной среднеквадратической погрешности 
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  , где iu  — численное решение в точке i ; aiu  — аналитическое. 

Для обучения сети в [2] использовалось 365 контрольных точек, сеть состояла из  100 

нейронов, за 16 итераций, на каждой из которых решалась СЛАУ с матрицей A размером 

365 100 (заметим, что левая часть (1) линейная, поэтому A остается неизменной от итерации 

к итерации, следовательно, вычислив SVD разложение A перед началом итерационного про-

цесса, можно значительно уменьшить временную сложность каждой итерации) была достиг-

нута погрешность 54,5 10 . При решении (3) с помощью предложенного здесь подхода так-

же использовалось 365 контрольных точек, сеть состояла из 35 нейронов, за 6 итераций ме-

тода доверительных областей была достигнута погрешность 52,8 10 , причем для этого по-

требовалось в 2,5 раза меньше времени, чем при использовании подхода из [2]. 

Таким образом, хотя оба подхода имеют одинаковую точность предложенный в данной 

работе подход быстрее, кроме того он носит более универсальный характер поскольку поз-

воляет решать не только полулинейные дифференциальные уравнения, но и нелинейные 

(подход из [2] в случае нелинейных дифференциальных уравнений требует линеаризации 

правой части, что может привести к плохой сходимости метода [5]). 
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O КЛАССИФИКАЦИИ ЗАДАЧ ПРИ НАЛИЧИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ  

Л.Ф. Гуляницкий, И.И.Рясная 

Институт кибернетики имени В.М. Глушкова НАН Украины 

Для классификации задач в условиях неопределенности используют подход Г. Саймона 

и А. Ньюэлла [1], согласно которому все задачи (проблемы) можно разделить на три класса: 

– хорошо структурированные или количественно сформулированные задачи, в которых 

данные и основные зависимости определены очень хорошо; 

– неструктурированные или качественно выраженные, содержащие лишь вербальное 

описание важнейших ресурсов, признаков и характеристик, количественные зависимости 

между которыми неизвестны; 

– слабоструктурированные или смешанные, которые содержат как количественные и 

качественные элементы, так и малоизвестные, неопределенные аспекты, которые имеют су-

щественное значение при формализации проблем (задач). 

Отметим, что речь идет о классификации задач в условиях неопределенности отноше-

ний между данными.  

Рассматривается подход к классификации задач в условиях неопределенности, не име-

ющей стохастического характера и связанной с наличием только двух видов неопределенно-

сти данных: нечеткости и неопределенности данных, связанной с измерением качественных 

и количественных характеристик в номинальных шкалах или шкалах классификации, поряд-

ковых шкалах, шкалах интервалов, шкалах отношений и/или абсолютных шкалах [2]. 

Теоретической основой для классификации является теория нечетких множеств и ре-

презентативная теория измерений, базовыми понятиями в которой являются шкала измере-

ния, система с отношениями и структура данных, представляющая собой совокупность су-

щественных для данной задачи отношений. 

Предлагается классифицировать слабоструктурированные задачи по видам неопреде-

ленности на три типа.  

1. Задачи, в которых неопределенность связана с использованием нечетких характери-

стик, измеряющихся в абсолютных шкалах. Слабоструктурированные задачи первого типа, 

как правило, решаются в рамках нечеткого математического программирования. 

2. Задачи, в которых неопределенность связана с использованием разнотипных каче-

ственных и количественных четких характеристик. Для формализации слабоструктуриро-

ванных задач второго типа используются методы классической репрезентативной теории из-

мерений без привлечения теории нечетких множеств. 

3. Задачи, в которых неопределенность связана с наличием разнотипных качественных 

и количественных четких характеристик, а также с использованием нечетких характеристик, 

функции принадлежности которых измеряются в различных шкалах.  

Существенным для задач третьего типа является сочетание двух типов неопределенно-

сти – нечеткости и неопределенности результатов измерения функций принадлежности, из-

меряемых в различных шкалах. Эти задачи и будут объектом рассмотрения. Алгоритмы, ис-

пользуемые для решения слабоструктурированных задач первого и второго типов, часто ока-

зываются непригодными для решения задач третьего типа. 
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О ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМАХ ОПТИМИЗАЦИИ 

П.В. Казаков,  Н.В. Исканцев
 

Брянский государственный технический университет, Брянск, Российская Федерация 

Возможности современных технологий параллельных и распределенных вычислений 

находят применение в различных оптимизационных численных методах, в частности генети-

ческих алгоритмах (ГА). Опыт применения обычных (последовательных) ГА подтверждает 

их эффективность при решении целого ряда задач. Однако есть ситуации, где использование 

ГА сопровождается рядом проблем. 1. В некоторых случаях популяция должна быть очень 

большой, и при этом значительны расходы памяти на хранение хромосом (например, при 

решении задачи оптимизации функции n переменных, где n велико). 2. Вычисление пригод-

ности хромосом может требовать довольно много времени. 3. Последовательный ГА может 

дать неоптимальное решение, сходясь к локальному экстремуму. Использование параллель-

ных генетических алгоритмов (ПГА) позволяет решить названные проблемы благодаря как 

повышению производительности, так и, разбивая пространство поиска на подпространства, 

тем самым снижая вероятность получения субоптимальных решений. 

В настоящее время существует ряд моделей вычислений в ПГА, выбор которой во мно-

гом определяет результат решения оптимизационной задачи. Модели ПГА могут отличаться 

друг от друга в следующих аспектах. 1. Вычисление пригодности хромосом и применение 

оператора мутации. 2. Может использоваться единая популяция, а может применяться деле-

ние на субпопуляции. В последнем случае могут быть различные варианты обмена генетиче-

ским материалом, например, различные схемы имитации миграции. 3. Способ использования 

селекции (локально или глобально). 

Рассмотрим основные классы ПГА и их особенности. 

1. Модель «главный-подчиненный». Характеризуется распределённым вычислением 

пригодности, которое выполняют вспомогательные (подчиненные) процессоры. Здесь и далее 

под процессором понимается вычислительная система, играющая роль сервера или клиента. 

Популяция не делится на субпопуляции, селекция и кроссинговер выполняются глобально: 

каждая хромосома может сравниваться и вступать в кроссинговер и с любой другой хромо-

сомой из популяции. Распараллеливание вычисления пригодности выполняется путём назна-

чения каждому процессору части популяции, в идеале – одной хромосомы на один процес-

сорный элемент. Если главный процессор останавливается и дожидается получения значений 

пригодности всех хромосом популяции, прежде чем порождать новое поколение, то получа-

ем синхронную версию алгоритма. Если такого ожидания нет, то версия асинхронная. В от-

личие от синхронного варианта, здесь нет проблемы ожидания результатов от наиболее мед-

ленных процессорных элементов. 

2. Модель со статическими субпопуляциями и миграцией. Является наиболее популяр-

ным вариантом ПГА. Распараллеливание выполняется за счёт деления популяции на ряд 

субпопуляций. Последние отделены друг от друга, и хромосомы сравниваются лишь в пре-

делах субпопуляции. Вводится дополнительный оператор – оператор миграции. Время от 

времени некоторые хромосомы копируются из одной субпопуляции в другую. Схемы мигра-

ции могут отличаться: 1) топологией, определяющей связи между субпопуляциями (одной из 

самых популярных топологий является гиперкуб); 2) масштабами миграции (количеством 

копируемых хромосом); 3) правилами выбора групп копируемых, то есть заменяющих, и за-

меняемых, хромосом (например, копируются N лучших хромосом, заменяя N наименее при-

способленных хромосом «местной» субпопуляции); 4) частотой миграции. При этом воз-

можны алгоритмы с крупнозернистым параллелизмом, когда имеется мало крупных субпо-

пуляций, и алгоритмы с мелкозернистым параллелизмом, когда используется много процес-

сорных элементов, каждый из которых обрабатывает небольшую субпопуляцию. 

3. Статические субпопуляции с перекрытием, но без миграции. Данная модель в неко-

торой мере схожа с предыдущей, но вместо использования процедуры миграции обмен хро-

мосомами происходит в так называемых областях перекрытия. Субпопуляции организованы 
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в некоторую пространственную структуру, определяющую взаимодействия между ними. Для 

реализации данного класса ПГА удобно использовать разделяемую память. 

4. Генетические алгоритмы с массовым параллелизмом. Если в предыдущей модели 

увеличить количество субпопуляций и уменьшить их размеры, то можно получить модель с 

массовым параллелизмом. В рассматриваемой модели популяция характеризуется простран-

ственной структурой, ограничивающей взаимодействие между хромосомами. Хромосома 

может сравниваться и вступать в кроссинговер только с соседями. Данная модель наиболее 

подходит для систем с массовым параллелизмом, но может имитироваться в системах с кла-

стерной архитектурой, но при этом растут расходы на межпроцессное взаимодействие. 

5. Модель с динамическими субпопуляциями. Сочетает черты модели «главный-

подчиненный» с чертами модели, использующей перекрывающиеся субпопуляции. Основная 

идея состоит в том, чтобы сократить время ожидания ответа от медленных процессорных 

элементов за счёт динамического разделения на субпопуляции – так, чтобы они могли быть 

обработаны без простоев. Характеризуется высокой масштабируемостью и может приме-

няться как в системах с малым числом процессорных элементов, так и системах с массовым 

параллелизмом, как в системах с разделяемой памятью, так и в системах с распределённой 

памятью. 

6. ПГА с устойчивым состоянием. Характеризуются попыткой распараллелить выпол-

нение операторов генетических алгоритмов и использованием схем постоянного обновления 

популяции. Схемы селекции и замены реализуются последовательно, а прочие операторы 

могут выполняться параллельно. 

7. «Беспорядочные» ПГА. Характеризуются наличием нескольких стадий. В процессе 

инициализации и базовой стадии создаётся начальная популяция, которая сокращается на 

основе турнирной селекции. Далее – в контактной стадии – полученные решения перемеши-

ваются. Стадия инициализации может быть выполнена полностью параллельно за счёт от-

сутствия межпроцессных взаимодействий. Базовая стадия также распараллеливается с при-

емлемой эффективностью, поскольку время коммуникаций обычно незначительно. 

8. Гибридные методы. Сочетают элементы каких-либо моделей, описанных выше. 

Комбинирование различных способов распараллеливания может обеспечить более высокую 

производительность, нежели она была бы в случае использования этих моделей по отдельно-

сти, без взаимодополнения. 

Таким образом, в настоящее время существует широкое разнообразие способов органи-

зации параллельных вычислений в генетических алгоритмах. Это позволяет повышать эф-

фективность применения генетических алгоритмов при решении практически любой задачи, 

где они могут быть использованы. Кроме того, данное разнообразие делает возможным эф-

фективное применение ПГА при самых разных архитектурах вычислительных систем от 

простого ПК с многоядерным процессором до крупных компьютерных сетей, от систем с 

общей памятью до распределённых систем. Единственное, что требуется, - грамотно подби-

рать способ распараллеливания с учётом особенностей решаемых задач и используемого 

коллектива вычислителей. 
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МЕРЫ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОДОБИЯ ОНТОЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУР ЗНАНИЙ 

В.В. Карасюк, С.Н. Иванов 

Национальный университет «Юридическая академия Украины им. Я. Мудрого», 

Харьков, Украина 

Вступление. В правоведении, достаточно консервативной сфере, процессы информати-

зации с точки зрения современных возможностей информационных технологий не соответ-

ствуют потенциальным запросам юридической практики. В национальном университете 

«Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого» поставлена задача создания 

интегрированного пространства знаний для целей обучения студентов и выполнения научно-

исследовательских работ. Такое единое информационное пространство знаний может вы-

полнять свою роль лишь при наличии эффективной технологии его актуализации.  

Для работы в пространстве знаний университета привлекаются все пользователи ло-

кальной сети. Что касается информационного наполнения, то предполагается наделить поль-

зователей правами дополнять и изменять информационное наполнение пространства. Руко-

водствуясь принципами самоорганизации процесса информационного наполнения [1], актуа-

лизация содержания выполняется эффективно и не является критической. Учет синергетиче-

ских свойств и особенностей, характерных для процесса наполнения информационной си-

стемы коллективом пользователей, дает возможность определить параметры процесса 

наполнения и управлять им. Однако применение автоматических процедур слияния онтоло-

гий различных пользователей приводит к необходимости оценки подобия онтологических 

структур и их фрагментов.  

Оценка семантического подобия в онтологиях. Известным преимуществом онтоло-

гического представления является возможность построения иерархии классов. В связи с этим 

возможна формулировка проблемы сравнения разнотипных объектов в виде определения се-

мантического подобия. Здесь сравнение требует идентификации не только объектов (фраг-

ментов структур), но и функций, их связывающих. Подход к сравнению объектов на основе 

онтологий, используемый в работе, использует три независимые составляющие оценки сход-

ства: 

• по разделам синонимов, определяющих объекты; 

• по отличительным свойствам объектов; 

• по семантическим отношениям. 

Сравнение на основе синонимии. Наборы синонимов есть группы семантически эк-

вивалентных или очень похожих понятий. Данная модель рассматривает синонимы как один 

класс объектов [2]. Процедура сравнения обнаруживает эквивалентные понятия, которые с 

большой долей вероятности относятся к одному классу. Таким образом, подобные наборы 

синонимов могут определить эквивалентность или синонимию объектов в онтологии. Эта 

процедура определяет на базовом уровне оценку сходства, которая является первой стадией 

общей оценки сходства, так как слова синтаксически могут отличаться, в то время как их 

значения могут быть сходными. Меру для определения подобия объектов можно описать 

функцией 

]1;0[:),( 2 Syxsim  (

1) 

на множестве S , определяющую степень подобия x  и y . Понятно, что функция sim  

должна быть рефлексивной и симметричной: 
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Определение синонимии может быть проведено различными методами: по эквивалент-

ности имен; эквивалентности имен после их приведения к некоторому измененному виду; 

эквивалентности синонимов; эквивалентности имен старших классов; подобию имен, осно-
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ванном на нахождении общей подстроки; соответствию между именами классов, определен-

ных пользователем. 

Сравнения на основе свойств. Дополняя процедуру оценки сходства объектов семанти-

ческой составляющей, используем отличные свойства классов объектов. В отличие от срав-

нения синонимического, которое является бинарной функцией, т.е. определяет, есть объекты 

одинаковыми или разными, выявление сходства на основе отличительных свойств оперирует 

различными уровнями подобия. Определение сходства свойств представляет собой процесс 

сравнения на основе соответствующих типов свойств классов. После того, как произведено 

разбиение свойств на части, функции и атрибуты, сходство свойств определяется в виде 

суммы произведений коэффициентов сходства частей, функций и атрибутов на соответству-

ющие им веса. 

Таким образом, свойство класса представлено набором синонимов, и процесс сравне-

ния свойств основан на строковом сравнении наборов синонимов, которые характеризуют 

свойства классов. Строковое сравнение означает, что сходство между свойствами определя-

ется только в том случае, если они характеризуются одинаковыми словами или строковыми 

множествами синонимов. 

Сравнение на основе семантических отношений. Данный подход рассматривает семан-

тические отношения между классами как предмет сравнения [3]. Поскольку типы семантиче-

ских отношений известны (например, is-a или part-whole), интересным аспектом сравнения 

является то, связаны ли целевые классы объектов, то есть те классы, которые сравниваются с 

некоторым общим набором классов. Если целевые классы связаны с некоторым общим набо-

ром классов, то они могут быть семантически сходными. Таким образом, сравнение семан-

тических отношений между классами основано на сравнении семантических окрестностей 

классов объектов. 

Семантическая окрестность некоторого класса - это набор классов, расстояние от кото-

рых к избранному классу меньше или равно некоторой целой, называемого радиусом семан-

тической окрестности класса. Расстояние между классами вычисляется по наилучшему пути, 

который формируется наименьшим числом неориентированных дуг, соединяющих классы. 

Эти дуги представляют отношения подкласс - суперкласс и целое - часть.  

Для того, чтобы интегрировать информацию, полученную из оценки подобия по набору 

синонимов, отличительным свойствам и семантическим окрестностям, предлагается функция 

подобия, которая определена как взвешенная сумма коэффициентов подобия всех опреде-

ленных компонентов. 

),,(),(),(),( yxsimyxsimyxsimyxsim NNUUWW    (

3) 

где  W , U  и N   - веса, определенные для наборов синонимов, свойств и семантиче-

ских окрестностей. Они определяются в зависимости от характеристик онтологий.  

Выводы. Интегрированное пространство знаний университета предполагается строить 

за счет коллективного участия пользователей локальной сети. Для автоматической процеду-

ры сравнения фрагментов онтологий, созданных различными пользователями, обоснована 

интегральная оценка меры близости на базе оценки синонимии, свойств и семантических от-

ношений. Предложенные принципы в настоящее время находятся в стадии реализации.  
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МУЛЬТИАГЕНТНОЙ СИСТЕМЫ 

С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОЙ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 

Н.М. Кораблев, М.В. Кушнарев 

«Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Харьков, Украина 

В настоящее время мультиагентные системы (МАС) являются одним из наиболее ди-

намично развивающихся направлений в области искусственного интеллекта, которое сфор-

мировалось на основе результатов исследований в области сетевых технологий, распреде-

ленных компьютерных систем и параллельных вычислений. Ключевым элементом этих си-

стем является программный агент, способный воспринимать ситуацию, принимать решения 

и взаимодействовать с другими агентами. Для достижения целей агенты взаимодействуют 

друг с другом, устанавливают связь между собой и выполняют заданные действия или опе-

рации в соответствии с имеющимися знаниями. 

Следует отметить, что МАС имеют некоторые сходства с иммунной системой, что поз-

воляет применить ее принципы к агентам для реализации глобальной цели. МАС рассматри-

вается как искусственная иммунная система (ИИС), в которой каждый агент ведет себя как 

антитело, в то время как антиген представляется задачей (целью). Модель МАС определяет 

no-self клетки (антигены) и self клетки (антитела) как два агента с различными особенностя-

ми и целями. Поэтому в модели МАС на основе сетевой модели ИИС используются два типа 

агентов: антигены (цели) смоделированы как no-self агенты (NAGs), а антителам соответ-

ствуют self агенты (SAGs). Окружающая среда представляется в виде матрицы, в которой 

работают и NAGs и SAGs. Предполагается, что существует информационный вектор (вектор 

признаков) для каждого non-self агента, который может представлять собой нарушение про-

цесса, неисправность или вирус в компьютерной сети и др. Точно так же у каждого self аген-

та есть информационный вектор (вектор признаков), который определяет его самостоятель-

ные цели. Это может быть информация о местоположении, идентификационный номер, ин-

формация о тексте и др. Информационные векторы и особенности self и non-self агентов от-

личаются друг от друга, т.е. self агенты выполняют индивидуальные действия, определенные 

функцией генератора действий, а глобальные цели (NAGs) – это скоординированные дей-

ствия индивидуальных SAGs для достижения этих целей. Предполагается, что у SAGs есть 

сенсорная способность идентифицировать NAGs в области, называемой сенсорным сосед-

ством. Кроме того, они также обладают способностью сообщать информацию о NAGs дру-

гим SAGs в области, называемой коммуникационным соседством.  

Модель агента МАС на основе сетевой модели ИИС описывает пять стадий обработки: 

распознавание образов, связывание процесса, процесс активации, сообщение активации и 

пост-обработка. При распознавании образов SAGs определяют присутствие антигенов и 

идентифицируют NAGs функцией идентификатора. Для этого используется функция близо-

сти (аффинность) между действиями self и non-self агентов. Этот процесс является связыва-

ющим процессом. В процессе активации выбираются значения аффиности, большие порога 

активации, который помогает агентам перегруппироваться и генерировать действия, позво-

ляющие приблизиться к желаемой цели. Постактивационный процесс предполагает клониро-

вание SAGs, имеющих высокое значение аффинности. Часть клонированных SAGs диффе-

ренцируется в агенты памяти, содержащие активные действия, полученные в результате 

идентификации NAGs. Остальная часть клонов становится SAGs, которые путем мутации 

стимулируют активные действия для достижения цели. Как только конечная цель достигну-

та, агенты памяти запоминают действия, выполненные для достижения этой цели. 
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ЗАКОНЫ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРВАЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ 

В.И. Левин 

Пензенская государственная технологическая академия, Пенза, Россия 

Интервальная алгебра, введенная в [1], частично напоминает алгебру вещественных чисел 

A , так как в ней действуют следующие основные законы, аналогичные соответствующим в 

A : 1) коммутативность сложения и умножения интервалов; 2) ассоциативность этих опера-

ций; 3) ]0,0[0
~
  – единственный нейтральный элемент для сложения интервалов; 4) ]1,1[1

~
  – 

единственный нейтральный элемент для умножения интервалов; 5) 0
~~~  yx  влечет 0

~~ x  или 

0
~~ y  и обратно; 6) дистрибутивность операции умножения на вещественное число относи-

тельно операции сложения интервалов. Согласно 3) интервальное число 0
~

 (нуль-интервал) иг-

рает в интервальной алгебре ту же роль, что и число 0 в алгебре вещественных чисел. Ана-

логично, согласно 4) интервальное число 1
~

 (единица-интервал) играет в интервальной ал-

гебре ту же роль, что и число 1 в алгебре вещественных чисел. В то же время в интервальной 

алгебре действуют некоторые законы, отличающиеся от соответствующих в алгебре веще-

ственных чисел. Именно, 1) 0~~  xx , если же 0
~~~  xx , то ],[~ xxx   и обратно, т.е. в об-

щем случае разность равных интервальных чисел x~  не равна нулю, а лишь включает его; эта 

разность равна нуль-интервалу ]0,0[0
~
  только если x~  – вырожденное интервальное число 

(интервал с совпадающими началом и концом); 2) 1~~ xx , если же 1
~~~ xx , то ],[~ xxx   и 

обратно, т.е. в общем случае частное от деления равных интервальных чисел x~  не равно еди-

нице, а лишь включает ее; это частное равно единице-интервалу ]1,1[1
~
  лишь если x~  – вы-

рожденное интервальное число; 3) если 0
~~~  yx , то ],[~],,[~ xxyxxx   и обратно, т.е. в 

общем случае невырожденное интервальное число (интервал с несовпадающими началом и 

концом) не имеет обратного интервального числа по сложению – его имеет только вырож-

денное интервальное число; 4) если 1
~~~  yx , то ]1,1[~],,[~ xxyxxx   и обратно, т.е. в 

общем случае невырожденное интервальное число не имеет обратного интервального числа 

по умножению – его имеет лишь вырожденное интервальное число; 5) 

)~~()~~()~~(~ zxyxzyx  , т.е. в общем случае операция умножения интервальных чисел 

лишь субдистрибутивна (а не дистрибутивна) относительно операции сложения таких чисел. 

Кроме того, в алгебре интервальных чисел есть законы, вообще не имеющие аналогов в ал-

гебре вещественных чисел. Наиболее характерен из них закон монотонности включения 

)]~,...,~,~()~,...,~,~([)~~,...,~~,~~( zyxFzyxFzzyyxx  .               (1) 

В (1) F  – любая одноместная интервальная функция вида )](max),(min[)~(
~~

xfxfxF
xxxx 

  с непре-

рывной функцией f  или двухместная интервальная функция «–», «:» или n -местная )2( n  

интервальная функция « », «». 

Перечисленные особенности интервальных чисел приводят к значительной  специфике 

их использования на практике, где типичной задачей обычно является оценка множества 

решений некоторой проблемы при ее интервально заданных параметрах. Такова, например, 

задача оценивания диапазона w~  изменения вещественной функции ),...,( 1 nxxf , аргументы 

которой ix  заданы интервалами возможных значений ix~ . Оценочная функция в этом случае 

берется в виде интервальной функции )~,...,~( 1 nxxF , получаемой из исходной вещественной 

функции f  заменой точечных операндов ix  и операций над ними соответствующими ин-

тервальными операндами ix~  и операциями. При этом согласно (1) 

)~,...,~(~
1 nxxFw  ,                                                     (2) 
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что и дает средство получения искомой оценки. В процессе вычисления оценочной функции 

F  ширина интервала – величины F  может иногда достигать больших значений, многократно 

превышающих ширину интервалов – величин ее аргументов. Это может привести к тому, что 

интервальные оценки диапазона изменения некоторых вещественных функций становятся 

практически бесполезными. Другой возможный эффект, связанный с получением интер-

вальных оценок диапазона изменения значений вещественной функции f , заключается в за-

висимости ширины получаемой оценки от выбранного аналитического выражения для f . 

Это побуждает выбирать для f  лишь те выражения, которые ведут к минимальной ширине 

оценки. Оба указанных эффекта отсутствуют при работе с вещественными (неинтервальны-

ми) функциями, где аналогом рассмотренной задачи является обычное вычисление функции. 

Пример 1. Оценим полную поверхность S  прямоугольного параллелепипеда со сторонами 

cba ,, , заданными неточно 115,110,220  cba . Как известно, S  определяется по 

формуле )(2 cabcabS  . Заменив в этой формуле точные значения cba ,,  приближен-

ными, представленными в интервальной форме ]16,14[~],11,9[
~

],22,18[~  cba , получим 

согласно (2) такую оценку диапазона sw  изменения )~~~~~~(2: accbbawS s  . После вы-

числения интервальных произведений и сумм, согласно (5) [1], получим ]1540,1080[sw  

или 15401080  S . 

Другая важная практическая задача, где используется интервальная алгебра, это решение 

уравнений и их систем в условиях неопределенности, т.е. с коэффициентами, известными 

лишь с точностью до интервалов возможных значений. При этом используются различные 

приемы, позволяющие свести исходную интервальную задачу к совокупности аналогичных 

обычных (точечных) задач. Эти приемы основаны на правилах действий над интервальными 

числами (5) [1], позволяющих сводить действия над интервалами к аналогичным действиям 

над их границами, а также некоторых договоренностях о том, что считать решением интер-

вальной задачи. 

Пример 2. Найдем решение линейного уравнения с интервальными коэффициентами 

]4,1[]3,2[]2,1[  yx , удовлетворяющее условию 0,0  yx . Вычислив согласно (5) [1] 

произведения и сумму интервалов в левой части уравнения, получим ]4,1[]22,3[  yxyx . 

Приравняв одноименные границы левого и правого интервалов, найдем эквивалентную си-

стему уравнений }422,13{  yxyx , решение которой 21,25  yx  и является реше-

нием исходного уравнения. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ИНТЕРВАЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ 

В.И. Левин 

Пензенская государственная технологическая академия, Пенза, Россия 

Интеллектуальная деятельность людей издавна существенно использовала понятие числа. 
Это понятие, совместно с действиями над числами – сложением, вычитанием, умножени-
ем, делением и сравнением – позволяли решать разнообразные задачи изучения различных 
систем, возникающие в естественных, технических и гуманитарных науках. Однако задачи, 
решаемые современной наукой, значительно усложнились. Это привело к появлению, наряду 
с традиционными вещественными числами, новых классов чисел: комплексных чисел, гипер-
нионов, неопределенных чисел и т.д. Неопределенные числа предназначены для изучения 
неопределенных систем. Известно 3 типа неопределенных чисел: случайные, нечеткие и ин-
тервальные. Случайные числа задаются объективными вероятностными распределениями их 
возможных значений. Эти числа изучаются в теории вероятностей. Нечеткие числа задаются 
субъективно полученными (мнение экспертов) распределениями их возможных значений; они 
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изучаются в теории нечетких множеств. Интервальные числа задаются интервалами их воз-
можных значений, без указания какого-либо распределения этих значений внутри интервала; 
они изучаются в интервальной математике. 

Интервальные числа несут минимум информации о неопределенном числе,  который 
проще всего получить. Отсюда большой интерес, который представляют эти числа для раз-
личных приложений. Заметим, что существует более общий класс неопределенных чисел, 
чем интервальные числа – так называемые недетерминированные числа. У них также отсут-
ствуют указания о каком-либо распределении значений числа внутри заданной области воз-
можных значений, однако сама область сложнее интервала. Из-за этой большей, по сравне-
нию с интервальными числами, сложности на практике недетерминированные числа не по-
лучили распространения. 

Пусть ),...,,( zyxfu   – непрерывная функция от детерминированных аргументов 

zyx ,...,, . Допустим, что аргументы определены не полностью, а с точностью до замкнутых 

интервалов возможных значений ],[~],...,,[~
2121 zzzzxxxx  . Тогда и значение функции 

u  также окажется определенным не полностью, а с точностью до интервала возможных зна-

чений ],[~
21 uuuu  . При этом зависимость интервала u~  значений функции f  от интер-

валов zx ~,...,~  значений ее аргументов есть некоторая новая функция F , которая может быть 

определена с помощью такой теоретико-множественной конструкции 

}~,~,~|),...,,({)~,...,~,~(~ zzyyxxzyxfzyxFu  .                      (1) 

Другими словами, интервальное значение функции F  при интервальных значениях аргу-

ментов zyx ~,...,~,~  есть множество значений исходной функции f , когда ее аргументы zyx ,...,,  

пробегают множества значений соответственно zyx ~,...,~,~ . Функция F  вида (1) преобразует 

интервальные значения аргументов в интервальное значение самой функции. В связи с этим 
функцию F  можно назвать интервальной, а принимаемые ею самой и ее аргументами значе-
ния – интервальными числами. Используя общее определение (1), можно ввести конкретные 
интервальные функции – сложение и вычитание 

}~,~|{~~~ yyxxyxyxu  ,                                       (2) 

умножение переменной на постоянную и переменную и ее возведение в степень 

}~|{~~},~,~|{~~~},,~|{~~ xxxxuyyxxxyyxuconstkxxkxxku nn  ,   (3) 

деление переменных 

}~,~|{~~~ yyxxyxyxu                                           (4) 

и т.д. Многоместные интервальные функции определяются аналогично двухместным. Сово-
купность введенных функций (операций) над интервалами совместно с универсальным 
множеством, включающим все задействованные интервалы, образует интервальную алгебру. 
Основная задача интервальной алгебры – вычисление заданной интервальной функции, т.е. 
нахождение интервальных значений u~  функций F  вида (1) по заданным интервальным зна-

чениям zyx ~,...,~,~  их аргументов. Но произвольная интервальная функция может быть пред-

ставлена в виде суперпозиции элементарных интервальных функций вида (2)–(4). Поэтому 
вычисление произвольной интервальной функции всегда можно свести к вычислению элемен-
тарных интервальных функций, выполняемому по соответствующим правилам: 

].1,1[],[],[],[

)],(max),(min[],[],[

,0],[],[,0],[],[

],,[],[],[],,[],[],[

12212121
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2121

12212121

1221212122112121
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kkxkxxxkkkxkxxxk
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      (5) 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МОДИФИКАТОРОВ НА НЕЧЕТКИЕ ЗНАЧЕНИЯ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕННЫХ 

С.Г. Лелеков 

Севастопольский национальный технический университет, Севастополь, Украина 

В настоящее время нечеткое моделирование является одним из наиболее перспектив-

ных направлений прикладных исследований в области управления и принятия решений. Ди-

агностические экспертные системы составляют неотъемлимую часть систем поддержки при-

нятия решений в технике, медицине, биологических науках. Например, в гидробиологии 

идентификация объектов занимает важное место в системе мониторинга окружающей среды. 

Для представления знаний экспертов в компьютерных системах в настоящее время ис-

пользуются различные программы– оболочки [1]. Имеющиеся в них знания представляют в 

виде трех основных компонент: 

- описания объектов в выбранной системе признаков или правил; 

- описания исходных систем классификации объектов, например, иерархическая си-

стема классификации живых существ в биологии; 

- справочная информация самого разнообразного характера: текстовая, графическая, 

табличная (в т.ч. базы данных), мультимедийная. 

Одной из основных проблем при создании и использовании компьютерных баз знаний 

является неоднозначность естественного языка, применяемого как экспертами при описании 

различных объектов, так и пользователями при ответах на вопросы системы. В этой ситуа-

ции вполне оправданным становится использование аппарата нечетких множеств, в частно-

сти, понятия лингвистической переменной. Лингвистической называется переменная, значе-

ниями которой являются слова естественного языка. Например, «Форма хвостового плавни-

ка рыбы» будет лингвистической переменной, если она принимает значения: вогнутый, пря-

мой, выпуклый, почти прямой, сильно выпуклый, слегка вогнутый и т.д. Здесь каждое из зна-

чений лингвистической переменной представлено нечеткими переменными. 

Более строго, нечеткой переменной называется[2] тройка t=(α, U, Λ(x, μx)), где α – 

название нечеткой переменной, U – множество ее возможных значений, Λ(x, μx) – функция 

принадлежности, которая описывает возможные значения, которые может принимать нечет-

кая переменная α. 

Лингвистической переменной [2] называется пятерка L=(χ,T,U,G,M), где  

χ – название переменной; 

T=(t1,t2,…,tn) – множество нечетких значений переменной; 

U – универсальное множество значений области определения переменных из Т, при 

этом U является общим для всех переменных из T; 

G – грамматика, порождающая значения переменной из Т;  

M – семантические правила, ставящие в соответствии каждой переменной из Т под-

множество значений из U. 

Например, лингвистическая переменная «Температура кофе» может быть описана пя-

теркой: L1=(«Температура кофе», Т1={«холодный», «комнатный», «теплый», «горячий»}, 

U1={10-95},G1,М1), где G1 – набор правил порождения различных синтаксических конструк-

ций из термов множества Т1 и набора модификаторов (обычно, количественных наречий), 

например: очень, едва, немного, слишком и т.п. Будем предполагать, что синтаксические пра-

вила G соответствуют общепринятым нормам построения подобных конструкций в русском 

языке. 

Семантические правила М1 строятся на основе функций принадлежности нечетких пе-

ременных из Т1: 

<горячий> = {0, 0.2, 0.5, 1}; <теплый> = {0.1, 0.5, 1, 0.4}; <комнатный> = {0.4, 0.9, 0.6, 

0.2}; <холодный> = {1, 0.6, 0.2, 0}. 

Целью данной работы является исследование влияния слов - модификаторов на функ-

ции принадлежности нечетких значений лингвистических переменных. 
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В русском языке модификаторы представлены в основном количественными наречия-

ми, которые можно разбить на 2 группы. 

В первую группу войдут те, которые «размывают» и так нечеткие значения лингвисти-

ческой переменной, например, более менее горячий, около пяти, где-то 12 и т.п. Назовем эту 

группу группой типа «Равно» и включим в нее следующие модификаторы: приблизительно, 

около, где-то, почти, примерно, вероятно, кажется, более или менее, скорее всего, точно.  

Во вторую группу типа «Больше - Меньше» войдут модификаторы, которые изменяют 

значение переменной в одну сторону: немного, чуть, значительно, очень, слегка, несколько, 

много, не более, не менее, сильно, слишком, едва. Например, немного горячий, почти холод-

ный, очень горячий и т.п. 

Использование модификаторов применительно к базовым значениям лингвистических 

переменных приближает диалог пользователя к обычной нечеткой человеческой речи, а, сле-

довательно, делает его более соответсвующим мыслям и воспрятию пользователя предлага-

емых к обсуждению понятий. 

Влияние модификаторов на функции принадлежности нечетких значений лингвистиче-

ских переменных можно представить довольно простой рекурсивной зависимостью: 

μk= μk
y    

(1), 

где в левой части μk новое значение функции принадлежности в k-ой  точке оси Х, на 

которой представлены экземпляры множества U, в правой части -  μk предыдущее значение 

функции принадлежности в k-ой  точке, y(k) – функция преобразования. 

В [2] в качестве у(k) предлагается использовать константу, например равную 0,5. Одна-

ко, такое решение не может охватить всех особенностей влияния модификаторов на поведе-

ние функции принадлежности. 

Исходя из того, что множество модификаторов можно разбить на 2 группы, рассмотрим 

поведение функции y(k) в двух случаях: для модификаторов 1-ой группы и для модификато-

ров 2-ой группы. 

Для первой группы можно использовать функцию: 

2
2

11
axa

ey


   (2) 

Коэфициент а1 задает широту влияния модификатора на значения функции принадлеж-

ности. Коэфициент а2 – степень этого влияния. 

Для модификаторов 2- ой группы функции у(k) строятся отдельно для группы модифи-

каторов типа «Больше» и типа «Меньше». 

Выводы. Использование слов – модификаторв в языке позволяет сделать речь с одной 

стороны, более устойчивой к «помехам», с другой, менее однозначной. Это является значи-

тельной трудностью при переносе человеческих суждений в компьютерные базы знаний. 

Предложенный метод можно рассматривать как попытку формализации использования слов 

– модификаторов применительно к нечетким значениям лингвистических переменных в про-

цессе создания и исполььзования    компьютерных баз знаний.  
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ОЦІНЮВАННЯ НОВИЗНИ ОНТОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ 

СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

В.В. Литвин, М.Я. Гопяк, Т.М. Черна, Д.Д. Полтавський 

Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна 

Ефективність онтології бази знань інтелектуальних систем підтримки прийняття 
рішень напряму залежить від новизни знань, які до неї додаються. Постає задача оцінювання 
таких знань, тобто побудови деякою міри оцінювання знань, подібної до відомої міри інфор-
мації введеної Шенноном [1]. Однак на відміну від інформації для знань необхідно визначи-
ти який ефект від їх використання. Пропонуємо підхід до такої оцінки на основі використан-
ня функції виграшу від використання нових знань [2, 3]. 

Нехай Z  – задача, яка розв’язується за допомогою знань поданих у вигляді онтології. 

jZ Z  – деякий підклас задачі Z . 

Для розв’язування задачі Z  використовується множина методів 

 1 2, ,...,Z Z Z Z

nM M M M . 

Якість методів, які використовуються для розв’язування задачі Z  оцінюється множи-

ною параметрів  1 2, ,...,Z Z Z Z

mP p p p . 

Новий метод розв’язування задачі Z : 
Z

newM . 

Виграш цього методу в порівнянні з деяким іншим і-им методом, який використовуєть-

ся для розв’язування підкласу 
jZ  задачі Z : jZ

iM  задається як відображення в підмножину 

елементів, які являють собою пару (параметр, перевага): 

    ,
1

, ,
i

j j j j

l l

k
Z Z Z Z

new i i new i i
l

u M M U p 


  ,   – кількісний або якісний опис переваги. 

Аналогічно програш     ,
1

, ,
i

j j j j

s s

k
Z Z Z Z

new i i new i i
s

v M M V p 


  . 

Функція виграшу нового методу у порівнянні з методом jZ

iM :  ,
jZ

i newU , функція про-

грашу нового методу у порівнянні з методом jZ

iM :  ,
jZ

i newV . 

Читається як: Розроблено новий метод Z

newM  для розв’язування задачі Z , який на 

відміну від іншого методу Z

iM  дає змогу отримати виграш  ,
jZ

i newU  та програш  ,
jZ

i newV . 

Приклад. Нехай задача Z  полягає у розв’язанні квадратного рівняння 
2 0ax bx c   .  

1Z  – підклас задачі для якої 
2 4 0D b ac   , , ,a b c Z , 1a  , 0b  , 0c  . 

2Z  – підклас задачі для якої 
2 4 0D b ac   , , ,a b c Z ,  0,1a  , 0b  , 0c  . 

 1 ' ',...Z ZM M дискрімінант  .  1 '  ' ',...Z ZP p час розв язування  . 

'  'Z

newM теорема Вієта . Тоді 

    1 1 1 1

1 1, 1, ,30
Z Z Z Z

new newu M M U p с  .     2 2 2 2

1 1, 1, ,40
Z Z Z Z

new newv M M V p с  . 

Тобто 1 30c  , 1 40c  . 

Функція виграшу: 1 1 newt t     – різниця між часом розв’язування задач старим та 

новим методом. 
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КЛІТИННО-АВТОМАТНІ МОДЕЛІ ЖИВИХ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ 

О.С. Макаренко , В.В. Завертанний, Д.А. Крушинський , Е.Л. Самородов , Е.О. Терпиль 

 «Інститут прикладного системного аналізу НТУУ (КПІ)», Київ, Україна 

Вступ. Клітинні автомати є потужним засобом для моделювання складних систем з ба-

гатьма складовими, зокрема натовпів пішоходів, що рухаються. Перевагою КА підходу є йо-

го виняткова ефективність при реалізації (як програмній, так і апаратній), що зумовлена ло-

кальністю всіх взаємодій. Таким чином, один крок моделі має лінійну часову складність в 

залежності від розміру системи (кількості пішоходів). 

Наведемо коротке визначення клітинного автомата. КА є дискретною динамічною си-

стемою, що являє собою множину ідентичних клітин, що пов’язані між собою, утворюючи 

решітку автомата. Решітки бувають різних типів, відрізняючись як по розмірності, так і по 

«формі» клітин. Основні припущення у класичному КА підході наступні: 

Регулярність: 

- дискретний простір; 

- дискретний час; 

- дискретні стани клітин. 

Динаміка: 

- локальний окіл; 

- покрокові правила зміни стану клітинки (детерміновані або стохастичні). 

  Крім того, такий підхід є достатньо гнучким, оскільки дозволяє моделювати рух 

довільної кількості агентів у середовищі з геометрією довільної складності (будь-якому 

розташуванні перешкод). При цьому, співвідношення на яких базується динаміка агента є 

достатньо простими і інтуїтивно зрозумілими. В той же час простота базових правил пе-

реміщення не обмежує здатність моделі відтворювати всі можливі явища. 

В цих тезах наведено опис результатів з побудови концепцій та побудови моделей ве-

ликих соціальних систем в класі клітинних автоматів, а також шляхів врахування в них мен-

тальних якостей учасників. В якості застосувань моделей розглянуто важливі задачі до-

слідження руху великих натовпів пішоходів з врахуванням деяких їх ментальних якостей, 

концепції штучних колективів агентів та еволюцію суспільної думки. 

Моделювання руху пішоходів  на базі КА моделей. Розглянемо рух пішоходів (ча-

стинок) на площині, частина якої зайнята перешкодами. Решітка є ортогональною з чотирма 

(окіл Фон Неймана) або вісьмома (окіл Мура) можливими напрямками руху. Стан клітини 

відповідає наявності або відсутності частинки (пішохода) у заданій клітині. Наприклад,  

кожна частка намагається рухатися в певному напрямку, якщо ж такий рух неможливий (че-

рез наявність перешкоди або іншої частки), вона змінює напрям руху, продовжуючи насліду-

вати глобальний напрям руху. Кожна частка рухається з деякою швидкістю, що не переви-

щує задану максимальну межу vmax. 

Однак, не дивлячись на те, що навіть прості правила дозволяють якісно моделювати 

практично всі явища, що виникають у реальних натовпах, існує суттєвий розрив між кіль-

кісними даними моделей та результатами вимірів показників реальних натовпів пішоходів. 

Тому виникає потреба у більш реалістичних правилах, що враховують ментальні властивості 

учасників руху. Було зроблено спробу (як показали результати чисельних експериментів – 

вдалу) запровадити у КА модель одну з ментальних властивостей – антиципацію (тобто пе-

редбачення агентом ситуації в наступні моменти часу). Проте, в рамках цього дослідження 

антисипація була використана у достатньо обмеженому вигляді, оскільки пішохід викори-

стовував інформацію лише про окіл радіусу в дві клітини і робив прогноз лише на один крок 

у часі. Отже, у подальшому доцільно розробити більш універсальні методи запровадження 

антисипації у КА моделі, які б дозволили відображати різну степінь інформованості пішо-

ходів (наявність у них інформації про окіл довільного радіусу) та будувати прогнози з 

довільним горизонтом (що призведе до появи багатозначності і дасть змогу явним чином 
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ввести процеси прийняття рішень у модель). Також, можливо запровадження антисипацій-

них механізмів у КА моделі інших систем. 

Моделювання кооперативних взаємодій агентів на клітинному просторі. Розуміння 

значення кооперації в системах живих організмів завжди було ключовим завданням в ро-

звитку еволюційної теорії. Кооперативна поведінка може породжуватися різними чинника-

ми, такими як: збільшення ефективності споживання ресурсу, забезпечення безпеки. Коопе-

ративна поведінка агентів є одним з предметів вивчення молодого напряму досліджень 

Штучного життя (ШЖ). Воно вивчає виникнення інтелектуальної поведінки на основі ло-

кальних взаємодій агентів. Важливим аспектом в розвитку напряму є розробка загально-

прийнятих правил формального опису і імплементації моделей: дослідження по відтворюва-

ності результатів при реалізації однієї і тієї ж моделі на різних мовах програмування,  для 

різних платформ, різними людьми. 

Були досліджені таки системи агентів на базі клітинних концепцій. Результати до-

слідження показали, що в моделі відбувається диференціація кооперативних стратегій 

агентів на зразок моделі хижак-жертва, а відмінності в ефективності споживання ресурсів 

середовища грають важливу роль в чергуванні стратегій. Перспективним напрямом розвитку 

даної роботи є дослідження стабільності розвитку сценарію хижак-жертва в моделі, а також 

введення неоднорідного ландшафту як середовища для мультиагентной системи.  

Прогнозування еволюції суспільної думки на базі КА моделей. Проведено аналіз 

постановок задач та порівняння концепцій  і математичних моделей, що можуть бути засто-

совані при розв’язку задач моделювання та прогнозування еволюції суспільної думки. За-

пропонована побудова розширеної моделі еволюції суспільної думки в класі клітинних авто-

матів та проведено синтез узагальненого автомата для моделювання суспільної думки. 

Розглянуто можливості застосування запропонованих моделей до конкретних суспільних 

процесів, зокрема динамічних процесів під час виборчих кампаній. Враховуючи потенційну 

практичну значущість моделі, розглянуті різні можливості побудови та застосування моде-

лей з використанням даних з геоінформаційних джерел. Розроблено програмний комплекс, 

що реалізує запропоновані моделі. Проведено тестування запропонованих концепцій та мо-

делей шляхом практичної реалізації описаного методу для моделювання електоральних полів 

в Україні на прикладі виборів до Верховної Ради. Отриманні результати свідчать про високу 

ефективність моделі та її програмної реалізації і їх перспективність для реальних застосу-

вань. 

Висновки. У цьому матераіалі ми представили деякі шляхи і інструменти для удоско-

налення моделей клітинних автоматів, їх програмної реалізації та застосування для реальних 

задач. Представлені результати цікаві для практичних застосувань. Описані моделі  можуть 

бути використовані як полігон для перевірки нових ідей у сфері дослідження клітинних ав-

томатів та інтелектуальної поведінки. Подальші завдання дослідження включають деякі з об-

говорюваних проблем оптимізації. Також деякі абсолютно нові можливості  запропоновані 

для клітинних автоматів, які пов’язані з врахуванням менталітету учасників та властивості 

передьачення.  
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Класифікація об’єктів як процедура розпізнавання об’єктів широко застосовується в 

інтелектуальних системах різного призначення, особливо при медичному діагностуванні, де 

перевага віддається методам дискримінантного аналізу [1]. 

Разом з тим, використання лінійних дискримінантних функцій (ДФ) для класифікації 

має ряд обмежень: по-перше, лінійна модель класифікатора будується на простих геомет-

ричних конфігураціях простору ознак, що забезпечує тільки попереднє діагностування; по-

друге, визначення максимальної ДФ серед усіх дозволяє сформувати вектор класифікації як 

відповідь класифікатора, але не визначає найближчі ДФ до максимальної як альтернативний 

варіант, що звужує функціональні можливості класифікатора; по-третє, для визначення ваго-

вих коефіцієнтів для формування значень ДФ з наступним вибором серед них максимальної 

ДФ необхідні значні обчислювальні затрати. 

Враховуючи, що класифікатори з використанням ДФ представляють собою системи 

розпізнавання з навчанням «з вчителем», для обчислення вагових коефіцієнтів і порогів кла-

сифікації у складі лінійних ДФ найчастіше використовують два підходи: а) нейромережний 

із застосуванням відомих алгоритмів навчання нейромереж, наприклад, зворотнього 

розповсюдження помилки (ЕВР) [2]; б) статистичний із застосуванням, наприклад, 

співвідношення міжкласової та внутрішньокласової дисперсій [1]. 

Таким чином, у загальному випадку в структурі багатошарового нейромережного кла-

сифікатора [3] прихований шар, що складається з m лінійних нейронів − багатовхідних сума-

торів, реалізує m лінійних ДФ для n зважених вхідних сигналів, а вихідний шар, в якому ре-

алізовано механізм конкуренції (порівняння і вибір екстремальних значень), формує значен-

ня m елементів вихідного вектора класифікації. Недоліком такого підходу до організації кла-

сифікатора є значний час як навчального процесу (формування вагових коефіцієнтів), так і 

робочого процесу (формування вектору класифікації) через послідовний характер порівнян-

ня ДФ [2, 3]. В даній роботі розглядається новий  підхід до оброблення елементів ДФ вигля-

ду [1]: 

1 1 2 2( ) ... ,i i i in n ig X w x w x w x           (1) 

де ijw - ваговий коефіцієнт входження j-го коефіцієнта jx  вхідного вектора Х в i-й клас iC , 

1, ;  1, ;  ii m j n   - і-й поріг класифікації. 

Тут використовується відоме вирішальне правило класифікації [4]: 

 1| max ( ),  1, ,l l lp g X l m X C      (2) 

де lp - l-й елемент вектора класифікації Р. 

Для подальших перетворень доданки у всіх m ДФ ( )ig X  вигляду (1) можна подати як 

елементи а
0

ij матриці А
0
 розмірністю mn без врахування порогів класифікації і таким чи-

ном: 
0 0 0 0

11 12 1 1

0

0 0 0 0

1 2

...

... ... ,

...

n

m m mn m

a a a A

a a a A

 A  (3) 

де  
0 ,ij ij ja w x    (4) 
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причому елементи 0

ija  кожного рядка 0

iA  матриці А
0
 представляють собою відповідні додан-

ки ДФ )(Xgi . 

Новий підхід базується на використанні методу оброблення масивів даних за різнице-

вими зрізами (РЗ), який при застосуванні до оброблення векторних (одновимірних) масивів 

даних дозволив запропонувати нову модель порогового нейрона [5]. Застосування методу РЗ 

до оброблення матричних (двовимірних) масивів даних дозволило запропонувати нову мо-

дель процесу класифікації за ДФ [4] без формування значень m ДФ з подальшим їх 

порівнянням. Визначення максимальної серед m ДФ виконується в процесі одночасного 

оброблення елементів 0

ija   (вилучення мінімального серед них) у всіх n стовпцях матриці А
0
 з 

поступовим обнуленням її рядків 0

jA . Можливість паралельного оброблення елементів мат-

риці А
0
 по стовпцях зумовлена тим, що ці елементи представляють собою однойменні до-

данки відповідних ДФ )(Xgi , а отже мають властивості комутативності та асоціативності як 

елементи відповідних рядків 0

iA  матриці А
0
 (3). 

Таким чином, останній з обнулених рядків N

lA , де N – кількість циклів оброблення, 

відповідає максимальній ДФ )(Xg l  за сумою її елементів, про що свідчить сформоване оди-

ничне значення відповідного елемента 1lp   вектора класифікації Р [4]. Разом з тим, посту-

пове обнулення рядків 0

iA  початкової матриці А
0
 (3) дозволяє в процесі класифікації сфор-

мувати ранги відповідних ДФ )(Xgi  таким чином, що першому обнуленому рядку 

(мінімальній ДФ) відповідає ранг 1, а останньому обнуленому рядку (максимальній ДФ) – 

ранг m [6]. 

Отже, паралельне оброблення елементів стовпців матриці за методом РЗ забезпечує 

можливість одночасного отримання двох результатів: вектора класифікації та вектора рангів 

ДФ, що розширює функціональні можливості процесу класифікації за ДФ. В свою чергу, на-

явність вектора рангів ДФ дозволяє визначити не тільки максимальну ДФ, але й найближчі 

до неї за своїми значеннями, тобто, наприклад, при попередньому медичному діагностуванні 

визначити не тільки один найбільш вірогідний діагноз [1], а також найближчі до нього за 

симптомами. 

Розташування у ПЛІС запропонованої структури матричного процесора для броблення 

елементів ДФ виконувалась з використанням САПР Xilinx ISE Design Suite 13.2. Для ре-

алізації матричного процесора, а також створення бібліотеки елементів використовувався 

VHDL-редактор. Моделювання алгоритму виявлення максимальної ДФ за методом РЗ 

підтвердило слушність такого підходу. Розташування у ПЛІС xc6slx45t сімейства Spartan-6 

регулярного сегменту матричного процесора розмірністю 48 ПЕ з розрядністю 8 біт дозво-

лило визначити результати „заповнення” даного кристалу у відсотковому відношенні. 
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ НЕЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ С ЭКСПРЕССИЕЙ ГЕНОВ 

С.В. Мирошниченко
 

 «Харьковский национальный университет радиоэлектроники», Харьков, Украина 

Вступление. Программирование с экспрессией генов - один из методов генетического 

программирования, отличительной чертой которого можно назвать набор правил и ограни-

чений, накладываемых на представление, формирование и расшифровку генома. Особью в 

данной разновидности генетических алгоритмов является программа, геном которой кодиру-

ется таким образом, чтобы оказалось возможным применение к ней генетических операто-

ров, таких как скрещивание и мутация. Программирование с экспрессией генов может при-

меняться для решения задачи символьной регрессии (идентификации функции), алгоритм 

решения которой представлен на Рис.1. 

Рис.1 Блок-схема генетического алгоритма 

При таком подходе программы представляются в виде дерева разбора (синтаксического 

дерева), узлы которого содержат элементы из заданного функционального множества, а ли-

стья - элементы заданного терминального множества. Генетические алгоритмы, однако, тре-

буют кодирования особей в линейном виде. В работе [1] предлагается линеаризация дерева 

путем обхода по уровням (слева направо, снизу вверх) с последующей записью узлов по по-

рядку в массив. Пример такого дерева и его генома приведен на Рис.2. Программа может со-

стоять из нескольких деревьев, результаты вычислений которых затем, например, суммиру-

ются. Набор генов, содержащих все субдеревья, называют хромосомой. 

Рис.2 Пример дерева и его генетического кода 

Ограничив возможность помещения элементов функционального множества в первых h 

узлах (называемых головой гена) для того, чтобы в хвостовой части расположились исклю-

чительно терминалы, можно определить максимально возможный размер дерева (и, соответ-



Теоретичні аспекти інтелектуальних обчислень СomІnt – 2013 

ІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект», Черкаси, Україна,14-17 травня 2013 р. 119 

ственно, хромосомы), а также гарантировать, что любой удовлетворяющий этому условию 

геном будет декодирован в синтаксически корректное дерево. 

 При решении задачи символьной регрессии обычно применяются следующие генети-

ческие операторы: репликация - копирование хромосомы; мутация - случайная замена про-

извольно выбранных кодонов; инверсия - изменения порядка следования кодонов на участке 

гена; перенос - смещение кодонов относительно начала гена; рекомбинация - одно- и двух-

точечная. Алгоритм каждого из операторов отличается от стандартного лишь добавлением 

ограничения на помещение функционалов в хвост гена. 

 Расчет приспособленности особи осуществляется по формуле (1). 

i

max
i

MSEk+

F
=f

1
, 

(

1) 

 где Fmax – максимально возможное значение фитнеса (обычно принимается равным 

1000), k – масштабный коэффициент, позволяющий подобрать оптимальное соотношение 

между фитнесом лучшей особи и средним по популяции. 

 Для  уменьшения влияния такого недостатка, как преждевременная сходимость при 

отборе методом рулетки с простым элитизмом, была добавлена дополнительная популяция с 

независимым ходом эволюции. По окончании расчета фитнеса обеих популяций сравнива-

ются их лучшие особи. Если лучшая особь дополнительной популяции оказывается более 

приспособленной, чем лучшая особь основной, то основная популяция дополняется этой 

особью. 

 Одним из основных параметров программирования с экспрессией генов является раз-

мер дерева. В большинстве случаев [2] достаточно сложно определить, какое значение пара-

метра будет оптимальным. Для решения данной проблемы был разработан метод наращива-

ния, позволяющий автоматизировать подбор параметров с минимальными вычислительными 

затратами. Чем меньше размер хромосомы, тем меньше пространство поиска и проще мо-

дель, поэтому процедура подбора начинается с хромосомы небольшого размера. Используе-

мое кодирование особей позволяет копировать геном меньшей хромосомы в начало большей. 

При этом выполняется условие непревышения количества функциональных узлов, что со-

храняет гарантию получения синтаксически корректного дерева. Таким образом, можно вве-

сти преемственность в приведенный метод: лучшую особь, выявленную для заданного набо-

ра параметров, скопировать в популяцию, созданную для моделирования со следующим 

набором параметров. В качестве примера на Рис.3 показан результат моделирования функ-

ции синуса с использованием арифметических операторов в качестве функционального 

множества, среднеквадратичное отклонение при этом составляет 0.007399. 

Рис.3 Целевая функция синуса (слева) и модель (справа) 

Выводы. Предложена модификация алгоритма программирования с экспрессией генов, 

существенно улучшающая точность получаемых моделей при решении задачи символьной 

регрессии. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ОЦІНКА ТОЧНОСТІ  

МЕТОДУ РОЗКРИТТЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ СКЛАДНОГО ОБ'ЄКТА 

С.А. Нестеренко, Ан.О. Становський, А.В. Торопенко 

Одеський національний політехнічний університет, Україна 

Розглянемо деякий складний об'єкт у вигляді чорного ящика, інформація про стан струк-

тури якого частково або повністю прихована від спостерігача. 

Нехай на виході об'єкта є деяка довільна (не обов'язково прямо пов'язана з його структу-

рою) інформація, перетворюючи яку за допомогою деякого «Методу розкриття невизначе-

ності» можна одержати відображення структури об'єкта у вигляді її моделі, наприклад, зва-

женого графа. 

У цьому випадку виникає природне запитання про точність методу й про адекватність 

моделі, а також про доступну для оцінки міри цих характеристик. 

Представимо процес моделювання прихованої структури у вигляді ланцюжка «Переда-

вач → Канал зв'язку → Приймач» (рис. 1). 

  
 

Метод  
розкриття 

невизначеностей 

«Передавач»                         «Канал зв’язку»                         «Приймач» 

         Об’єкт з                                                                                       Модель 
прихованою структурою                                                                структури 
объекта 

 
 

Рис. 1. Схема представлення процесу моделювання прихованої структури у вигляді ланцюжка  

«Передавач → Канал зв'язку → Приймач». 

 

Використаємо для цього математичний апарат взаємної ентропії або ентропії об'єднання. 

Він призначений для розрахунків ентропії взаємозалежних систем (ентропії спільної появи 

статистично залежних повідомлень) і позначається H(AB), де A характеризує передавач, а B 

– приймач [1]. Взаємозв'язок переданих і отриманих сигналів описується ймовірностями 

спільних подій p(aibj), і для повного опису характеристик каналу потрібна тільки одна мат-

риця: 
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 Спільна ймовірність p(aibj) подій ai і bj обчислюється як добуток вихідної та умовної 

ймовірностей: 

 

p(aibj) = p(ai) p(bjai) = p(bj) p(aibj).                                      (1) 

 

Умовні ймовірності розраховуються за формулою Байєса.  
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Події, що відбивають дію «причин», у цьому випадку звичайно називають гіпотезами, 

оскільки вони – передбачувані події, що обумовили дані. Безумовну ймовірність справедли-

вості гіпотези називають апріорною (наскільки ймовірна причина взагалі), а умовну – з 

урахуванням факту події, що відбулася, – апостеріорною (наскільки ймовірною причина ви-

явилася з урахуванням даних про подію). 

Формула Байєса є важливим наслідком з формули повної ймовірності події, що залежить 

від декількох неспільних гіпотез (і тільки від них!): 

 

         .
1

i

N

i

i ABPAPBP 


                                                        (2) 

де P(B) – імовірність настання події B, що залежить від ряду гіпотез Ai, якщо відомі ступені 

вірогідності цих гіпотез (наприклад, виміряні експериментально).  

В неідеальній моделі про ізоморфність подій А і В можна судити тільки з деякою 

ймовірністю, меншою за 1. Більше того, різниця між 1 та цією ймовірністю – (1 – Р(В)) – мо-

же служити мірою адекватності моделі та точності всього методу моделювання. 

Взаємна ентропія обчислюється послідовним підсумовуванням по рядках (або по стов-

пцях) усіх ймовірностей матриці, помножених на їхній логарифм: 
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.                                         (3) 

Таким чином, якщо структура моделі повністю відтворює структуру реального об’єкта 

(тобто модель ізоморфна об’єкту моделювання), то можна вважати, що «канал зв’язку», який 

відіграє роль метода моделювання працює без помилок.  

В цьому випадку ймовірність вилучення деякого елемента моделі дорівнює ймовірності 

відмови ізоморфного елемента мережі, а матриця взаємної ентропії буде діагональною: 
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Якщо модель неідеальна («канал зв’язку» має завади), то діагональ матриці H(AB) «роз-

мивається» тим більше, чим менш точний процес моделювання. Таке розмиття, таким чином, 

є мірою адекватності моделі та точності всього методу моделювання. 

Розроблений метод діагностики стану складних резервованих бездротових 

комп’ютерних мереж, структура яких зазнає ушкодження протягом життєвого циклу. Метод, 

заснований на реалізації прихованої марковської моделі, забезпечує дослідника систем до-

датковою діагностичною інформацією, що має високий ступінь вірогідності. Це дозволяє ре-

комендувати його для застосування в широкому спектрі прикладень. 
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ОНТОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МЕТОДИКА  

ПОСТРОЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ЛКТ 

Н. Г. Петренко, А.Е. Стрижак, А.Е. Митрофанова, К.С. Малахов 

Институт кибернетики им. В. М. Глушкова НАН Украины 

 

Особенность создания современных информационных технологий состоит в стремле-

нии к максимальной интеграции результатов двух областей искусственного интеллекта, ко-

торые когда-то развивались параллельно и независимо: knowledge-engineering и компьютер-

ной лингвистики. Одним из важных результатов указанной интеграции является адаптация и 

использование методов компьютерной лингвистики для решения задач инженерии знаний, в 

частности, построения лингвистических корпусов текстов (ЛКТ) предметных областей (ПдО) 

с целью их автоматической обработки, извлечения понятий и отношений между ними, фор-

мализации текстового представления знаний, и, наконец, построения онтологических баз 

знаний [1]. 

Известно определение лингвистического корпуса текстов (ЛКТ) [2], утверждающее, 

что “это представленный в электронном виде, большой по объему, унифицированный, 

структурированный, размеченный и филологически компетентный массив текстов на есте-

ственном языке, дополненный системой управления – универсальными (в той или иной ме-

ре) программными средствами для поиска и обработки разносторонней лингвистической ин-

формации”. 

В онтолого-управляемой информационной системе “Инструментальный комплекс он-

тологического назначения (ИКОН)” реализованы, в частности, процессы поиска информации 

в информационных источниках, формирования лингвистического корпуса текстов в задан-

ной ПдО, создания его структуры в базе данных текстовых документов (БД ТД). Блок-схема 

взаимодействия компонент ОУИС при реализации процедур выше указанной цепочки пред-

ставлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Блок-схема взаимодействия информационных компонент в ОУИС 

В докладе рассмотрена функциональная модель ИКОН и этапы построения баз знаний 

предметных областей. 

В описании информационной модели построения ЛКТ акцентируется внимание на 

структурной составляющей БД ТД и ее таблиц [3]. 

БД ТД создается на предварительном этапе функционирования ИКОН и может до-

полняться в процессе автоматизированного построения онтологии ПдО модулем управления 

БД ТД, входящим в состав инструментальной среды. Этот модуль непосредственно связан с 

модулем формирования множества терминов. От него он получает список терминов, извле-
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ченных из множества обработанных текстовых документов. При этом под терминами пони-

маются имена понятий, отношений и свойств понятий. Далее для каждого ТД выполняется 

кодирование и индексация соответствующих полей таблиц БД и производится запись его 

полнотекстового варианта. В ЛКТ включены полные тексты документов, что обеспечивает 

их структурную и лексическую завершенность. 

Объем естественно-языковых текстов, которые привлекаются к автоматизированному 

построению онтологии ПдО, комплексность, оперативность обработки указанных ТД и воз-

можность прямого доступа к большому количеству утверждений и фактов, отображенных в 

лингвистическом материале относительно знаний заданной ПдО, – это те преимущества, ко-

торые предоставляет ЛКТ инженеру по знаниям и пользователю. Для первого он является 

одним из основных источников построения и корректировки системы знаний ПдО (включая 

и онтологию), а для второго – возможностью изучения и уточнения профессиональных зна-

ний заданной ПдО. 

Для обеспечения указанных выше преимуществ ЛКТ (и СУБД ТД) должен иметь со-

ответствующее строение, направленное на представление, индексацию и экспликацию необ-

ходимой информации в системе. 

Фрагмент внутренней структуры БД ТД представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Фрагмент внутренней структуры БД ТД 

В результате применения онтолого-ориентированной методики построен ЛКТ для ПдО 

“Онтолого-управляемые информационные системы” объемом около 1 Гбайт, включающий 

тексты на украинском, русском и английском языках. 
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МОДЕЛІ НЕЙРОНА ДЛЯ СПАЙК-НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 

Ю.М. Романишин
1,2

, С.Р. Петрицька
1
 

1
 Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна 

2
 University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland 

Вступ. Модель нейрона повинна відображати всі закономірності та особливості, сут-

тєві для даного рівня аналізу процесів у нейроні. На функціональному рівні важливими є ті 

закономірності, які відображають процеси активації нейрона, формування та поширення 

нейроімпульсу або послідовності нейроімпульсів. В деяких випадках важливою є не форма 

нейроімпульсів, а часові особливості серії імпульсів – кількість імпульсів, часові інтервали 

між ними та ін. У зв’язку з цим існує достатньо велика кількість (кілька десятків) моделей 

нейронів та їх різних модифікацій відповідно до тих експериментальних ефектів, які необ-

хідно відобразити в поведінці моделі. У даній роботі ми розглянемо найбільш поширені мо-

делі спайк-нейрона з точки зору моделювання нейронних мереж. 
Модель “накопичення-скидання”. Ця модель (LIF - Leaky Integrate and Fire) нейрона 

[1] є однією з найбільш широко використовуваних моделей в обчислювальній нейронауці: 

bvaIv  , при порогvv   cv  ,      (1) 

де v  - мембранний потенціал; I  - вхідний струм; a , b , c , порогv - параметри. 

Модель “накопичення-скидання” є альтернативою складним моделям для розв’язання 

тих задач, в яких форма нейроімпульсу не має суттєвого значення, а важливими є часові 

співвідношення для серій послідовних імпульсів при активації нейрона, в тому числі задач 

синхронізації. 

Модель “накопичення-скидання” з адаптацією. В цій моделі [1] вводиться адапта-

ція, тобто стрибкоподібне збільшення порогу активації з кожним імпульсом активації, що 

приводить до поступового зменшення частоти імпульсів, що генеруються (спайк-частотна 

адаптація). Ця адаптація забезпечується заміною складової bv  зі сталим коефіцієнтом b  на 

)( vdg  , де функція g  визначається додатковим лінійним диференціальним рівнянням пер-

шого порядку: 

)( vdgbvaIv  ;        





))(( gt
g i  ,    (2) 

де d ,  ,   - сталі; )( it  - функція Дірака, обумовлена генерацією спайку в момент it . 

Модель Resonate and Fire [1, 2] є двовимірним аналогом LIF – нейрона, де дійсна ча-

стина комплексної змінної z  є мембранним потенціалом: 

zibIz )(   при порогaz Im , )(0 tzz  ,       (3) 

де b ,  , порогa - параметри; )(0 tz - функція, що описує постспайкове скидання. 

Модель спайк-нейрона Іжікевича (Izhikevich) [3] представляється у вигляді: 

Iuvvv  140504.0 2
;        )( ubvau     (4) 

з допоміжним постспайковим скиданням: 

при 30v  мВ  








duu

cv
,     (5) 

де змінна v  - мембранний потенціал нейрона; u  - мембранна відновлювана змінна, яка за-

безпечує від’ємний зворотний зв'язок. Після генерації спайку при 30 мВ  напруга на мем-

брані та відновлювана змінна скидаються відповідно до (6). Числові значення параметрів в 

(4) вибрані таким чином, що v  виражається в мВ , а час – в мс . 

Модель Ходжкіна-Хакслі нейрона [4] є однією з найбільш важливих моделей в об-

числювальній нейронауці, вона описується чотирма нелінійними диференціальними рівнян-

нями: 
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1 txyyyyf
dt
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2  yyf
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dt

dy
; 0),( 414

4  yyf
dt

dy
,    (6) 

де )(tcx  - густина зовнішнього струму активації нейрона; c  - питома поверхнева ємність 

мембрани; t  - час; )(1 ty  - напруга на мембрані нейрона; )(2 ty , )(3 ty , )(4 ty  - внутрішні 

функції часу t  та напруги на мембрані, які визначають часову залежність густин струмів та 

нелінійні властивості провідностей. Мембранна теорія Ходжкіна-Хакслі формування та по-

ширення нейроімпульсу стала вже класичною. 

Модель ФітцХ’ю-Нагумо нейрона [4]. Ця модель отримується зведенням чотири-

вимірної моделі Ходжкіна-Хакслі до двовимірної моделі і представляється у вигляді: 

)(),( 1211

1 txyyf
dt

dy
 ;   )(),( 2212

2 txyyf
dt

dy
 ; 

 2111211 ))((
1

),( ayydcyy
e

yyf  ;   21212 ),( qyyyyf  .       (7) 

Модель Герстнера-Кістлера. Ця модель (Spike Response Model) [4] визначає спрощену 

динаміку нейрона, на входи якого поступають нейроімпульси від інших нейронів. Динаміка 

i -го нейрона визначається співвідношенням: 

)ˆ()()( )(

0 i

j k

k

jiji tttteutu   ,    (8) 

де 0u  - потенціал спокою (звичайно в багатьох моделях розглядають зміщений потенціал, 

тобто 0)( utui  ); )(k

jt  - момент приходу k -го імпульсу (з серії імпульсів) від j -го нейрона; 

ije  - функція, визначає реакцію i -го нейрона на нейроімпульси j -го нейрона;   - функція, 

яка описує форму нейроімпульсу; 
it̂  - час останньої активації i -го нейрона, тобто 

}max{ˆ )()( tttt k

i

k

ii  .     (9) 

 Активація нейрона настає, коли )(tui  досягає порогу   знизу, тобто з )(tui  і 

0
)(


dt

tdui  випливає, що )(k

itt  . Незважаючи на очевидні обмеження, ця модель використо-

вується для аналізу нейродинаміки та нейрокодування. 

 Висновки. Велика різноманітність задач, які ставляться при вивченні нейронних 

структур, їх різна складність обумовлюють необхідність та доцільність побудови моделей 

нейронів з різним рівнем складності – від найпростіших моделей “накопичення-скидання” до 

детальних узагальнень моделі Ходжкіна-Хакслі, що враховують значну кількість іонних по-

токів через мембрану нейрона. Необхідність побудови та використання моделей різного рів-

ня складності обумовлена тим, що універсальні складні моделі є звичайно занадто громізд-

кими для розв’язання складних задач на моделях нейронів та, особливо, нейронних мереж з 

сотнями і тисячами нейронів та тисячами і мільйонами зв’язків між ними. 
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ГІБРИДНІ АЛГОРИТМИ В ОБЧИСЛЮВАЛЬНОМУ ІНТЕЛЕКТІ 

Н.К. Тимофієва 

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій  

та систем НАН та МОН України 

Вступ. Для розв’язання задач комбінаторної оптимізації розробляються алгоритми, які 

поєднують два чи більше методів і працюють в ітераційному режимі. Їх називають гібрид-

ними. Задачі комбінаторної оптимізації, в яких цільова функція залежить від кількох 

змінних, за цією ознакою розділяються на незалежні підзадачі, які можуть належати різним 

класам. Їхній розв’язок визначається на множинах комбінаторних конфігурацій різних типів. 

В цьому разі суть гібридного алгоритму полягає у поєднанні таких методів для знаходження 

оптимального розв’язку, який був би дійсний для кожної із заданих множин. Розглянемо 

гібридний алгоритм на прикладі задачі розпізнавання мовленнєвих сигналів, яка відноситься 

до задач штучного інтелекту. 

Гібридний алгоритм розпізнавання мовленнєвих сигналів. Розпізнавання мови – це 

процес автоматичної обробки мовленнєвого сигналу з метою визначення послідовності слів, 

яка передається цим сигналом [1]. Побудова математичної постановки задачі розпізнавання 

мовленнєвих сигналів з використанням теорії комбінаторної оптимізації показує, що вона 

розділяється на три підзадачі: а) структуризація бібліотеки еталонів; б) пошук у бібліотеці 

еталонної інформації; в) задача порівняння еталонної і вхідної інформації. Аргументом 

цільової функції в першій підзадачі є розбиття n -елементної множини на підмножини, в 

другій підзадачі – розміщення без повторень, а в третій – сполучення без повторень.  

Розглянемо задачу порівняння еталонного і вхідного сигналів. Уведемо дві базові мно-

жини },...,{ 1 naaA   і },...,{ ~1

p

n

pp bbB  , де Aa s  – значення вхідного сигналу у відліку s , 

ns ,1 , а pp

l Bb   відповідає відліку еталонного сигналу, }~,...,1{ nl , },...,1{ qp , q  – кіль-

кість еталонних сигналів. Вхідні дані, якими є ваги між елементами Aas   і pp

l Bb  , задамо 

несиметричною матрицею 
nxnlscC
~

 , номери стовпців якої збігаються з нумерацією еле-

ментів Aas  , а номери рядків – з нумерацією елементів pp

l Bb  . Оскільки з кожної базової 

множини A і pB  вибираються по одному елементу в строгому порядку, то отримана 

комбінаторна конфігурація є розміщення без повторень k ,   – їхня множина. Для 

визначення елементів Aas   і pp

l Bb  , що вибираються з базових множин на k -му варіанті 

розв'язку задачі, уведемо комбінаторну (0,1)-матрицю 
nnx

k

sl

k gQ
~

)()(   . Якщо 1)( k

slg  , 

то з множин A і pB  вибрана пара ),( p

ls ba , в іншому разі значення 0)( k

slg  . Задача 

порівняння еталонного і вхідного сигналів полягає в знаходженні такого розміщення без по-

вторень *k , для якого змодельована цільова функція набуває найбільшого значення.  

Розглянемо задачу пошуку в бібліотеці еталонного сигналу. 

В цій підзадачі як ваги між еталонним і вхідним сигналами виступають величини інте-

гральних мір подібності )( *kF   між елементами вхідного сигналу і еталону, числове зна-

чення яких подамо матрицею 
'C . Номери стовпців цієї матриці збігаються з номерами ета-

лонних сигналів, розміщених у бібліотеці. Рядок у ній один і відповідає номеру один вхідно-

го сигналу A . Оскільки при порівнянні вхідного і еталонного сигналів із множин A  і B  

вибираються два елементи, то утворений об'єкт є сполучення без повторень, який позначимо 

як '' Mt  , де 'M  – їхня всіляка множина, ),...,( 1 qBBB   – множина еталонних сигналів. 

Уведемо комбінаторну (0,1)–матрицю 
qx

t

l

t gQ
1

'

1

' )()(   . Якщо 1)( '

1 t

lg  , то з множин A  

і B  вибрана пара ),( p

lBA , в іншому разі – значення 0)( '

1 t

lg  . Задача пошуку еталонного 
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сигналу, який відповідає вхідному, полягає у знаходженні такого сполучення без повторень 
*' t , для якого цільова функція набуває найбільшого значення. 

Подамо обчислювальну схему гібридного алгоритму розпізнавання мовленнєвих сиг-

налів, в якому використано пофонемно-алфавітний метод із структуризацією бібліотеки ета-

лонних сигналів в алфавітному порядку [2].  

1. Якщо бібліотека еталонних сигналів структуризована, переходимо до п. 3, в іншому 

разі – до п. 2. 

2. Упорядкуємо сигнали в бібліотеці еталонних сигналів, що відповідають заданим сло-

вам, в алфавітному порядку за такою схемою.  

2.1. З певного бібліотечного сигналу виділимо сегмент постійної довжини 'q  так, щоб 

він відповідав частині фонеми першого звуку. Множину одержаних сегментів позначимо 

}~,...,~{
~

1 maaA  , а множину слів у словнику позначимо }
~

,...,
~

{
~

1 mbbB  . Елементу Aa j

~~   по-

ставимо у відповідність елемент jb
~

 словника.  

2.2. Розв'язавши задачу розбиття множини A
~

 на підмножини (кластеризацію), 

об'єднаємо однорідні сегменти в одну підмножину 

ii . Підмножина ii ''   є 

підмножиною слів словника }
~

,...,
~

{
~

1 nbbB   з подібними початковими сегментами і ізоморф-

на підмножині ii  , },...,1{ i , i – кількість підмножин ii  , ii ''  .  

2.3. Кожній одержаній підмножині (кластеру) ii   поставимо у відповідність еталон 

сегмента '' Aa j  , який відповідає частині першої фонеми слів, що входять до ii ''  . Ана-

логічно структуризуємо бібліотеку еталонних сигналів за другою, третьою фонемах і т.д. Пе-

реходимо до п. 3. 

3. Для пошуку кластера, який містить еталон вхідного слова користуємося пофонемно-

алфавітним методом. Вирізаємо сегмент вхідного сигналу JX  що відповідає частині першої 

фонеми довжиною 'q . Переходимо до п. 4. 

4. Порівняємо сегмент вхідного сигналу довжиною 'q  з еталонними сегментами '' Aa j   

структуризованої бібліотеки методом динамічного програмування [2].  

5. Якщо змодельована цільова функція набуває найбільшого значення, то еталон, що 

відповідає вхідному сигналу, знаходиться в знайденому кластері. Переходимо до п. 6. В ін-

шому разі – вибираємо черговий кластер і переходимо до п. 4. 

6. За правилами п.п. 3-5 проводимо пошук кластерів, які містять розв’язок, за другою, 

третьою і т. д. фонемах, до тих пір, поки не буде знайдено еталон бібліотеки, який відповідає 

вхідному сигналу певного слова. Перехід до п. 7. 

7. Кінець роботи алгоритму. 

Висновок. Отже, задача розпізнавання мовленнєвих сигналів полягає у знаходженні 

таких комбінаторних конфігурацій ,* i  ,* Mt   '*' Mk  , для яких змодельована 

цільова функція набуває екстремального значення. Саме ті задачі, цільова функція в яких за-

лежить від кількох змінних (комбінаторних конфігурацій різних типів), вимагають для свого 

розв'язання розроблення гібридних алгоритмів. Пошук оптимального результату проводить-

ся на кількох комбінаторних множинах.  
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ЛОГІЧНЕ ВИВЕДЕННЯ ЗА ЇЄРАРХІЧНИМИ ГІБРИДНИМИ НЕЧІТКИМИ 

БАЗАМИ ЗНАНЬ 

С.Д. Штовба, А.В. Нагорна 

Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Україна 

Вступ . 

Основні переваги ієрархічних нечітких баз знань полягають в можливості здолати 

“прокляття розмірності” за рахунок того, що малим числом коротких нечітких правил можна 

описати складні багатофакторні залежності. При цьому математична модель виходить наоч-

ною та інтерпретабельною. Відкриті питання, що розглядаються в доповіді, пов’язані з мож-

ливостями побудови ефективних ієрархічних нечітких баз знань з різнорідних нечітких пра-

вил. Потреба в такій гібридизації обумовлена тим, що ті чи інші особливості складних бага-

тофакторних залежностей краще описують нечіткі правила різних типів. 

Труднощі побудови ієрархічних нечітких баз знань обумовлені необхідністю коректно-

го стикування різних типів її елементів – тобто виходу нечіткої бази одного типу і входу 

нечіткої бази знань іншого типу. Сьогодні найчастіше використовуються нечіткі бази знань 

Мамдані, Сугено, Ларсена, Цукамото, синглтонна та класифікаційна [1, 2]. Для цих 6 типів 

нечітких баз знань існує 3666   варіантів стикування. Відповідно, слід розробити способи 

передавання результатів проміжних логічних виведень в ієрархічній нечіткій базі знань для 

усіх 36 варіантів стикування. При цьому будемо враховувати можливість появи на вході 

чітких та нечітких початкових значень. 

Способи передавання результатів проміжних логічних виведень в ієрархічній 

нечіткій базі знань.  

Розглянемо 2 нечіткі бази знань L  та H . Вихід y  бази знань L  є одним із входів x  ба-

зи знань H , тобто вони ієрархічно поєднані таким чином HL . Передавання інформації 

між нечіткими базами знань може здійснюватися у 2 способи. За першим способом пере-

дається лише результат логічного виведення після дефаззіфікації, тобто чітке число. Іншими 

словами нечіткі висновки по проміжним змінним в вигляді числових значень передаються в 

нечіткі моделі наступного рівня ієрархії. За другим способом передається результат логічно-

го виведення до дефаззіфікації, тобто нечітка множина. Можлива проста реалізація другого 

способу, коли проміжні результати в формі бінечітких множин [3] напряму передають в ма-

шину логічного виведення наступного рівня ієрархії [4]. 

Переваги першого способу (рис. 1) полягають в простоті, та можливості використання 

типових алгоритмів нечіткого виведення. Недоліки полягають в тому, що над проміжними 

змінними послідовно виконують пару обернених операцій – дефаззіфікацію та фаззіфікацію. 

Відповідно для проміжних змінних потрібно знати функції належності. Крім того, потрібно 

забезпечити еквівалентність нечітких множин до та після операцій дефаззіфікації та фаз-

зіфікації, тобто еквівалентність бінечітких множин x
~~  та y

~~ , які надходять до машини 

нечіткого логічного виведення вищого рівня ієрархії (H) та отриманих за логічним виведен-

ням на нижньому рівні ієрархії (L). На практиці досягти цього майже неможливо, тому що 

під час дефаззіфікації інформація про розподіл (значення функції належності) стискається в 

одну точку. А далі на етапі фаззіфікації слід відновити цей розподіл. В прикладних нечітких 

системах функції належності зазвичай дискретизують приблизно на 100 точках [2]. Тому 

відновити ці 100 пар значень з одного числа, навіть з урахуванням апріорних знань, немож-

ливо. Крім того, після дефаззіфікації отримуємо найбільш можливе значення нечіткої вели-

чини у формі одного чіткого числа. При цьому інформація про ступінь належності (міру 

впевненості) про це значення втрачається. Тобто за результатом дефаззіфікації неможливо 

встановити ступінь належності цього значення в вихідній нечіткій множині – дорівнював він 

0.00001 чи 1 невідомо. Але під час фаззіфікації на наступному H-рівні ієрархії це, вже вхідне, 

значення вважається абсолютно достовірним і розглядається як синглтонна нечітка множина 

з одиничним ступенем належності. Наш досвід проектування прикладних нечітких систем з 
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таким способом передачі проміжних результатів нечіткого виведення засвідчує, що 

настроїти їх важко. 

 
Рис 1. Організація логічного виведення за нечіткої ієрархічної бази знань 

Перевага другого способу (рис. 1) полягає у врахуванні інформації про нечіткість ре-
зультатів логічного виведення, про ступінь їх достовірності. За семантично однакових 
змінних на виході та вході поєднаних баз знань достатньо лише вказати терм-множини, без 
визначення функцій належності та відповідно без операцій дефаззіфікації та фаззіфікації, що 
продемонстровано в [4]. При ідентифікації такими ієрархічними моделями зменшується 
кількість параметрів, що підлягають настроюванню, відповідно, скорочується розмірність 
задачі оптимізації. Цей спосіб можна застосовувати коли результати виведення за базою 
знань Мамдані передаються на вхід синглтонної бази знань або бази знань Мамдані. Якщо 
проміжні результати подати на вхід моделі Сугено, тоді для розрахунку консеквентів треба 
знати чітке значення вхідних змінних. Відповідно, потрібні функції належності проміжних 
змінних. Наш досвід застосування другого способу передавання проміжних результатів 
логічного виведення під час створення ієрархічної нечіткої бази знань для вирішення склад-
ної задачі класифікації [5] показує, що отримана нечітка модель добре піддається 
настроюванню під час параметричної ідентифікації. 

Таким чином, для подальшого дослідження оберемо другий спосіб передавання 
проміжних результатів логічного виведення по ієрархічній нечіткій базі знань у формі 
нечітких множин. Реалізацію цього способу проведемо для випадків семантично узгоджених 
та семантично неузгоджених нечітких баз знань. 

Виведення за узгодженими нечіткими базами знань.  

Змінні y  та x  в нечітких базах знань L  та H  (рис. 1) назвемо пов’язаними. Нечіткі бази 

знань L  та H  назвемо узгодженими, якщо можна виконати логічне виведення за базою 

знань H  без фаззіфікації за змінною x , а використовуючи лише нечіткий результат логічно-

го виведення за базою L . Необхідною умовою узгодженості нечітких баз знань є ідентич-

ність атрибутів змінних y  та x . Комбінації типів нечітких баз знань, які можна узгодити, 
зведемо в табл. 1. В ній використовуються такі позначення умов узгодженості: 
T – ідентичні терм-множини змінних y  та x ; 
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T+M – ідентичні терм-множини та функції належності змінних y  та x ; 

T+S – ідентичні терм-множини змінних y  та x  та відсутність в базі знань H  правил, 

в консеквентах яких фігурує змінна x ; 

N/A – узгодженість неможлива. 

Таблиця 1. Моделі узгодження нечітких баз знань 

L-база знань 

H-база знань 

Мамдані Ларсена Класифі- 
каційна Синглтонна Сугено Цукамото 

Мамдані T T T T T+M   T+S T 

Ларсена T T T T T+M   T+S T 

Цукамото T T T T T+M   T+S T 

Класифікаційна T T T T T+S T 

Синглтонна N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Сугено N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

За умови T потрібна лише еквівалентність терм-множин змінних y  та x . На функції 
належностей обмеження не накладається, їх взагалі може не існувати, тому що результат 

логічного виведення за базою знань L  у формі бінечіткої множини y
~~

 напряму, минаючи 

операцію фаззіфікації, передається в машину логічного виведення за базою знань H  (рис. 1). 
Такий прийом застосовується коли нечітка база знань відразу проектується в ієрархічній 
формі [4]. У випадку, коли спочатку проектуються окремі нечіткі бази знань, а потім кон-
струюється ієрархічна база знань, потрібні функції належності пов’язаних змінних, тобто має 
виконуватися умова T+M. 

За умови T+M потрібно, щоб терм-множини та функції належності пов’язаних змінних 
y  та x  були ідентичними. Ця умова необхідна лише для узгодження за базою знань Сугено, 
в якій поточні консеквенти правил розраховуються за чіткими значеннями вхідних змінних. 
В цьому випадку функції належності потрібні для дефаззіфікації результату логічного виве-

дення за базою знань L , тобто розрахунку чіткого значення змінної y . 
Умова T+S вказує, що за особливого формату правил нечіткої бази знань Сугено, для 

узгодженості не потрібні чіткі значення пов’язаних змінних y  та x . Цей спеціальний формат 
вимагає, щоб в консеквентах усіх правилах вагові коефіцієнти при змінній x  дорівнювали 0. 
Відповідно, під час логічного виведення змінна x  не впливатиме на поточне значення консе-
квентна правила. Це значення розраховуються за іншими змінними з ненульовими 
коефіцієнтами. Зауважимо, що змінна x  впливає на результат логічного виведення, тому що 
її значення враховується під час розрахунку ступеня активності правила. 

Класифікаційна нечітка база знань може виступати як L-база знань лише за умов упо-
рядкованості класів, тобто коли з її консеквентів можна утворити порядкову шкалу. 

Виведення за неузгодженими нечіткими базами знань 

Нечіткі бази знань L  та H  назвемо неузгодженими, якщо пов’язані змінні мають різні 

атрибути – терм-множини, носії чи функції належності. У цьому випадку на вхід нечіткої ба-

зи H  передамо нечітке вихідне значення y~ , яке отримано логічним виведенням за базою 

знань L . На рис. 1 цей спосіб позначино під №3. Нечітка множина y~  задається на непе-

ревній множині у випадку, коли L  є базою знань Мамдані чи Ларсена. За інших нечітких баз 

знань, тобто синглтонної, класифікаційної, Сугено чи Цукамото, y~  задається на дискретній 

множині. 

Фаззіфікацію за змінною x , тобто перетворення поточного вхідного нечіткого значення 

y~  в бінечітку величину x
~~  здійснимо за [2, 6]. Для цього перетнемо нечітку множину кожно-
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го терма змінної x  з вхідною нечіткою множиною y~ . Далі знайдемо висоти отриманих 

нечітких множин, які і будуть ступеням належності в бінечіткій величині x
~~  (див. рис. 1). Цю 

процедуру ілюструє рис. 2, де знаходиться висота перетину двох нечітких множин A
~

 та B
~

. 

Подальше логічне виведення здійснюється за типовим алгоритмом згідно до формату 

нечіткої бази знань H . 

 

Рис. 2. Визначення ступеня належності нечіткої множини A
~

 до нечіткої множини B
~

 

Якщо H  є базою знань Сугено, тоді для розрахунку поточного значення консеквентів 

правил додатково потрібно знати чітке значення на виході бази знань L . Для цього вико-

наємо дефаззіфікацію нечіткої множини y~ . У випадку спеціального формату бази знань Су-

гено, у якій в консеквентах усіх правилах вагові коефіцієнти при змінній x  дорівнюють 0, 

дефаззіфікацію нечіткої множини y~  виконувати непотрібно. 

Висновки 
1. Набув подальший розвиток метод нечіткого ієрархічного моделювання за рахунок 

розробки моделей коректного поєднання нечітких баз знань Мамдані, Ларсена, Цукамото, 
Сугено, класифікаційної та синглтонної для опису багатофакторних залежностей. Встанов-
лено, що необхідною умовою узгодженості нечітких баз знань є ідентичність атрибутів 
поєдненних змінних. Розроблено правила побудови нечітких гібридних нечітких баз знань, 
які дозволяють здійснювати логічне виведення без фаззіфікації за проміжними змінними, а 
використовуючи лише нечіткий результат логічного виведення за проміжними базами знань. 
В цих моделях, на відміну від [4], поєднуються нечіткі бази знань не одного типу, а різних. 

2. Вперше розроблено алгоритми нечіткого логічного виведення за гібридними 
ієрархічними нечіткими базами знань, відмінністю яких є:  
 можливість використання нечітких баз знань різних типів в одній ієрархічній нечіткій 

базі знань;  
 можливість логічного виведення не тільки за узгодженими, але і за неузгодженими 

нечіткими базами знань, що дозволяє проектувати ієрархічну нечітку базу знань шля-
хом агрегування автономних, незалежно розроблених нечітких баз знань, що врахову-
ють лише частку чинників з множини факторів впливу; 

 можливість використовувати як початкові дані не лише чіткі значення, а і нечіткі. 
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КОМПЕНСАЦІЯ КОЛИВАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В 

СИСТЕМАХ НЕЙРОКЕРУВАННЯ 

В.П. Щокін 

ДВНЗ «Криворізький національний університет», Кривий Ріг, Україна 

Вступ. У значній кількості систем нейрокерування бажаний стан об'єкта керування 

формується шляхом комбінації фактичного стану об'єкта (у[i], у[i-1]., у[i-(n-1)]) з бажаним 

значенням r[i+1] на його виході. Таким чином, за умови мінімальних похибок в роботі 

нейроемуляторів, завжди у фіксованих дискретах буде підтримуватись рівність бажаних r[i] і 

фактичних значень у[i] на виході об'єкта керування (ОК). Але виконання цієї умови не гаран-

тує отримання еталонного виду перехідного процесу за межами кортежів у[i]=r[i], де буде 

спостерігатись коливальний характер перехідних процесів ОК високого порядку (рис.1).  

Розглянемо систему безпосереднього інверсного нейрокерування об'єктом другого по-

рядку з еталонною передаточною функцією у вигляді аперіодичної ланки. В якості емулятора 

зворотної динаміки використана ШНМ Adaline з лінійно-регресійним алгоритмом навчання. 

ШНМ інверсної динаміки апроксимує наступну функцію зворотної динаміки 

[ 1] ( [ ], [ 1], [ 2],. [ 2])²Äu i f y i y i y i u i     .   (1) 

 
 

Рис.1 Перехідний процес вихідної координати об'єкту y(t), поєднаний з перехідним процесом еталонної моделі  r[t]  

Результати експериментів з інтервалом дискретності 0.1с. підтверджують, що умова 

у[i]=r[i] виконується, це чітко видно за збігами фактичних і бажаних виходів системи. При 

цьому спостерігається коливальний характер перехідних процесів за межами дискретів.  

Відповідно до вищевикладеного ціллю статі є висвітлення розробленої методики усу-

нення коливального характеру перехідних процесів (рис.1) при використанні систем нейро-

керування шляхом застосування авторегресійних структур з регуляризацією. 

Великого значення в розв’язанні проблеми забезпечення відповідних статичних та ди-

намічних характеристик ОК з немодельованою динамікою мають роботи авторів: Галушкіна 

О.І., Круглова В.В., Лозинського А.О., Осовського С., Терехова В.О.,  Тюкіна І. Ю.,  Ускова 

А.О. Проведений аналіз дозволив зробити аргументовані висновки, що проблема усунення 

коливального характеру перехідних процесів ОК високого порядку, за відсутності 

відповідних математичних моделей, методів та засобів оперативного визначення динамічно-

го стану ОК, може бути вирішена шляхом модифікації парадигм нейрокерування. 

Принцип синтезу авторегресійних структур з регуляризацією (ARMABIS)  ґрунтується 

на застосуванні відомого [1] різницевого рівняння: 

0 1

( ) ( ) ( )
q p

l k

l k

y t t l y t k  
 

          (2) 

Різницеве рівняння (1) характеризує авторегресійні процеси з ковзним середнім, або 

ARMA-процеси. Запишемо дискретну ARMA-модель з розподіленим лагом порядку (0,q) 

(MA(q)) для еталонного значення *( )y t  вихідної координати об'єкту керування ( )y t  (desired): 
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j

j

y i x i j i  


           (5) 

Визначимо кінцеву різницю порядку m в наступному виді: 

 1 * 1[ ] (1 ) [ ] [ 1] , 0...m m m my i B y i y i i n m               (6) 

де   - коефіцієнт регуляризації ADL-структури.  

Виключивши з (6) еталонну величину *( )y t , отримаємо дискретну адаптивну структуру 

моделей ADL (p,q), що характеризують адаптивні ARMA-процеси: 
1

1 1

0 1

[ ] [ ] (1 ) ( 1) [ ] ( 1) [ ] [ ]
q p

j p

j

j j

y i x i j p y i j y i p i   


 

 

  
                

  
    (7) 

З метою надання адаптивних властивостей ADL-моделям розроблено [2] алгоритм 

адаптації вагових коефіцієнтів 0 1 2, , ... n     на базі модифікованого градієнтного методу 

мінімізації квадратичного функціонала ( ) 0,5 T

u u uJ    . 

При представленні рішення неоднорідного різницевого рівняння у вигляді суми пере-

хідної та вимушеної складової, умова загасання вільного руху системи (умова стійкості) має 

відомий [1] вид: 

1 ( 1,2,..., )v v n         (8) 

Результати порівняльних експериментів графіків перехідних процесів в класичній си-

стемі безпосереднього інверсного нейрокерування та системі безпосереднього інверсного 

нейрокерування з ARMABIS-моделлю наведені на рис.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      а)                                                            б) 
 

Рис.2 Перехідні процеси вихідної координати об'єкту y[i] в класичній системі безпосереднього інверсного нейрокерування 

(а) та  системі безпосереднього інверсного нейрокерування з ARMABIS-моделлю (б) 

Висновки. Відповідно з вищевикладеним розроблена ARMABIS-модель за структурою 

ADL(p,q) володіє адаптивними властивостями за рахунок настроювання вагових коефіцієнтів 

регресійного лага 0 1 2, , ... n     на базі модифікованого градієнтного методу мінімізації квад-

ратичного функціонала, а умова стійкості забезпечується настроюванням вагових 

коефіцієнтів критеріального лага відповідно до умови стійкості (8). Використання 

ARMABIS-моделі в системах нейрокерування дозволяє уникнути коливальної складової пе-

рехідних процесів. 
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НЕЙРОСЕТЕВОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭНТАЛЬПИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

СМЕШАННЫХ ОКСИДОВ  

Д.А.М. Альами 

Национальный технический университет «ХПИ», Харьков, Украина 

Вступление. Смешанные оксиды ABO3 структурного типа перовскита привлекают 

устойчивое внимание исследователей своей высокой каталитической активностью в реакци-

ях окисления. Известно, что каталитическая активность сложных оксидных систем хорошо 

коррелирует с энтальпией образования оксидов из элементов [1]. В данной работе предложен 

метод прогнозирования энтальпии образования смешанных оксидов со структурой перовски-

та основанный на обучении искусственных нейронных сетей (ИНС).  

Методы оценки энтальпии образования перовскитов. Существуют различные мето-

ды оценки энтальпии образования индивидуальных и смешанных оксидов, основанные на 

электроотрицательностях атомов и геометрических характеристиках кристаллической струк-

туры. Согласно этим методам, энтальпию образования находят по эмпирическим уравнени-

ям, которые определяют для ряда родственных соединений.  

Метод Аронсона основан на электроотрицательностях элементов [2]: 

 
2

0 '96,5f O OH n X X     (

1) 

где On  – количество атомов кислорода на формульную единицу, 'X – взвешенное гео-

метрическое среднее «псевдоэлектроотрицательнстей» элементов, образующих оксид: 

 '

96.5

f k n
O

H Me O
X X

k


  . 

(

2) 

Существует группа методов [3], основанная на корреляции энтальпии образования и 

структурных параметров смешанного оксида. Для смешанных оксидов ABO3 структурного 

типа перовскита наблюдается корреляция энтальпии образования и фактора Гольдшмидта (t), 

значение которого определяется по соотношению: 

 2

A O

B O

r r
t

r r





, (

3) 

где ir  – эффективный ионный радиус i-го элемента, зависящий от его степени окисле-

ния и координационного числа. 

Кислотность бинарных оксидов также может быть использована как количественная 

характеристика энтальпии образования смешанного оксида. Существуют различные эмпири-

ческие шкалы кислотности оксидов, среди которых выделяется шкала Смита, основанная на 

разности энтальпии образования воды и данного бинарного оксида [3]: 

   
11

0 0 22
2f f x yH H O H M O    . 

(

4) 

Описание процедуры нейросетевого прогнозирования. В качестве дескрипторов для 

обучения ИНС были выбраны разность электроотрицательностей элементов, фактор Голь-

дшмидта и кислотность по шкале Смита. Экспериментальные данные по энтальпиям образо-

вания смешанных оксидов структурного типа перовскита взяты из справочной литературы 

[3] и последних публикаций по теме [2, 4, 5]. 

Задача выбора оптимальной архитектуры ИНС была решена путем обучения различных 

вариантов многослойных персептронов с одним скрытым слоем нейронов. Наличие только 

одного скрытого слоя обусловлено небольшим размером обучающей выборки. Однако со-

гласно теореме Хеичта-Нельсона [6] функция многих переменных достаточно общего вида 

может быть аппроксимирована при помощи нейронной сети с одним скрытым слоем с пол-

ными связями и заранее ограниченными функциями активации. Согласно теореме о полноте, 

любая непрерывная функция на замкнутом ограниченном множестве может быть равномер-

но приближена функциями, вычисляемыми нейронными сетями, если функция активации 
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нейрона дважды непрерывно дифференцируема и непрерывна. Руководствуясь этим, функ-

цией активации для нейронов скрытых слоев выбран гиперболический тангенс. 

Входной слой состоит из 3 нейронов, соответствующих каждому дескриптору, выход-

ной – из одного нейрона, соответствующего зависимой переменной (рис. 1 а). Обучение пер-

септронов с различным количеством нейронов в скрытом слое производили на выборке – 

матрице, состоящей из 75 строк и 4 столбцов данных. Качество обучения контролировалось 

на независимой выборке (кросс-валидация). При обучении ИНС использовали последова-

тельность 100 итераций по алгоритму обратного распространения с последующим переходом 

к алгоритму BFGS (квазиньютоновский алгоритм). Весь набор исходных данных для обуче-

ния каждой нейронной сети случайным образом разделялся на обучающую выборку и тесто-

вую выборку в соотношении 4:1. Критерием остановки обучения было увеличение ошибки 

на тестовой выборке (метод ранней остановки). По результатам обучения было выбрано ко-

личество нейронов в скрытом слое, равное 5, что обосновано предпочтением ИНС с наибо-

лее простой архитектурой среди прочих равноценных. Увеличение количества нейронов в 

скрытом слое увеличивает количество оптимизируемых нейросетевых весов, что требует 

расширение обучающей выборки либо приводит к потере способности ИНС к обобщению. 

После установления оптимального количества нейронов в скрытом слое, 20000 трехслойных 

персептронов архитектуры 3-5-1 с различными начальными синаптическими весами обучали 

по вышеприведенной методике, после чего 5 ИНС наиболее успешно прошедших обучение 

объединили во входной ансамбль для прогнозирования. Результаты прогнозирования пред-

ставлены на рис.1 б) 

 
Рисунок 1. a) Архитектура персептрона для прогнозирования; б) Графическое представление результатов нейросетевого 

прогнозирования по сравнению с экспериментальными. 
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СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ 

СУПУТНИКОВОГО ГЛОНАС/GPS МОНІТОРИНГУ МАШИН ШВИДКОЇ 

ДОПОМОГИ 

Т.О. Аністратова, 
 
М.С. Симоненко, А.С.

 
Авраменко 

 

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Україна 

Вступ. Широке використання супутникової навігаційної системи для вирішення як 

прикладних, так і наукових завдань, застосування в цій системі концепцій, які знаходяться на 

передньому розвитку науки і техніки дозволяє продовжити дослідження в цьому напрямку, 

так як воно буде і надалі розвиватися й удосконалюватися. 

Підтвердженням сказаного є обсяги ринку GPS навігаторів. Незважаючи на суперечли-

ві оцінки і прогнози різних експертів, статистика і фактичний стан свідчать про щорічному 

світовому зростанні продажів навігаційних пристроїв і ця тенденція збережеться протягом 

наступних десяти років. 

Системи GPS-моніторингу транспорту вирішують наступні завдання: 

 Моніторинг включає відстежування поточних координат, напрямку і швидкості руху 

транспортного засобу в реальному часі для потреб диспетчерських служб. 

 Облік пройденого кілометражу і витрати палива потрібен для своєчасного проходу 

ТО, обґрунтування списання ПММ бухгалтерією та ін. 

 Контроль відповідності фактичного маршруту автомобіля плановому дозволяє підви-

щити дисципліну водіїв. 

 Безпека: знання координат дозволяє швидко знайти викрадене або що потрапило в 

біду транспортний засіб. 

У ході дослідження концептуальної інформації, що міститься в наш час, була побудо-

вана система підтримки прийняття управлінських рішень. 

Аналіз дослідження та постановка проблеми. Метою даного дослідження є створен-

ня системи підтримки прийняття управлінських рішень на основі моніторингу машин швид-

кої допомоги. В результаті реалізації отримуємо Web-сайт для автоматизованого робочого 

місця диспетчера, на якому відображаються точки швидкої допомоги, введення адреси 

пацієнту, і вже на базі цього будується оптимальний шлях для медичної служби (уникнення 

центральних вулиць, багату кількість перехресть, світлофорів, завантаженість іншим авто-

транспортом) з подальшим надсиланням водію. 

На сьогоднішній день Глобальна Навігаційна Супутникова Система поряд з GPS є ос-

новною супутниковою системою навігації у світі. За допомогою ГЛОНАСС, також як і за 

допомогою GPS [1], з великою точністю визначають координати і швидкість руху об'єктів. 

Незважаючи на виконання одних і тих же функцій, системи мають деякі відмінності. 

Застосування двох систем навігації також виливається в більш точне визначення місця 

розташування водія. Як мінімум супутники ГЛОНАСС [2] можуть служити доповненням до 

GPS, і складати базу виявлення географічного положення. А разом вони дають найбільш оп-

тимальний результат, який найпомітніше при використанні навігатора з відключеною при-

в'язкою до дороги. 

Результати. Супутниковий моніторинг транспорту – система моніторингу рухомих 

об'єктів, побудована на основі систем супутникової навігації, обладнання та технологій 

стільникового і / або радіозв'язку, обчислювальної техніки та цифрових карт. Супутниковий 

моніторинг транспорту використовується для вирішення завдань транспортної логістики в 

системах управління перевезеннями і автоматизованих системах управління автопарком. 

Принцип роботи полягає у відстеженні і аналізі просторових і часових координат 

транспортного засобу. Існує два варіанти моніторингу: online – з дистанційною передачею 

координатної інформації та offline – інформація зчитується по прибуттю на диспетчерський 

пункт. 
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Рис.1 Схема роботи GPS 

Побудова, малювання карт та картографічних даних займає дуже багато часу. Тому для 

проектування та реалізації моніторингової системи прийняття управлінських рішень будуть 

використанні карти компанії Google (використання безкоштовне). Для програмування веб-

додатку буде використовуватись зв’язка HTML+CSS+JAVASCRIPT. 

Для використання програмного продукту диспетчеру необхідно зайти на сайт, на якому 

відображена карта міста та медичні заклади. 

 
Рис.2 Вікно сайту із згенерованим шляхом слідування 

Висновки. Спираючись на результати практичної реалізації можна відмітити, що даний 

програмний продукт суттєво скорочує час прибуття швидкої медичної допомоги на виклик, 

зменшує фінансові затрати на витрати палива та автоматизує робоче місце диспетчера. Шля-

хи подальшого розвитку системи підтримки прийняття рішень заключаються в наступному: 

 розширити галузь застосування, тобто створення глобальної системи підтримки 

прийняття управлінських рішень для всіх служб екстреної допомоги; 

 при побудові шляху руху враховувати пору року, стан доріг та стан транспорту; 

 впровадження індивідуальних GPS приймачів, для оповіщення стану здоров’я людей з 

особливими потребами. 

Література 

1. Гофман, Велингоф, Лихтенегер. Глобальная система определения местоположения GPS. Теория 

и практика. - Киев, Наукова думка, 1996. 

2. Глобальная спутниковая радионавигационная система ГЛОНАСС / Под ред. В.Н. Харисова, 

А.И. Перова, В.А. Болдина. М.: ИПРЖР, 1998 

3. Определение пространственной ориентации объектов по сигналам радионавигационных систем 

ГЛОНАСС/GPS / Фатеев Ю.Л. Электронный журнал «ИССЛЕДОВАНО В РОССИИ» 

http://zhurnal.ape.relarn.ru/ 

4. GPS: Все, что Вы хотели знать, но боялись спросить. Неофициальное пособие по глобальной 

системе местоопределения, Б. К. Леонтьев 2006. 352 . 

5. Соловьев Ю.А. Системы спутниковой навигации. М.: Эко-Трендз, 2000.  

http://zhurnal.ape.relarn.ru/


СomІnt – 2013  Прикладні аспекти інтелектуальних обчислень  

II Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект», Черкаси, Україна, 14-17 травня 2013 р. 141 

ВИКОРИСТАННЯ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ ЗАДАЧІ ПОШУКУ 

ШЛЯХУ У НЕЗНАЙОМОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Н.А. Антіпова 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

 

Вступ. Однією із багатьох проблем, яку можна розв’язувати за допомогою нечіткої 

логіки, є задача орієнтації та руху у попередньо невідомому середовищі. Цю проблему мож-

на вважати доволі актуальною, оскільки вона виникає в реальних системах, у яких середо-

вище рідко буває статичним. В той же час при її розв’язанні класичні методи (алгоритми 

теорії графів та інші) виявляються неефективними, тому що потребують невиправдано вели-

ких затрат часу та пам’яті для обрахунків [1].  

Саме тому у нагоді і стає нечітка логіка, що оперує не складними розрахунковими ме-

ханізмами, а розумінням процесу на інтуїтивному рівні. 

Постановка задачі. Нехай маємо середовище, що містить робота (система, здатна ска-

нувати найближчі перешкоди справа, зліва і попереду), ціль (точка площини, до якої робот 

повинен дійти) і перешкоди (сукупність точок заданого середовища, крізь які рух - неможли-

вий). Тоді маємо задачу: робот повинен дійти до цілі, починаючи з попередньо визначеної 

початкової позиції, оминаючи при цьому перешкоди [2]. 

Моделювання та результати. Автором статті було розглянуто два підходи до викори-

стання нечіткої логіки при розв’язанні поставленої задачі, проведено їх аналіз та порівняння 

продуктивності. 

Перший підхід полягає у використанні експертних (інтуїтивних) рішень про зміну 

напряму руху робота у залежності від дальності перешкод і розміщення цілі, а також у побу-

дові на підставі цих знань системи нечіткого логічного виведення (СНЛВ). Розроблена 

СНЛВ має таку структуру: вихід – кут повороту від поточного положення робота до бажано-

го, вхідні змінні – дані сенсорів дальності про перешкоди справа, зліва та попереду, кут по-

вороту відносно цілі (тобто відхилення від бажаної траєкторії), відстань до цілі. Було вико-

ристано алгоритм нечіткого виведення Ларсена. 

Результат обходу перешкод для випадково згенерованого поля подано на рис.1. Рух по-

чинається з лівого нижнього кута квадратного поля, ціль розташована у правому верхньому 

куті. 
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Рис. 1. Приклад обходу перешкод 

У другому підході побудова системи відбувається шляхом навчання нейронної системи 

нечіткого виведення на основі даних про напрям руху, зібраних при ручному керуванні ро-
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ботом для різних випадків розміщення перешкод. Цей метод слід застосовувати у випадку, 

коли є певна інформація про кількість перешкод, їх розміри. 

Навчання СНЛВ проводилось за допомогою гібридного алгоритму [3, 126-130]. На вхід 

подавалась вибірка, сформована шляхом вимірювання при ручному керуванні дальності пе-

решкод зліва, справа, попереду робота, його відхилення відносно цілі, а також вимірювання 

кута його повороту на кожному кроці, при чому вихід навченої СНЛВ мав бути близьким до 

цих даних про поворот робота. На рис. 2 зображено значення виходу СНЛВ для вхідних зна-

чень із вибірки та реального кута повороту робота, який було виконано для цих значень. 
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Рис. 2. Результат роботи гібридного алгоритму навчання 

Результати застосування другого підходу є гіршими, ніж для попереднього, але його 

перевагою є те, що при наявності функціонуючого апарату для роботи з нечіткими нейрон-

ними мережами від користувача будуть потрібні лише інтуїтивні уявлення про те, куди по-

трібно повернути у залежності від розташування перешкод. 

Висновки. Розглянутий автором підхід (перший з описаних методів) до розв’язання за-

дач пошуку шляху виявився досить результативним та економним з точки зору використання 

обчислювальних ресурсів. Також дуже важливим аспектом є те, що нечітка логіка не накла-

дає обмеження дискретності на значення кута повороту (як це буває для більшості інших ме-

тодів), що робить траєкторію пересування більш згладженою і є значною перевагою при тех-

нічних розробках, тому що при конструюванні роботів пріоритет надається їх стійкості, а 

здатність до різких поворотів при цьому знижується. 

У доповіді буде детально розглянуто алгоритми та реалізацію обох підходів до 

розв’язання задачі пошуку шляху у невідомому середовищі. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

СИСТЕМ 

С.С. Анцыферов, К.Е. Русанов 

МГТУ МИРЭА, Москва, Россия 

Вступление. Проблема оценки качества защиты информации интеллектуальных систем 

обусловлена неопределенностью условий их функционирования, при этом известные мето-

дики и рекомендации не учитывают динамику изменения параметров систем. В данной рабо-

те все критерии оценки качества защиты рассматриваются с точки зрения динамики измене-

ния параметров интеллектуальных систем. Перспективным для решения указанной задачи 

представляется использование принципов экспертного оценивания. 

При оценке качества защиты следует учитывать такие показатели, как производитель-

ность, простота обслуживания, работа под управлением различных операционных систем, 

тиражирование, возможность динамического резервного копирования данных, сопряжение 

различных баз данных друг с другом, одновременный доступ нескольких пользователей, 

распределенная обработка транзакций, параллельное резервное копирование, возможность 

запрета пользователю непосредственного доступа к данным. Все эти показатели носят дина-

мический характер. Для обобщенной оценки необходима система количественных критери-

ев, назначаемых экспертами. В качестве количественных  критериев предлагается использо-

вать следующие: относительно баз знаний и данных (степень надежности базы данных, при-

менимость, сложность освоения, стоимость, производительность, требовательность к си-

стемным ресурсам); относительно операционных систем (стоимость, распространенность, 

устойчивость к антивирусным атакам); относительно антивирусных средств (требователь-

ность к системным ресурсам; обнаружение большинства вирусов; успешное «лечение» 

большинства вирусов; оставляет ли «следы» после удаления; обнаружение потенциально 

опасных объектов, которые, возможно, являются новыми вирусами; имеют ли место ложные 

срабатывания при попытке обнаружения  потенциально опасных объектов); относительно 

степени надежности аппаратных средств; применение специализированных программных и 

аппаратно-программных средств (скрытая операционная система, аппаратные ключи, про-

граммные и аппаратно-программные межсетевые экраны, средства резервного копирования 

данных; влияние человеческого фактора (уровень квалификации персонала, добросовест-

ность персонала). Будем считать, что функционирование системы оценки качества (СОК), 

связанное с оценкой показателей качества, носит стохастический (вероятностный) характер. 

Положим в основу алгоритмов функционирования байесовский принцип определения апо-

стериорных распределений векторов показателей качества. Используемое в данных алгорит-

мах сравнение вычисленных значений апостериорных вероятностей с порогами значимости 

позволяет, казалось бы, достаточно просто, реализовать идею распознавания образов векто-

ров показателей качества. Однако, байесовский принцип предполагает наличие существен-

ной априорной информации, носителями которой являются специалисты. В силу этого, по-

лучаемые апостериорные вероятностные распределения носят по существу субъективный 

характер. В связи с этим возникает необходимость в экспертной оценке получаемых резуль-

татов. В составе СОК экспертная система оценки качества и выбора управляющих воздей-

ствий выполняет роль вспомогательного элемента и предназначена для объективизации (по-

вышения надёжности) оценок правдоподобия, т.е. полученных апостериорных вероятност-

ных распределений. 

Выводы. Предлагаемый принцип экспертного оценивания был практически апробирован 

при решении задачи управления качеством защиты информации интеллектуальной системы 

обработки диагностической информации, полученной с помощью компьютерной томогра-

фии. Преобразование прототипа ЭС в конечный продукт приводит к перепрограммированию 

ЭС на языках низкого уровня, обеспечивающих как увеличение быстродействия ЭС, так и 

уменьшение занимаемой ею памяти. 
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WEB-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА 

ДЛЯ ВЫБОРА ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ СИСТЕМЫ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8» 

А.В. Ахаев, И.А. Ходашинский 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Россия 

Постановка задачи. Широко распространенной проблемой для человека или органи-

зации является проблема выбора наилучшего объекта. Таким объектом может быть товар 

или услуга, а в качестве торговой площадки может выступать магазин или Интернет-

магазин. Как правило, покупатель сравнивает характеристики рассматриваемых товаров по 

ряду важных для него аспектов, стремясь выбрать лучшую альтернативу. Но в реальности 

редко встречается объект, превосходящий другие по всем характеристикам.  

В работе решается задача выбора наилучшего программного продукта (ПП), где пред-

ставленная проблема в последнее время становится очень актуальной. Наиболее ярко эта 

проблема выражена среди программных продуктов системы «1С:Предприятие 8». 

Для решения задачи необходимо подобрать ПП системы «1С:Предприятие 8», макси-

мально удовлетворяющий требованиям покупателя (предприятия). В качестве инструмента 

предлагается Web-ориентированная экспертная система (ЭС), предназначенная для выбора, 

как в магазине, так и в Интернет-магазине.  

Web-ориентированная экспертная система. Существуют Интернет-каталоги с воз-

можностью отбора товаров по производителю и цене. Такие каталоги незначительно сужают 

круг поиска, а описания товаров требуют дополнительного анализа.  

Существуют сайты с возможностью подбора товаров на основе нескольких параметров 

характеризующих потребности заказчика. Количество параметров зависит от предметной 

области и варьируется от 3 до 15. На основе этих параметров определяются подходящие то-

вары посредством SQL-запроса к таблице базы данных. Подходящих товаров может либо во-

обще не оказаться, либо их количество будет исчисляться десятками, анализировать которые 

приходится самостоятельно. Так же есть ресурсы, предоставляющие сервисы для сравнения 

товаров в виде сводной таблицы характеристик, но не избавляющие от ручного анализа.  

Рассмотренные системы не могут быть использованы в процессе решения данной зада-

чи в силу следующих причин: 

 системы созданы применительно к узкой предметной области; 

 являются коммерческими разработками, не предназначенными для стороннего ис-

пользования; 

 отсутствуют методы и алгоритмы выбора наилучшего товара. 

Каждый программный продукт характеризуется набором параметров (область приме-

нения, набор задач, для решения которых он предназначен и др.). Покупатель характеризует-

ся набором требований и ограничениями, накладываемыми на процесс выбора. 

Алгоритм решения задачи можно представить следующими этапами [1]: 

 построение классификации ПП; 

 определение параметров предприятия; 

 определение набора ПП с учетом параметров предприятия; 

 выявление требований покупателя; 

 выбор наилучшей альтернативы из набора ПП. 

Для реализации данного подхода разрабатывается Web-ориентированная экспертная 

система (рис. 1).  
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Рис. 1 – Структура Web-ориентированной ЭС 

Первым этапом создания экспертной системы является анализ предметной области для 

извлечения знаний и выявления структуры этих знаний. Одним из наиболее часто применяе-

мых подходов к описанию предметной области является онтологическое моделирование, 

позволяющее представить предметную область совокупностью понятий и отношений между 

ними, которым соответствуют сущности из реального мира [2].  

Опираясь на онтологический подход, предлагается построить классификацию ПП, в ко-

торой будут отражены механизмы отбора, а также входная и выходная информация (база 

фактов). Классификация позволяет продумать набор правил вида ЕСЛИ <антецедент> ТО 

<консеквент>. Эти правила (продукции) составляют основу разрабатываемой экспертной си-

стемы – базы знаний [2]. Также определяются параметры предприятия, соответствующие 

входной информации ЭС. 

Механизм логического вывода является стандартным (по типу OPS5) с использованием 

прямого логического вывода. Особенность только в том, что при возникновении конфликта 

запоминается и последовательно выводится весь конфликтный набор, так как важно опреде-

лить набор ПП. 

Таким образом, область поиска сужается до нескольких (от 2 до 10) альтернатив. Это 

существенно облегчает решение задачи выбора наилучшей программы «1С:Предприятие. 8» 

Далее посредством интерфейса пользователя (рис. 1) необходимо выявить требования 

покупателя. С учетом полученного набора ПП предлагается выбрать наилучшую альтерна-

тиву при помощи подсистемы анализа функциональных возможностей на основе нечеткого 

вывода с использованием шкалы Харрингтона [3]. 

Заключение. В работе предложена Web-ориентированная экспертная система для вы-

бора программных продуктов «1С:Предприятие 8». При решении задачи на соответствую-

щих этапах используются подходы искусственного интеллекта: онтологии, продукционные и 

нечеткие системы. 

Предлагаемые средства построения могут стать универсальным инструментом для 

настройки интеллектуальных систем, предназначенных для выбора товара или услуги. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПРИ 

РАЗРАБОТКЕ  БИЗНЕС-ПЛАНА НА ПРЕДПРИЯТИИ СВЯЗИ 

Н.А.Бабосюк  

ДонНУ, Донецк, Украина 
 

Одним из основных инструментов управления предприятием является бизнес-план. 

Анализ процессов бизнес-планирования для предприятия связи позволяет выявить основные 

задачи и цели предприятия [1], а так же факторы, которые в дальнейшем могут повлиять на 

результаты работы фирмы [2] (см. рис.1). 

 
Рис.1 Модель бизнес-планирования на предприятии связи 

 

Оценка бизнес-плана выполняется по таким критериям, как доходы и расходы. Дости-

жимость установленных уровней доходов и расходов происходит за счет вариации управля-

ющих переменных бизнес-плана (см. рис. 2). 

Одной из выходных параметров бизнес-плана являются доходы (D). Специфика пред-

приятия связи такова, что основные доходы и расходы напрямую зависят от количества кли-

ентов S , вида услуги. Изменение количества клиентов носит сезонный характер и рассчи-

тывается за период t, например, месяц: 

 )()()()1()( tStStStStS сезон   ,   (1) 

где )1( tS  – количество клиентов на предыдущий период; )(tS сезон - количество кли-

ентов, зависимых от сезонного фактора; )(tS   – количество новых клиентов за наблюдае-

мый период; )(tS   – количество клиентов, отказавшихся от услуг. 

Сезонная составляющая )(tS сезон носит статистический характер.  

Слагаемые )(tS  , )(tS   в (1) зависят от внешних и внутренних воздействий (рис-

ков), что и отражает изменение количества клиентов, а следовательно и изменение доходов 

предприятия (D). 

Факторы, влияющие на изменение количества клиентов разбиты на множества [3]: 
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Рис. 2 Управляющие переменные, влияющие на выходные значения бизнес-плана 

 

 

}),{},{},{},{},{},({)( UWVFSTOftS      (2) 

}),{},{},{},{},{},({)( UWVFSTOftS       

 {O  ,  {O  – множества положительных/отрицательных операционных  рисков [3]; 

 }{ST  , }{ST -  – множества положительных/отрицательных стратегических рисков; 

}{F , }{F  – множества положительных/отрицательных финансовых рисков; 

}{},{},{ UWV  – множество факторов маркетинговой, организационной и производ-

ственной деятельности предприятия. 

Классические методы оптимизации и моделирования (2) сталкиваются с проблемой 

большой размерности задачи. В докладе излагается применение методов вычислительного 

интеллекта, а именно алгоритм BeeClust (алгоритм пчел) [4] для моделирования количества 

клиентов в (2). Краткая постановка задачи сводится к тому, что прогнозируемое количество 

клиентов (существующих абонентов и потенциальных клиентов) на сезонном отрезке слу-

чайным образом располагаются в n-мерном пространстве (поле) управляющих переменных. 

Клиент моделирует как агент (пчела) с нечеткой характеристикой поля взаимодействия с со-

седними агентами. Нечеткая характеристика взаимодействия  - есть предпочтение клиента по 

некоторому набору параметров. N-мерное поле формирует множество вариантов в зависимо-

сти от внешних ограничений (см. рис.1). Применение алгоритма при одном из вариантов 

набора параметров есть возможным решением задачи (1). 
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КАЛІБРУВАННЯ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ КА «СІЧ-2» 

Р.М. Басараб
1,2

, О.М. Кравченко
1
, Н.М. Куссуль

1
, C.В. Скакун

1,2
, А.І. Міронов
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1
 «Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України», Київ, Україна 

2
 «Національний Університет біоресурсів та природокористування України», Київ, Україна  

Значення коефіцієнтів відбиття поверхнею Землі сонячного випромінювання та значен-

ня спектральної яскравості, отримані за допомогою космічних систем високого розрізнення, 

є дуже важливими в ряді прикладних задач, а саме, задач класифікації підстилаючої поверхні 

Землі, задач тематичної обробки супутникових зображень, при аналізі різночасових зобра-

жень, або часових рядів знімків, тощо. Однак, виникає потреба в моделях та методах, що 

пов’язують геопросторову інформацію, отриману від супутників, з конкретними фізичними 

величинами. Для кожного космічного апарату в лабораторних умовах розробляються алго-

ритми радіометричної корекції отриманої ним інформації. Проте параметри таких алгоритмів 

потребують уточнення після запуску космічного апарату. Уточнення проводиться з викори-

станням даних наземних обстежень, шляхом аналізу специфіки роботи бортової апаратури. 

Таким чином створюються алгоритми для калібрування супутникової інформації в умовах 

польоту. 

В даній роботі розроблений регресійний підхід до радіометричного калібрування 

супутникових даних, оснований на кросскалібруванні даних космічної системи ДЗЗ «Січ-2» 

та даних Landsat5 TM. Алгоритм апробовано на знімку «Січ-2» від 9 вересня 2011 року, для 

якого була проведена повторна географічна прив’язка, згідно алгоритму [1]. Розмір зобра-

ження становить 10979 на 20710 пікселів. На зображенні відзнята Дніпропетровська область, 

та прилягаючі до неї території. В якості еталонних даних взятий знімок Landsat 5 TM , зроб-

лений на 3 дні раніше, що територіально містить в собі зображення «Січ-2». Для еталонного 

зображення здійснено атмосферну корекцію алгоритмом, що розроблений NASA [2]. 

В рамках проведених досліджень показано, що існує лінійна залежність між цифровою 

інформацією супутникових даних КА «Січ-2» та Landsat5 TM. На основі цієї залежності 

створені лінійні регресійні моделі для калібрування даних «Січ-2» для кожного з трьох 

спектрів, в яких проводить зйомку бортовий скануючий пристрій КА «Січ-2». Експеримен-

тально визначено, що адекватність створених моделей лінійної регресії, виражена показни-

ком коефіцієнтів детермінації, для калібрування даних «Січ-2» становить 0,685; 0,6126 та 

0,8456 відповідно для каналів червоного, зеленого та ближнього інфрачервоного діапазонів. 

З метою врахування викидів удосконалено класичний регресійний підхід, застосовано метод 

робастної регресії, що забезпечує кращу адекватність моделі. Для подальшого покращення 

точності калібрування планується дослідження більшої кількості зображень відповідних 

космічних апаратів, з використанням високопродуктивних обчислень. 
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ТЕОРИЯ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ И АНАЛИЗ ИЕРАРХИЙ  

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ 

Ю.А.Безносик, Л.Н.Бугаева, Н.Ф.Мазуркевич 

Национальный технический университет Украины «КПИ» 

Вступление. При оценке безопасности технических объектов, на которую влияет мно-

жество факторов, информация о различных составляющих риска всегда имеет некоторую 

степень неопределенности. Если сложная система включает различные составляющие риска 

с неопределенными источниками и значениями, то это делает процесс принятия решения 

слишком субъективным. Часто составляющие риска можно рассматривать в терминах линг-

вистических переменных, например: "очень высокий", "высокий", "очень низкий", "низкий" 

и т.д. Поэтому попытка использования теории нечетких множеств для определения состав-

ного экологического риска представляется вполне разумной.  

Постановка задачи. В данной работе для представления лингвистических переменных 

предлагается использовать треугольные  и трапецеидальные функции принадлежности. Со-

ставляющие риска g(r,i) определяются двумя параметрами - степенью r и значимостью i, где 

каждый параметр представлен треугольными функциями принадлежности. Численное опре-

деление риска для заданной степени и важности составляющей риска выполняется дефаззи-

фикацией с использованием метода центроида [1]. Далее строится общий показатель состав-

ного риска, где для определения матрицы приоритетов (весов) различных составляющих 

риска используется метод анализа иерархий (AHP) [2]. Наконец, определяется составной 

риск с использованием трехступенчатой методики оценки. 

Составляющие (элементы) риска могут быть разделены на различные качественные или 

лингвистические классы. Одной только качественной классификации, описывающей степень 

риска, недостаточно для объяснения влияния элементов риска, поскольку значимость эле-

ментов риска является также ключевым моментом при определении составного риска в жиз-

ненном цикле системы. 

Прогнозирование экологических рисков. Оценки риска являются лингвистическими 

переменными L1, L2, L3, L4, L5, L6, и L7. Эти лингвистические переменные были определены 

как "чрезвычайно низкий", "очень низкий", "низкий", "нормальный", "высокий", "очень вы-

сокий" и "чрезвычайно высокий", соответственно. Эти лингвистические переменные затем 

были определены треугольными функциями принадлежности. 

Каждый качественный уровень n =1, 2, ... , 7 (и для степени, и для значимости риска) 

описывает неопределенности и нечеткости в лингвистическом толковании и выражен тре-

угольным термом функции принадлежности μ. 

Чтобы определить риск данной степени и интенсивности, эти два фактора могут быть 

перемножены: 

Риск = степень риска  значимость риска (1) 

Методика реализована в виде пошаговой процедуры, которая использует понятие не-

четких множеств и иерархический анализ, для оценки составного экологического риска на 

различных уровнях иерархической модели. 

Для дефаззификации нами использовался центроидный метод: 
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Центры масс (центроиды) семи лингвистических переменных - LG (1) = 0.056, LG (2) - 0.167, 

LG (3) = 0.333, LG (4) = 0.500, LG (5) = 0.667, LG (6) = 0.834, LG (7) = 0.944, соответственно. 

Пусть Ln - {L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7} - набор критериев, ранжирующих риск по каждому 

элементу. Матрица нечеткой оценки для элементов риска первого уровня может быть уста-

новлена для X11, X12, X21 и X22. Например, для Хkj = X11, включаемые элементы риска - X111, 

X112 иX113 и соответствующие оценки риска - ),(),,(),,(
113113112112111111 iririr ggg . Величина каждо-

го ),( ir kjikji
g была оценена, и затем использовалась в (3-5) для оценки ),,( nL ir kjikji

(где n = 

1,2., 7). Таким образом, матрицу нечеткой оценки F(X11) можно формировать следующим 

образом: 
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Точно так же матрицы нечеткой оценки F(X12), F(X21) и F(X22) можно формировать для 

соответствующих элементов X12, X2l и X22. Теперь составная оценка экологического риска пер-

вой стадии может быть получена для элемента Х11 следующим образом: 

73113171 )()]3,1,1(1),2,1,1(1),1,1,1(1[)]7,1,1(,),,1,1,1([   XFwWWSS   (7) 

где 
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Поэтому, S l ( l ,1) = [S(1,1,1), S(1,1,2),…,S(1,1,7)] может быть обозначен как вектор 

составного экологического риска первой стадии для элемента X11. Аналогично S l ( l ,2), 

S1(2,1), и S1(2,2) - векторы составного экологического риска первой стадии для элементов 

первого уровня, X12, X21 и X22, соответственно. Оценки на второй и на третьей стадии выпол-

няются аналогично. 

Оценка конечного составного экологического риска (Х) может быть дефазифицирована 

для метода центроиды следующим образом: 

конечный составной риск )(3)(
7

1

nSnLR
n

G 


 (9) 

Выводы. Предложена методология для расчета экологического риска сложной иерар-

хической структуры на базе теории нечетких множеств и метода анализа иерархий, которая 

реализована в соответствующем программном обеспечении и апробирована для анализа рис-

ка технологического производства. Методика может использоваться и для оценки риска с 

расширенным перечнем составляющих, которые учитывают экономические, социальные и 

др. риски. 

Литература  

1. Lee, H.M. Applying fuzzy set theory to evaluate the rate of aggregative risk in software development 

[Tekst] / H.M. Lee // J. Fuzzy Sets and Systems. — 1996. — v.79. — 323-336.  

2. Саати, Т.Л. Принятие решений. Метод анализа иерархий. [Текст] / Т. Л. Саати ; пер. с англ. — М.: 

Радио и связь, 1993. — 320 с. 

 



СomІnt – 2013  Прикладні аспекти інтелектуальних обчислень  

II Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект», Черкаси, Україна, 14-17 травня 2013 р. 151 

ОСОБЛИВОСТІ ЕВОЛЮЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ  

ПРОЦЕСУ ПОШИРЕННЯ ПОЖЕЖІ  

А.О. Биченко, О.М. Джулай, О.М. Землянський 

Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 

Економічне зростання в Україні супроводжують процеси росту виробничої та невироб-

ничої сфери. Промисловий ріст відбувається, в основному, за рахунок розвитку мета-

лургійної, хімічної та енергетичної галузей. Водночас, із зростанням обсягів виробництва 

зростають і ризики, ним зумовлені. У доповіді розглянуто інформаційно-аналітичні задачі, 

які супроводжують процеси пожежегасіння на особливо небезпечних об’єктах. 

Підвищити ефективність пожежегасіння запропоновано здійснювати шляхом оцінки 

часу поширення та маршруту вогню від точки виникнення до особливо небезпечного 

об’єкта. У роботах автора [1] в якості інструментарію розв’язання такої задачі вибрано 

нечітке логічне виведення, оскільки подібні пожежі, як правило, не мають прототипів, в пев-

ному сенсі кожна з них є унікальною. Відомо, що маршрут пожежі проходить через різні 

ділянки з різним покриттям, різної структури, що впливає на швидкість поширення вогню. 

Табличні значення такої швидкості задаються інтервально. На практиці на швидкість виго-

ряння чи руйнування певного матеріалу впливають не лише його внутрішні характеристики, 

а і зовнішні фактори. Саме тому, більш точно про швидкість поширення пожежі можуть 

свідчити експерти.  

Судження експертів при здійснення оцінки швидкості поширення вогню однорідними 

ділянками мають суб’єктивний характер їх можна представити функціями належності [2]. 

Оскільки вогонь поширюється декількома ділянками і кожний експерт має певний ваговий 

коефіцієнт, то його судження про один маршрут матиме вигляд продукційного правила: 
1 1 1

1 1 2 2 1 1& &... & ,n nIf t A t A t A then T B with weigth w                               (1) 

де it − вхідні величини, що вказують на час проходження вогнем i -ї ділянки шляху, 

1, ;i n n − кількість ділянок на маршруті; j

iA − функція належності, визначена j -м експертом 

для часу ,it 1, ;j m m − кількість експертів; T − час проходження вогнем от точки виникнен-

ня пожежі 0 0( , )x y  до точки ( , );x y iB − функція належності, визначена j -м експертом для часу 

;T iw − вагові коефіцієнти, які визначають компетентність експертів.  

Вираз (1) є базовим елементом при формуванні множини продукційних правил, які мо-

жуть визначати один або декілька маршрутів різними експертами. У залежності від компо-

зиції представлень (елементної бази та структури) таких правил можна здійснювати оцінку 

часу досягнення вогнем критичної точки за критеріями: 

− найбільш ймовірного маршруту поширення вогню; 

− мінімально можливого часу досягнення вогнем критичної точки; 

− середнього часу досягнення вогнем критичної точки та відповідного маршруту; 

− мінімізації ризику від наслідків досягнення вогнем критичної точки. 

У доповіді наведено опис структури інформаційно-аналітичної системи та реалізованих 

моделей і методів, за допомогою яких розв’язуються задачі ідентифікації часу поширення 

вогню та оптимізації внутрішніх параметрів моделей.  
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СТВОРЕННЯ ОНТОЛОГІЙ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ ОБРАЗНОЇ ІНДЕКСАЦІЇ 

ЕЛЕКТРОННОГО КОНТЕНТУ  

О.В. Бісікало, Г.О. Кириленко 

ВНТУ, Вінниця, Україна 

Вступ. Комп’ютерне моделювання мовленнєвої діяльності людини є однією з базових 

проблем в області побудови інтелектуальних систем. Напрями його застосування найрізно-

манітніші – це технологія для машинного перекладу, діалогові системи, визначення автор-

ства, автореферування, системи інформаційного пошуку тощо.  

Особливої актуальності набуває сьогодні задача автоматизації побудови онтологій 

шляхом формалізації знань певної предметної області. Дуже важливо забезпечити представ-

лення тексту в такому вигляді, щоб комп’ютер з легкістю міг обробити відповідну природ-

номовну інформацію. Лексичні онтології використовуються в предметних областях медици-

ни, біоінформатики, семантичної павутини (semantic web) як основа для створення 

комп’ютеризованих систем управління електронним контентом. 
Онтологія як результат образної індексації текстової інформації. Аналіз методів 

побудови та відповідних технологічних засобів підтримки онтологій показує, що найбільш 
суттєвим недоліком існуючих систем є висока залежність онтології як інформаційного про-
дукту від витрат часу кваліфікованих експертів. Окрім цього, авторський характер такого 
продукту відображає особисту точку зору експерта, що відразу тягне за собою проблеми 
об’єднання експертних оцінок та сумісності онтологій. Тому більш перспективним виглядає 
шлях вилучення онтологічних знань безпосередньо з тексту, який, по замовчуванню, вже є 
результатом свідомої мовленнєвої діяльності автора-експерта. 

Відомі системи обробки текстової інформації базуються, зазвичай, на автоматичному 
визначенні ключових слів, що ставляться у відповідність до значимих понять предметної об-
ласті. При цьому зв’язки між такими поняттями, як правило, вносяться у онтологію вручну. 
В роботі [1] запропоновано застосувати модель образного мислення людини з метою автома-
тизації отримання асоціативних зв’язків різних типів між мовними образами. Останніми 
вважають множини однокореневих слів, які характеризують окремий образ з нескінченної 

множини ,...},...,,{ 21 niiiI  . Запропонований підхід забезпечує морфемну класифікацію та 

гніздовий принцип організації словника мовних образів. Розглянуті в роботі [2] нечітке 
відношення і простір сенсу образних конструкцій забезпечують формальну основу для об-
разної індексації природномовного контенту. 

Враховуючи, що кінцева система підтримки онтологій має обробляти фахові тексти з 
предметної області, для побудови моделі образної індексації електронного контенту потріб-
но послідовно розв’язати такі задачі: вилучити текстову інформацію з електронного контен-
ту, визначити фахову придатність тексту, виокремити речення тексту [3], для кожного ре-
чення поставити у відповідність словам речення мовні образи та побудувати граф синтак-
сичних зв’язків між мовними образами, об’єднати окремі графи у загальний для всього тек-
сту, вилучити онтологію з загального графа на основі вагових параметрів зв’язків.  

Висновки. Внаслідок дослідження обґрунтовано підхід до побудови моделі образної 

індексації електронного контенту, визначено основні задачі та особливості запропонованого 

методу автоматизованого створення онтологій. 
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РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ТЕЗАУРУСА 

ЗАПРОСОВ 

А.С. Бондарь 

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко,  Украина 

Вступление. Анализ работы информационных поисковых системам показывает, что 
развитие современных информационно-лингвистических технологий и сети Internet не всегда 
обеспечивает нахождение необходимой информации. Одной из причин этого является недо-
статочное понимание поисковыми системами запросов на естественном языке, поэтому ре-
зультаты поиска информации часто неудовлетворительны.  На основе анализа установлено, 
что точность словарного информационного поиска в Интернет не превышает в среднем 10%, 
при этом ни одна из известных поисковых систем не обеспечивает полноту поиска [1], по-
этому разработка специализированного тезауруса запросов является одним из способов по-
вышения эффективности поисковых систем.  

В работе решается задача создания специализированного информационного тезауруса 
запросов на примере понятийного аппарата киберагрессии. Решение этой задачи требует 
анализа языков представления тезаурусов и языков запросов в web. Анализ языков представ-
лений тезаурусов тратата. 

В настоящее время языки представления тезаурусов и языки запросов в web доведены 
до стадии технологических стандартов. В качестве стандарта описания метаданных служит 
стандарт RDF (Resource Description Framework), созданный в 1999 году и основан на XML 
формате. RDFS (RDF Schema) является семантическим расширением RDF и предоставляет 
механизмы для описания групп связанных ресурсов и отношений между этими ресурсами. 

Язык OWL (Web Ontology Language) является словарем, который расширяет набор 
терминов определенных RDFS (рис.1). OWL-онтологии служат для описания классов, 
свойств и их экземпляров. С 2004 года OWL рекомендован W3C. 

 
Рис.1 Развитие онтологии языка OWL 

Языки представления онтологий и тезаурусов доведены до технического стандарта. 

Однако, во-первых, нерешенным вопросом всё еще являются механизмы взаимодействия 

агентов на основе онтологий, и, во-вторых – подавляющая часть созданных на сегодняшний 

день тезаурусов являются англоязычными и не могут быть полноценно использованы в рус-

ском языке. 

Для создания и редактирования онтологий существуют специальные инструментальные 

программные средства: редакторы онтологий. Основная функция таких редакторов состоит в 

поддержке процесса формализации знаний. 

Выводы. В ходе работы проведен анализ языков онтологий, с помощи языка OWL в 

редакторе онтологий Protégé была разработана онтология специализированного информаци-

онного тезауруса по киберагрессии. Использование тезауруса позволяет увеличить эффек-

тивность поисковых запросов по соответственной тематике.  
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СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ ВЫБОРЕ МЕТОДОВ 

ОЧИСТКИ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ ОТ ОКСИДОВ СЕРЫ И АЗОТА 

Л.Н Бугаева, Ю.А.Безносик, Д.В.Безсинный, Н.Ф.Мазуркевич  

Национальный технический университет Украины «КПИ» 

Вступление. В процессе разработки схем очистки газовых выбросов химических и 
других производств возникает потребность в принятии сложных технических решений. От 
того, насколько они будут обоснованными, зависит экологическая и экономическая эф-
фективность создаваемого объекта. С этой целью была разработана система поддержки 
принятия решений для моделирования, оптимизации и проектирования процессов и схем 
очистки газовых выбросов химических производств. 

Постановка проблемы. Задача выбора метода очистки газовых выбросов принад-
лежит к разряду задач, связанных с неполнотой информации. Путь к уменьшению дефи-
цита информации не приводит к исключению неопределенности, а может только понизить 
ее уровень. Поэтому остается примириться с недостатком информации и продолжить ис-
следования в условиях неопределенности. 

Методы нечетких множеств исходят из соображений, что творческое мышление че-
ловека в значительной мере проходит в пределах нечетких понятий, которые не поддают-
ся четкому количественному описанию. Такому понятию могут отвечать модели каче-
ственной оценки эффективности методов очистки.  

Разработка подсистемы принятия решений. Выбор методов очистки на базе не-
четких критериев типа энергоемкости и материалоемкости является именно такой зада-
чей. Ее успешное решение возможно с использованием фаззи-технологии. Применяя фаз-
зи-технологию для выбора вариантов решений по определению метода очистки газовых 
выбросов при разных значениях параметров, мы получаем в общем случае множество до-
пустимых решений. Таким образом, преодолев нечеткость начальной информации, мы бу-
дем иметь набор возможных решений. Для выбора лучшего из них можно использовать 
подход на базе матриц решений. 

По результатам анализа существующих методов очистки были выделены наиболее 
эффективные из них не только с точки зрения технологии, но и с точки зрения экономиче-
ской. Выбранные методы очистки отходящих газов используют относительно недорогие 
реагенты-поглотители, имеют невысокие энергетические затраты на очистку, апробиро-
ванную реакционную аппаратуру, возможность получения товарной продукции (напри-
мер, концентрированной азотной кислоты). 

Решение задачи с использованием фаззи-технологии как известно производится по 
шагам. Прежде всего, надо формализовать задачу, т.е. выбрать нечеткие параметры на 
входе и выходе, выбрать интервалы их варьирования и форму термов. Кроме этого, нужно 
выбрать правила, которые устанавливают взаимосвязь между нечеткими характеристика-
ми. Нами были выделены такие нечеткие факторы: начальная концентрация; степень 
очистки; температура очищаемого газа; энергоемкость схемы очистки; материалоемкость 
схемы очистки [1]. 

Для этих факторов были введены интервальные значения, в пределах которых может 
быть использован тот или иной метод очистки. Практически данные интервалы задают 
область определения факторов для каждого метода. Эти интервалы задают нечеткие диа-
пазоны для лингвистической переменной одноименной с соответствующим фактором. 
Интервальные значения, которые могут принимать факторы методов очистки от оксидов 
серы приведены в табл. 1, интервальные значения факторов методов очистки от оксидов 
азота – в табл. 2. Приведенные в таблицах 1 и 2 интервальные значения факторов для ме-
тодов очистки газовых выбросов от оксидов серы и азота рассматриваются как главные 
при формировании правил выбора типа метода очистки. Кроме того, при формировании 
правил учитываются значения факторов: присутствие примесей и получение конечного 
продукта, которые могут принимать два значения: «да» (1) или «нет» (0). Как нечеткие 
входы рассматривались параметры: начальная концентрация загрязнителя в газовом пото-
ке; требуемая степень очистки выбрасываемых газов; температура очищаемого газа; а как 
нечеткие выходы: энергоемкость схемы очистки; материалоемкость схемы очистки. Были 
разработаны правила по выбору типа метода очистки, которые использовались в схеме 
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фаззи-технологии [1]. Правила в системе присутствуют в двух формах: в обычной форме 
продукции, а вторая - в виде записей таблиц. 

Таблица 1 

Интервальные значения факторов для методов очистки от оксидов серы 

№ Наименование фактора Низкая Средняя Высокая 

1 Начальная концентрация 0,01 - 0,2 0,1 – 0,4 0,3 – 0,6 

2 Степень очистки 40 – 60 50 – 80 70 – 98 

3 Температура очищаемого газа 10 – 500 400 – 1000 900 – 1400 

4 Энергоемкость схемы очистки 30 – 60 50 – 80 70 – 100 

5 Материалоемкость схемы очистки 30 – 60 50 – 80 70 – 100 

Таблица 2 

Интервальные значения факторов для методов очистки от оксидов азота 

№ Наименование фактора Низкая Средняя Высокая 

1 Начальная концентрация 0,01– 0,2 0,1 – 0,4 0,3 – 0,6 

2 Степень очистки 10 – 50 40 – 80 70 – 99 

3 Температура очищаемого газа 5 – 500 400 – 900 800 – 1150 

4 Энергоемкость схемы очистки 20 – 50 40 – 80 70 – 100 

5 Материалоемкость схемы очистки 10 – 40 30 – 80 70 – 100 

Программная реализация осуществлена в среде визуального программирования 
Delphi Client/Server с использованием мощностей большинства визуальных компонентов. 
Данная программа содержит два основных компонента: модуля наполнения базы знаний 
(добавление, редактирование, удаление); интерфейса пользователя (поиск решения, про-
смотр справочной информации). Работу программы могут проиллюстрировать окна. 
Главное окно "Система поддержки принятия решений" содержит главное меню програм-
мы: описание методов; поиск решения. Ввод информации в базу знаний можно осуществ-
лять в окне "Описание методов" как по записям, так и таблично (этот этап работы может 
осуществляться пользователем, незнакомым ни с особенностями технологических процес-
сов, ни с последующей математической обработкой). Поиск производится в окне "Поиск 
решения". Для поиска наиболее походящего метода газоочистки нужно ввести данные в 
поля ввода и отметить, если это необходимо, имеются ли примеси в газовых выбросах 
предприятия («Примеси») и интересует ли возможность получения товарной продукции 
(«конечный продукт»); после этого следует нажать кнопку «Найти». Индикатор прогресса 
поиска показывает текущее состояние поиска.  

Выводы. Если метод, удовлетворяющий всем параметрам условия, не найден, то бу-
дет выведено сообщение о невозможности нахождения метода, и будет произведен поиск 
по экологическим параметрам. Если же и в этом случае не будет найдено ни одного мето-
да, то будет выведено соответствующее сообщение. 

В случае, если хотя бы один метод найден, он будет занесен в таблицу результатов, 
при этом появится возможность просмотра графиков функций принадлежности по пара-
метрам каждого метода. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЕВОЛЮЦІЙНОГО АЛГОРИТМУ E-MOEA ПРИ 

КОНТРОЛЮВАННІ РОЗПОДІЛУ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ АВТОНОМНОГО ОБ’ЄКТУ. 

І.С. Бурлаченко, А.Ю. Дудар 

Чорноморский державний університет ім.П.Могили, Миколаїв, Україна 

Для функціонування автономних об’єктів (АО) в умовах, що характеризуються обме-

женістю витрат ресурсів необхідно вирішувати фактичні проблеми. Стає очевидним, що 

максимальний ефект отримають АО з безперервним і відносно легким у переналаштуванні 

технологічним циклом виробництва, які мають можливість організувати регулювання наван-

тажень як по величині, так і часу доби. Однак, варіювання потужностей, що задаються в рам-

ках технологічних та часових меж електроспоживання, призводить до необхідності перегля-

ду великої кількості технологічно допустимих варіантів добового плану розподілу наванта-

ження всередині мережі АО з одночасним аналізом їх оцінок за заданими техніко-

економічними показниками. 

 PERATSEFFGAES ,,,,,,,  (1) 

Основними джерелами електроенергії в розробленій моделі системи, що описує (1), є 

множина  акумуляторних модулів  },...,{ 1 yaaA
 
та генераторів },...,{ 1 xggG  . Енергетична 

система ES  оперативно керується електричними вимикачами },...,{ 1 xffF  , 

},...,{ 1 xefefEF   та множиною автоматичних комутаторів },....,{ 1 xatsatsATS  . Розширення 

характеристик енергетичної системи є причиною того, що в моделі визначені множини: видів 

джерел енергоресурсів  },...,{ 31 rrR  , елементів енергетичної системи },....,{ 81 eeE  , потреб 

користувачів },....,{ 41 ppP  [1, 2]. 

Ручний спосіб вирішення проблем керування АО є складною і трудомісткою процеду-

рою навіть для мінімального періоду планування [3]. Еволюційний підхід кращий, ніж зви-

чайні методи штучного інтелекту (ШІ) в тому, що він є більш робастним. На відміну від тра-

диційних систем ШІ, він є стабільним, навіть якщо вхідні параметри зазнали незначної зміни 

або піддалися впливу шуму. Крім того, при пошуку оптимального рішення у великому про-

сторі станів, мультимодальному просторі станів або на n-мірній поверхні, генетичний алго-

ритм може переважати в порівнянні з пошуком за допомогою типових методів оптимізації: 

лінійного програмування, евристичного пошуку, пошуку в глибину чи в ширину. 

Якщо простір пошуку відрізняється від проблемного простору, то виникає необхідність 

встановлення відповідності між ними. В реалізації еволюційного алгоритму     E-MOEA [4] 

виконується перетворення колекцій дійсних чисел у об'єкти, що представляють відповідні 

конфігурації енергетичної системи АО і можуть бути оцінені цільовими функціями. Важли-

вим аспектом при цьому є генотипно-фенотипне відображення (Genotype-Phenotype Mapping, 

GPM, онтогенетичне відображення) (2) яке визначає відношення відображення елементів 

простору пошуку G до елементів проблемного простору X. 

xggpmXxGg  )(:  (2) 

Особливістю алгоритму E-MOEA є використання техніки пошуку недомінантних 

рішень, що зображена на Рис 2-2, де: 'P – множина недомінантних рішень, P  – множина Па-

рето, яка створена на основі ентропійної стратегії, Xxxx ij  ),( – перевірка умов 

домінантності допустимих рішень. Ентропійна стратегія у E-MOEA базується на положеннях 

Шенона і використовується для аналізу перенасичених рішеннями областей з метою пошуку 

в них рішень, якими можна знехтувати. Якщо область у прямокутнику на Рис.2-1 має віднос-

но велике значення ентропії (3), то з неї видаляється рішення 2x тому що )( 24 dd  . 
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Рис. 2. Ентропійна стратегія та недомінантне сортування рішень у алгоритмі E-MOEA 

В Табл. 1 хромосома відображає основний набір обладнання для даної моделі енерге-

тичної системи. Абревіатури: ЕТН – електричний тепловий насос, АХМ – абсорбційна холо-

дильна машина, ГБ – газовий бойлер, ТЕЦ – теплоелектроцентраль, ФВ – система фотоволь-

таніки. Обладнання має свої власні характеристики: необхідну кількість палива та найбільш 

вірогідне споживання.   

            Таблиця 1.  

      Структура хромосоми 

Назва ге-

ну 

Е

ТН1 

А

ХМ 

Е

ТН2 

Г

Б1 

Е

ТН3 

Г

Б2 

Т

ЕЦ 

Ф

В 

Одиниці 

виміру 

к

Вт 

к

Вт 

к

Вт 

к

Вт 

к

Вт 

к

Вт 

к

Вт 

к

Вт 

Для алгоритму E-MOEA характерні: ефективна підтримка різноманіття розв’язків та 

стимуляція іх пошуку, автоматичне обмеження архівів популяцій, використання елітизму. 

Результати обчислень , зображені на Рис. 3, свідчать про відносну швидкодію та ефек-

тивність рішень в порівнянні з подібними еволюційними алгоритмами. 

 
Рис. 3 Результати апробації алгоритму E-MOEA 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗРОБКИ ГРАФІКУ РУХУ ПОЇЗДІВ НА ОСНОВІ 

АЛГОРИТМУ ШТУЧНИХ БДЖОЛИНИХ КОЛОНІЙ 

Т.В. Бутько, А.В. Прохорченко, Г.О. Прохорченко 

«Українська державна академія залізничного транспорту», Харків, Україна 

Вступ. Одним із основних документів, що визначає ефективність використання про-

пускної спроможності інфраструктури залізничної мережі України, є нормативний графік 

руху поїздів (ГРП) [1]. Проведення досліджень щодо автоматизації процесу розробки графіку 

руху поїздів (англ., Train Timetabling Problem, TTP) є однією із ведучих проблем сучасної 

теорії та практики експлуатації залізниць [2]. 

Постановка задачі. Задача розрахунку графіку рух поїздів є комбінаторною задачею, 

що відноситься до NP-складних. Для вирішення цієї задачі запропоновано застосувати алго-

ритм штучних бджолиних колоній (англ., Artificial Вее colony Algorithm, АBC) [3]. 

Рішення задачі. Адаптуючи принципи живої природи до задач автоматизованого ро-

зрахунку ГРП, запропоновано представити процес пошуку найкращого джерела нектару ко-

лонією бджіл як процедуру побудови оптимального ГРП. Під кількістю знайденого бджолою 

нектару слід розуміти значення цільової функції, що оцінює ефективність побудови нитки 

графіку руху. Тоді як процес пошуку їжі робочою бджолою можна розглядати як пошук то-

чок прибуття і-го поїзду на кожен перегін дільниці для прокладання початкового варіанту 

прослідування поїздом дільниці, а роботу бджіл-дослідників – як пошук кращих варіантів 

прокладання даної нитки, побудованої на попередньому етапі, у визначених межах - локаль-

них областях (рис.1). 

 
 

Рис.1 Графічне уявлення побудови ниток графіку руху вантажних поїздів з використан-

ням методу бджолиної колонії (а) та результати моделювання ГРП (б,в) 

Висновки. Розроблена модель дозволяє отримати раціональний розклад руху вантаж-

них поїздів на одноколійній дільниці за умови мінімізації сумарних витрат простою всіх 

поїздів на дільниці, витрат на зупинку поїзда та вартості штрафу за невиконання директив-

них строків прослідування поїзду через дільницю, що встановлені відповідно до заявок опе-

раторів. 
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НЕЧЕТКАЯ МОДЕЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СИСТЕМЫ АДАПТАЦИИ ИНТЕРФЕЙСА  

Ю.И. Величко 

Херсонский национальный технический университет, Херсон, Украина 

Введение.  Решением вопроса увеличения продуктивности взаимодействия человека и 

информационной системы может послужить универсальная системы адаптации интерфейса 

(САИ). Одна из проблем реализации САИ кроется в нетривиальности создания модели поль-

зователя для такой системы. Потому, что пользователем может быть любой человек, а следо-

вательно предусмотреть все возможные его параметры невозможно. В данной работе пред-

ложена структура универсальной модели пользователя для САИ, не зависящая от предмет-

ной области использования. 

Цель работы. Разработать универсальную модель пользователя для системы адапта-

ции интерфейса, не зависящую от области функционирования. 

Основная часть. Ключевым компонентом, определяющим ход адаптации, является 

внутреннее представление системы о текущем пользователе, то есть  модель пользователя 

(МП)[1]. Традиционно, процесс взаимодействия конечного пользователя с компьютером, 

описывается аналитическими моделями, которые ориентируются на конкретные процессы 

управления. На их основе существует достаточно много подходов по построению моделей 

пользователей: модели, реализующих жесткие алгоритмы, аналогично автоматическому ре-

гулированию обобщенных функциональных характеристик человека, в основе которых ле-

жит использование теории информации, теории массового обслуживания, теории автоматов, 

теории автоматического управления, теории статистических испытаний. Так же существуют 

подходы, основанные на интеллектуальной переработке информации. При этом остается 

фактом, что не одна из этих моделей не позволяет в полной мере учесть индивидуальные по-

веденческие особенности пользователя, а структура таких моделей не гибкая и плохо адап-

тируется под различные предметные области и профили пользователей. 

Применение такого подхода дает возможность сформировать модель пользователя для 

системы адаптации интерфейса компьютерной системы. Важно отметить, что часть парамет-

ров модели отражающие личностные характеристики пользователя – не зависит от предмет-

ной области. Другая часть – отражающая профессиональные качества, непосредственно за-

висит от области функционирования системы.  

Создание МП на основании характеристик пользователя является наиболее практич-

ным подходом за счет детально формализованной и предметно независимой структуры. Но 

такая модель, все еще не обеспечивает адекватное отображение реального пользователя. 

САИ нуждается в такой МП, которая смогла бы не только предоставлять сведения о характе-

ристиках пользователя, но еще и предлагать наиболее удачные альтернативы, в случае если 

значение текущих характеристик либо не определено, либо не соответствует действительно-

сти. Адаптация интерфейса основанная на МП построенной по принципу ключ-значение, где 

ключом служит имя ХП, а значение, соответственно, значение ХП, не будет столь гибкой как 

того хотелось бы, в силу линейности алгоритма адаптации, в котором адаптация интерфейса 

произойдет только в том случае если значение ХП в модели определено и этому значению 

сопоставлен некий сценарий адаптации. В противном случае адаптация не будет осуществ-

лена. 

Построение МП для САИ выполним в рамках стереотипного подхода. Для этого исход-

ное множество возможных пользователей U  разобьем на нечеткие подмножества 

  mjniAU j

i ,1,,1,  , где n  - количество характеристик пользователя от которых зависит 

адаптация интерфейса; j  - количество значимых величин i -ой ХП. В этом случае адаптация 

будет завесить уже не от всего множества значений ХП, а от  
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ставляющих определенные подмножества пользователей. Далее, для удобства, будем назы-

вать подмножество пользователей 
i

jA   - группой пользователей (ГП). 

Когда множество пользователей системы разбито на подмножества (группы), модель 

пользователя может быть представлена в виде: 

  niAgroupvalueAgrouptWm ii ,1,)(),()(   

где )( iAgroup  – наименование i -ой группы пользователя; )( iAgroupvalue  - значения 

определяющее причастность текущей МП к i -ой группе; n - количество всех ГП в системе. 

Данный подход решает проблему обобщения характеристик пользователя, имеющих 

большой диапазон возможных значений. Характеристическая функция причастности пользо-

вателя к 
i

A  группе будет иметь вид: 

 1.0: X
iA  (1) 

 Однако такое решение все еще остается недостаточно гибким, и не может предостав-

лять альтернативные пути адаптации потому, что такая МП дает жесткое определение при-

надлежности пользователя к ГП, в соответствии с функцией принадлежности МП к ГП: 

 









.,0

,,1

i

i

A
Axесли

Axесли
x

i
  (2) 

Что бы обойти это ограничение, воспользуемся аппаратом нечеткой алгебры. Для это-

го возьмем во внимание, то что можно лишь приближенно дать оценку той или иной ХП, при 

этом имея в виду возможность возникновения ошибки при расчете значения ХП.  

Для синтеза МП основанной на нечетких показателях принадлежности к той или иной 

ГП, примем за X  множество возможных значений ХП,   mixX i ,1   где m  - количество 

возможных значений. Тогда каждой ГП может быть поставлено в соответствие нечеткое 

множество пользователей A , такое, что для любого x  выполняется условие[2]: 

   1,0,  xXx A  (3) 

В этом случае значение  xA  будет показывать степень принадлежности МП к A -ой 

группе пользователей. Тогда МП можно представить в виде показанном на рис.3. 

...

МП 0,75 0,3 ... 0,0
0

A
n

A
1

A

 
Рис.3 – Модель пользователя при стереотипном подходе с нечеткой функцией принадлежности 

Такая модель более точно отражает характеристики пользователя, за счет чего позволит 

системе адаптации производить изменение интерфейса основываясь на более приближенной 

к реальному человеку модели. Также данная модель позволяет увеличить гибкость адапта-

ции за счет предоставления возможности ранжирования сценариев адаптации в зависимости 

от показателей принадлежности текущей МП к определенной ГП. 

Заключение. В данной работе, предложен метод реализации МП для системы адапта-

ции интерфейса, расширяющий стереотипный подход за счет внедрения механизмов нечет-

кой логики при определении принадлежности МП к той или иной группе пользователей.  
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РАЗРАБОТКА МЕДИЦИНСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ 

ТЕХНОЛОГИИ DATA MINING 

А.В. Воробей
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, Н.А. Кириенко
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1
 «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники», Минск, 

Беларусь 
2
 «Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси», Минск, Беларусь 

 

Вступление. На современном этапе развития медицины, информационные нагрузки 

достигают пределов человеческих возможностей. Возникает дилемма: либо приходится 

жертвовать полнотой анализа информации, либо необходимо шире использовать различные 

методы компьютерной поддержки принятия решений [1]. Медицинские экспертные системы 

позволяют врачу не только проверить собственные диагностические предположения, но и 

обратиться к компьютеру за консультацией в трудных диагностических случаях. 

Среди экспертных медицинских систем [2] особое место занимают самообучающиеся 

интеллектуальные системы, основанные на методах автоматической классификации ситуа-

ций из реальной практики, например искусственные нейронные сети. Примером другой пер-

спективной технологии обработки и обобщения больших объемов информации для решения 

задач классификации и прогнозирования является технология анализа и добычи данных Data 

Mining. Методы и инструментальные средства анализа и добычи данных представляют собой 

дальнейшее развитие таких известных статистических инструментов разведочного анализа, 

как метод главных компонент и метод независимых компонент, факторный анализ, множе-

ственная регрессия, редуцирование пространства признаков с использованием метода мно-

гомерного шкалирования, кластерного анализа и распознавания образов. 

В медицине методы Data Mining применяются наряду с традиционными процедурами 

математической статистики и позволяют решить широкий спектр задач. В настоящей работе 

представлена разработка инструментальных средств постановки диагноза и генерации вари-

антов лечения на основе технологии Data Mining для комплексной медицинской информаци-

онной системы (КМИС). Основные функции системы представлены в диаграмме вариантов 

использования, изображенной на рис. 1. Остановимся на характеристике основных модулей 

системы. 

Модуль статистики играет важную роль в работе врача. Он анализирует и прогнозирует 

медицинские данные на основе технологии Data Mining. Модуль статистики выполняет ана-

лиз и прогнозирование по различным критериям: болезнь,  пациент, врач. 

При анализе по критерию «болезнь» модуль собирает в базе знаний всю информацию, 

которая есть по данной болезни, распределяет по годам, разбивает на периоды, высчитывает 

множество параметров и предлагает врачу сделать прогноз на будущие периоды. Прогноз 

характеризует количество обращений к врачу пациентов, у которых появляется данное забо-

левание. При анализе по критерию «пациент» программа собирает всю информацию в базе 

знаний о пациенте, собирает его историю болезни, анализирует заболевания, разбивает их на 

отрезки времени и даёт нам вероятность обращений к врачу в будущем. При анализе по кри-

терию «врач» программа анализирует работу врача, количество пациентов которое он может 

осмотреть за рабочую смену, даёт возможность корректировать распорядок рабочего дня 

врача, показывает возможное количество пациентов на следующую смену. 

Модуль работы с базой знаний позволяет анализировать перечень болезней, симпто-

мов, изучить любую болезнь по мере необходимости, рассмотреть варианты лечения и симп-

томы, характерные ей. Пользователь системы может зарегистрировать новые, выявленные 

им заболевания. Этот модуль используется для обучения нейронной сети по диагностирова-

нию заболеваний, где опытный сотрудник выставляет каждому заболеванию определённый 

симптом, тем самым наполняя базу знаний и обучая нейронную сеть. 

Для совершенствования процесса взаимодействия врача с пациентом при диагностике 

заболевания в программе должен быть предусмотрен модуль “медицинская карта пациента”. 

Этот модуль предусматривает эффективное диагностирование и оперативное добавление но-
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вой записи в карту пациента, что в дальнейшем будет использовано для анализа и статисти-

ки. Модуль поддерживает динамический опрос пациента, ввод конкретных симптомов с ис-

пользованием инструмента всплывающего списка симптомов по первым введённым буквам, 

что сводит к минимуму проблемы ввода первичной информации.  

 
 uc Use Case Model
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Рис.1 Основные функции КМИС 

 

По первичным данным мы получаем полный список болезней (модуль «болезни»), ко-

торой характерны введённые симптомы. Далее система с помощью модулей «результаты об-

работки симптомов», «алгоритм постановки диагноза», «подсказки к постановке диагноза» 

анализирует вероятность заболевания у пациента, выбирает из базы знаний методы лечения 

болезни и передаёт полученную информацию врачу. 

Выводы. Использование технологии Data Mining при разработке КМИС позволяет зна-

чительно улучшить их возможности. В работе представлены инструментальные средства по-

становки диагноза и генерации вариантов лечения, позволяющие выполнить анализ и про-

гнозирование по различным направлениям (болезнь, пациент, врач). 
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МЕТОД АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ ТА ЙОГО ВИВЧЕННЯ У ВНЗ І ЗАСТОСУВАННЯ У 

ПРОЦЕСАХ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

К.І. Галасун, С.О. Говорухін, Ю.В. Триус 

Черкаський державний техїнологічний університет, Черкаси, Україна 

Метод аналізу ієрархій (МАІ) (Analityc hierarchy process (AHP)) – математичний ін-

струмент системного підходу до вирішення складних проблем прийняття рішень, розробле-

ний американським ученим Т. Л. Сааті у 1970 р. (див., наприклад, [1]). Основне застосування 

методу – підтримка прийняття рішень за допомогою ієрархічної композиції завдання та рей-

тингування альтернативних рішень. 

Популярність МАІ обумовлена тим, що він надає можливість: провести аналіз пробле-

ми; провести збирання даних з проблеми; оцінити суперечливість даних і мінімізувати її; 

провести синтез проблеми ухвалення рішення; організувати обговорення проблеми, сприяє 

досягненню консенсусу; оцінити важливість урахування кожного рішення і важливість 

урахування кожного фактора, що впливає на пріоритети рішень; оцінити стійкість прийнято-

го рішення. 

Реалізація методу аналізу ієрархій передбачає такі основні етапи:  

Етап 1. Побудова ієрархічної структури задачі; 

Етап 2. Визначення пріоритетів елементів ієрархічної структури; 

Етап 3. Знаходження вектора пріоритетів;  

Етап 4. Оцінювання узгодженості (однорідності) суджень експертів; 

Етап 5. Ієрархічний синтез; 

Етап 6. Оцінка однорідності ієрархії; 

Етап 7. Агрегація думок декількох експертів. 

Метод ієрархій має значну кількість достоїнств. Разом з тим, виконання зазначених 

етапів для розв’язування задач зі складною ієрархією вимагає значних обчислювальних і ча-

сових ресурсів навіть з використанням систем комп’ютерної математики (Mathcad, Matlab), 

що полегшують виконання операцій над матрицями порівнянь, знаходження їх власних зна-

чень та власних векторів, інших обчислювальних процедур, передбачених цим методом.  

Крім того, формування структури моделі ухвалення рішення в методі аналізу ієрархій 

досить трудомісткий процес, результати парних порівнянь можуть бути суперечливими, при 

цьому виникає необхідність перегляду даних для мінімізації протиріч. Процедура парних 

порівнянь і процес перегляду результатів порівнянь для мінімізації протиріч часто є тру-

домісткими. 

Тому при вивченні методу аналізу ієрархій у ВНЗ, зокрема на комп’ютерних спеціаль-

ностях у курсі «Теорія прийняття рішень», а також при розв’язуванні реальних задач  з 

прийняття рішень, актуальною є проблема автоматизації застосування цього методу. 

Одним з шляхів вирішення цієї проблеми є використання відповідного програмного за-

безпечення, доступного в мережі Internet, зокрема з використанням хмарних технологій. 

Авторами здійснено аналіз доступних для використання web-орієнтованих програмних 

засобів, що функціонують за SaaS-технологією:    

1. Онлайн система «Decision Lens» (http://www.decisionlens.com/) призначена для підтрим-

ки процесу прийняття рішень для отримання оптимальних результатів в умовах обмеженості 

ресурсів. Система розроблена за підтримки розробника МАІ доктора Томаса Сааті. Голов-

ною особливістю системи є організація онлайн хоста для проведення віртуальних зустрічей 

експертів для прийняття спільних рішень протягом спеціально виділених сесій. Інтерактив-

ний спрощений інтерфейс дозволяє проводити голосування експертів шляхом введення ре-

зультатів у робочу область. Система підтримує створення одночасних сценаріїв; дозволяє 

встановлювати пріоритети на кожному рівні ієрархії шляхом попарних порівнянь; перевіряти 

вплив зміни пріоритетів методом аналізу чутливості; дозволяє застосовувати бізнес-правила 

для розподілу бюджету. Особливості системи: 
- робота виключно через мережу Інтернет (онлайн сесії); 
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- вдосконалений оригінальний метод доктора Т. Сааті; 
- орієнтованість на розв’язування складних бізнес-задач; 
- вбудований персональний помічник для кожного аккаунту (Client Decision Manager); 
- комерційний продукт; 
- навчальна дистанційна програма для університетів. 

2. Онлайн система «Expert Choice» (http://expertchoice.com/) також базується на класично-

му методі МАІ. Система надає можливість будувати багаторівневі ієрархії, проводити по-

парні порівняння альтернатив і критеріїв за допомогою таблиць і графічно. Розраховує ін-

декси узгодженості експертів і дозволяє відразу скорегувати висновки експертів і перера-

хувати результати. Система має можливість графічно відтворювати результати аналізу у різ-

них перспективах, виконувати імпорт/експорт даних. Це комерційний продукт, що включає 

ряд рішень:  

- веб-сервіс «Comparion™ TeamTime» призначений для співпраці у реальному часі 

для візуалізації і узгодження пріоритетів, обговорення питань, що викликають розбіжності 

експертів, їх візуалізація і документування; 

- «Comparion™ Suite» - онлайн сервіс, що реалізує процес ППР на базі МАІ; 

- «Expert Choice Inside» - рішення для інтеграції у програмне забезпечення у вигляді 

додаткових функцій; 

- «Expert Choice Desktop Limited Academic Version» - обмежена десктопна система в 

рамках співпраці з університетами. 

3. Онлайн система «MakeItRational» (http://makeitrational.com/) – програмне забезпечення 

прийняття рішень на основі аналізу ієрархій. Комерційна система, що включає ряд рішень: 

- онлайн-сервіс «MakeItRational Basic» – може містити 1 проект і 2 експерта; 

- онлайн-сервіс «MakeItRational Team» – 3 проекти і 10 експертів; 

- онлайн-сервіс «MakeItRational Professional» – 5 проектів і 25 експертів; 

- Десктопна система «MakeItRational Desktop» – для автономного використання. 

Система надається у користування як сервіс (SaaS). У програмі закладено логіку МАІ і 

методу аналітичних мереж Т. Сааті. Програма надає можливість роботи одночасно з кілько-

ма експертами. Система схематично відображає структуру ієрархії, таблицю попарних 

порівнянь, значення вагів критеріїв, вагу альтернатив по кожному критерію. Є можливість 

виконати аналіз чутливості і представити результати у графічному вигляді. Система надає 

широкі можливості редагування, збереження, завантаження і візуалізації даних онлайн. Крім 

того, програма має вбудовану систему створення, експорту і друку звітів. 

Авторами накопичено певний досвід як щодо навчання методу аналізу ієрархій сту-

дентів комп’ютерних спеціальностей, так і застосування його для вирішення задач освітньої 

логістики. 

У доповіді більш детально буде розкрито технологічні особливості використання web-

сервісів для розв’язування задач прийняття рішень за допомогою методу прийняття рішень. 

Висновки. 
1. Метод аналізу ієрархій може служити надбудовою для інших методів, призначених 

вирішувати погано формалізовані задачі, де більш адекватно підходять людські досвід і 
інтуїція, ніж складні математичні розрахунки. 

 2. Метод відображає природний хід людського мислення і дає більш загальний підхід, 
ніж метод логічних ланцюгів. Він не тільки дає спосіб виявлення найбільш кращого рішення, 
але й надає можливість кількісно виразити ступінь переваги за допомогою рейтингування. 
Це сприяє повному і адекватному виявленню переваг особі, що приймає рішення. Крім того, 
оцінка міри суперечливості використаних даних дає можливість встановити ступінь довіри 
до отриманого результату. 

3. Знання математичних основ методу аналізу ієрархій і вміння використовувати про-
грамні засобів, що реалізують цей метод, для прийняття рішень є важливою складовою про-
фесійної підготовки студентів ВНЗ, зокрема тих, які навчаються на спеціальностях «Системи 
і методи прийняття рішень», «Інформаційні управляючі системи та технології». 
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КЛЕТОЧНО-АВТОМАТНЫЙ СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ 

ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ С 

ФЕРРОМАГНИТНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ КОНСТРУКЦИИ. 

В. Я. Гальченко, И. А. Дудченко  

ГЗ «Луганский государственный медицинский университет», г. Луганск, Украина  

Проектирование источников магнитного поля представляет собой непростую техниче-

скую задачу. Особенно сложно она поддается решению в случае её постановки как обратной 

задачи. Но именно такое её решение представляет наибольший практический интерес. При-

менительно к источникам магнитных полей задача проектирования в обратной постановке 

формулируется следующим образом: при заданном в рабочем объеме пространственном рас-

пределении магнитного поля и его интенсивности необходимо определить конструкцию и 

технические характеристики источника, обеспечивающие заданные параметры. 

Если структура источника поля известна априори, то такая задача может решаться ме-

тодами параметрического синтеза и формулироваться как задача поиска оптимальных пара-

метров источника. Примером такого подхода могут служить работы [1-4], где для поиска 

решения применяется оптимизационная техника. Следует заметить, что даже в этом относи-

тельно простом случае проектирования приходится преодолевать серьезные трудности поис-

ка оптимума «овражных»  целевых функций, характер которых обусловлен обратной поста-

новкой задач и являющихся по сути некорректно поставленными. 

Гораздо более сложной является ситуация, когда структура источника поля заранее не-

известна и требуется решение трудноформализуемой задачи структурно-параметрического 

синтеза, связанного с определением конструкции источника. Заметим также, что в общем 

случае при этом решается задача выбора варианта структуры из множества, мощность кото-

рого неизвестна, а зачастую и неограничена.   

Перспективным представляется подход к формированию вариантов структуры, осно-

ванный на её компоновке из примитивов, представляющих собой элементарные части источ-

ника, руководствуясь заданными правилами. В силу невозможности полного перебора вари-

антов структур приходится ограничиваться частичным, выполняемым по эвристическим ал-

горитмам. Практическая ценность сгенерированного варианта структуры в итоге определяет-

ся в результате решения задачи оптимального параметрического синтеза, поэтому желатель-

ным является направленный метод генерации структуры источника. 

Основу метода структурно-параметрического синтеза осесимметричного источника 

магнитного поля с ферромагнитными элементами составляет метод оптимального парамет-

рического синтеза, разработанный авторами ранее и который реализован во вложенном цик-

ле разрабатываемого программного обеспечения. Математическая модель осесимметричной 

магнитной системы построена на базе пространственного интегрального уравнения относи-

тельно намагниченности ферромагнетика и учитывает нелинейность его магнитной характе-

ристики. Оптимальный параметрический синтез источника производится с использованием 

бионического гибридного алгоритма оптимизации роем частиц (PSO) с эволюционным фор-

мированием состава роя [5]. Он отличается высокой скоростью сходимости, ориентирован на 

поиск решений алгоритмически заданных многомерных «овражных» целевых функций и 

позволяет найти глобальное решение. Алгоритм использует эволюционную стратегию орга-

низации топологии связей между частицами роя, а также применяет к частицам роя генети-

ческие операторы кроссовера и мутации, причем кроссоверу подвергаются не только коор-

динаты частиц роя, но и их скорости, а также связи между частицами. 

Внешний цикл процедуры структурно-параметрического синтеза предназначен для вы-

бора оптимального варианта структуры. В качестве примитивов при построении каждого ва-

рианта структуры понимаются, как и в [1-4], простейшие геометрические объекты, предна-

значенные для описания геометрии магнитной системы источника и состоящие из набора 

кольцеобразных элементов дискретизации, на которые предварительно разбивается потенци-

ально возможная область заполнения пространства ферромагнетиком. В совокупности при-
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митивы определяют форму продольного сечения магнитной системы источника. В качестве 

простейших примитивов могут использоваться прямоугольники. Размеры примитивов опре-

деляются с точностью до шага сети дискретизации. 

Формирование текущей структуры источника удобно осуществлять с использованием 

клеточно-автоматного метода [6], причем в его двухмерном варианте. В терминах клеточных 

автоматов локальные правила их управления являются ответственными за формирование ва-

риантов структуры магнитной системы. 

Глобальные же правила настроены на выполнение требований по минимизации рас-

хождений в распределении создаваемого и априори заданного распределения магнитного по-

ля. 

Особенностью клеточных автоматов является применение локальных правил сразу и ко 

всем автоматам, ассоциируемым с элементами сети разбиения. В дальнейшем полученная 

конфигурация автоматов в соответствии с установленными дополнительными правилами 

преобразуется в определенную конфигурацию примитивов, обеспечивая при этом односвяз-

ность области, занятой ферромагнетиком. Дополнительные правила сформулированы так, 

чтобы структура имела физическую реализуемость, для чего вводится в рассмотрение ряд 

ограничений на расположение примитивов на плоскости, учитывающих конструкционные 

особенности источника поля. 

Таким образом, предлагаемая вычислительная технология позволяет решить сложную 

техническую задачу структурно-параметрического синтеза осесимметричных источников 

магнитного поля с заданным распределением поля в рабочем объеме. 
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ЗАДАЧА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СЕГМЕНТАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ РИНКУ ПРАЦІ, 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯКИХ ЗАДАНІ НЕЧІТКО  

С.О. Говорухін 

Черкаський державний технологічний університет, Черкаси, Україна 

Вступ. Проблема сегментації ринку праці (РП) є надзвичайно актуальною у світі і в 

Україна зокрема. Задача сегментації РП полягає у виділенні груп (кластерів) робочої сили 

(РС) за певними критеріями з метою впливу чи управління процесами в даній групі [6]. 

Наприклад, згідно відомої теорії дуальності сегментації РП [4,5] за критерієм кваліфікова-

ності РС ринок поділяється на дві категорії: первинний і вторинний. Також виділяють гео-

графічні, галузеві, соціальні та інші критерії. Сучасному ринку праці в Україні притаманні 

такі ознаки: 

- перевищення пропозиції робочої сили над попитом (згідно даним по Україні [1] кіль-

кість здобувачів в 11 разів перевищує кількість пропозицій); 

- регіональні диспропорції між наявністю і потребою в робочій силі; 

- низька професійна й особливо територіальна мобільність трудових ресурсів; 

- еміграція висококваліфікованої робочої сили та інші. 

Крім того є певна територіальна нерівномірність розподілу робочої сили (РС) по регіонам.  

У дослідженні проведено аналіз значимості факторів – характеристик робочої сили за 

територіальною ознакою. Визначені групи важливих факторів і рівні впливу характеристик 

на вклад у результуючу модель. Більшість характеристик мають нечіткий характер, тому за-

пропоновано застосувати апарат нечіткої логіки при визначенні характеристик РС. Предста-

вимо кожну характеристику у вигляді нечіткої величини  , що характеризується функцією 

належності )(x . Тоді кожна нечітка характеристика може бути представлена у вигляді 

),,( iiii hcaX  . В роботі запропоновано застосувати метод кластеризації об’єктів РП з такими 

нечіткими характеристиками [2]. 

Розрахунки і результати застосування моделей виконані за допомогою мови R [3], що 

використовується для статистичної обробки даних, візуалізації та інших наукових обчислень.  

Перспективами подальших досліджень є : 

1. Формалізація задачі кластеризації об’єктів РП. 

2. Розробка ефективних моделей і методів кластеризації об’єктів РП з нечітко заданими 

характеристиками. 

3. Розробка програмного забезпечення з підтримки прийняття рішень в процесі працев-

лаштування. 

Висновки. У цьому дослідженні проведено аналіз сучасного стану РП в Україні. Ви-

значені основні фактори впливу на процес працевлаштування. Досліджено структуру 

об’єктів РП характеристики яких задані нечітко за територіальним критерієм. Запропоновано 

застосувати методи кластерного аналізу для розв’язання проблеми узгодження попиту і про-

позиції у процесі працевлаштування.  

Література 
1. Портал пошуку роботи Державної служби зайнятості України. Доступ: http://trud.gov.ua. 

2. Говорухін С. О. Кластеризація об’єктів із нечітко заданими значеннями характеристик  / С. О. Го-

ворухін // Искусственный интеллект. – 2008. – №4. – С. 567–576. 

3. Robert I. Kabacoff. R in Action. Data analysis and graphics with R / Robert I. Kabacoff. - Manning, 

2011. – 474 p. 

4. William T. Dickens. Labor market segmentation theory: reconsidering the evidence / William T. Dick-

ens, Kevin Lang. – Cambridge: National bureau of economic research, 1992 – 80 p. 

5. Michael Reich. Dual Labor Markets: A Theory of Labor Market Segmentation / Michael Reich, David 

M. Gordon, Richard C. Edwards // American Economic Review 63:2 – Economics Department Faculty 

Publications: American Economic Association, 1973. – pp. 359-365. 

http://trud.gov.ua/


СomІnt – 2013  Прикладні аспекти інтелектуальних обчислень  

168 ІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект», Черкаси, Україна,14-17 травня 2013 р. 

6. Брич В. Я. Економіка праці та соціально-трудові відносини / В. Я. Брич, О. П. Дяків, С. А. Надви-

ничний та ін. // За ред. Качана Є. П. - Навчально-методичний посібник. - Тернопіль: ТДЕУ, 2006. 

– 374 с. 



СomІnt – 2013  Прикладні аспекти інтелектуальних обчислень  

II Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект», Черкаси, Україна, 14-17 травня 2013 р. 169 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

Т.О.Говорущенко  

Хмельницький національний університет 

Вступ. До характеристик програмного забезпечення (ПЗ) належать: вартість ПЗ, захист 

ПЗ, повнота реалізації вимог, обсяг файлів ПЗ, вимоги до системного програмного забезпе-

чення та технічних засобів, обсяг потрібної оперативної та дискової пам'яті. Але найваж-

ливішими характеристиками ПЗ з точки зору розробника є його складність, а з точки зору 

користувача - його якість. Для підвищення якості ПЗ розроблено ряд методологій тестуван-

ня, заснованих на перегляді (аудиті) програмного коду, які на основі спеціалізованих правил 

та метрик виділяють код низької якості: PVS Studio [1], CAST Application Intelligence 

Platform [2], IBM Rational AppScan Source Edition [3], SofCheck Inspector [4], Visual Studio 

Team System [5], IBM Rational Logiscope [6], TestCenter [7], Rational Purify [8], IBM Rational 

Software Group [9]. 

Корисними для оцінювання якості та складності проекту та розроблюваного за проек-

том ПЗ можуть бути метрики. При оцінюванні та прогнозуванні характеристик ПЗ на основі 

аналізу метрик залишається ряд невирішених питань: 1) технологія вимірювання якості ще 

не досягла зрілості; 2) відсутні єдині стандарти на метрики; 3) існує проблема складності ін-

терпретації величин метрик; 4) метрики розраховуються лише для готового ПЗ; 5) низький 

рівень автоматизації аналізу та опрацювання метрик якості ПЗ. 

До загальних недоліків існуючих засобів оцінки якості можна віднести: суб'єктивну за-

лежність вибору метрик, які буде формувати засіб автоматизації побудови метричної інфор-

мації; суб'єктивність інтерпретації метрик, адже точні (еталонні) значення метрик, з якими 

можна було б порівняти одержані метрики, відсутні; спрямованість засобів автоматизації по-

будови метричної інформації на тестування та метрологію готового вихідного коду, а не на 

прогнозування і розрахунки метрик програмного забезпечення на етапі проектування, коли 

готового продукту ще немає, а є лише моделі аналізу вимог до ПЗ. Отже, існуючі засоби 

оцінювання якості ПЗ неефективні на етапі проектування. 

Невирішеність цих питань є одним з факторів, що заважає створити бездефектне та ви-

сокоякісне ПЗ. Іншим фактором є те, що у програмній інженерії досі немає теорії, яка служи-

ла б орієнтиром для дослідників та розробників, надавала б метрики для оцінки одержаних 

результатів на кожному етапі життєвого циклу та дозволяла б передбачити (спрогнозувати) 

характеристики майбутнього програмного забезпечення. Безумовно, є окремі фундаменталь-

ні розробки, але закінчена та апробована теорія відсутня. З результатів аналізу методів 

оцінки ПЗ слідує, що перспективним напрямком досліджень є розроблення інтелектуальної 

інформаційної технології оцінювання та прогнозування характеристик ПЗ. 

1. Метрична інформація етапу проектування ПЗ. З результатів аналізу метрик склад-

ності ПЗ та інформаційних потоків етапу проектування ПЗ слідує, що на етапі проектування 

доцільно використати деякі метрики складності та якості, які матимуть точні або прогнозо-

вані значення на етапі проектування [10]. Опрацювання наведених 24 метрик складності та 

якості ПЗ є основою для одержання оцінки результатів проектування і прогнозу характери-

стик складності та якості ПЗ, розроблюваного на основі певного проекту.  

2. Інтелектуальна система оцінювання і прогнозування характеристик ПЗ. Зазвичай 

при наявності альтернативних варіантів реалізації одного й того ж програмного проекту, 

вибір конкретної версії здійснюється за критеріями вартості та часу розроблення. Але при 

схожих чи однакових значеннях вартості і часу розроблення проекту можуть бути суттєві 

відмінності в якості майбутнього ПЗ. Тому при виборі версії проекту необхідно враховувати 

ряд інших факторів, зокрема складність та якість. Ефективним засобом вирішення такої за-

дачі є інтелектуальна система оцінювання і прогнозування складності та якості програмних 

продуктів (ІСОП) [1]. На вхід ІСОП подаються кількісні значення метрик етапу проектуван-
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ня з точними та прогнозованими значеннями, а результатом роботи є висновки про склад-

ність та якість проекту та розроблюваного ПЗ. Структурна схема ІСОП наведена на рис.1. 

 
Рис.1. Структурна схема ІСОП 

Діалоговий компонент візуалізує роботу блоку збирання-передачі даних, відображає 

роботу системи та видає користувачу повідомлення в зрозумілій для нього формі. Блок зби-

рання-передачі даних зчитує інформацію користувача щодо кількісних значень точних та 

прогнозованих метрик етапу проектування ПЗ, зберігає одержану інформацію в базі знань та 

передає її у модуль формування вхідних векторів ШНМ. База знань містить кількісні значен-

ня точних та прогнозованих метрик етапу проектування ПЗ, вхідні вектори ШНМ та правила 

опрацювання результатів роботи ШНМ. Модуль формування вхідних векторів ШНМ готує 

значення метрик з бази знань до подачі на входи ШНМ. Штучна нейронна мережа здійснює 

апроксимацію метрик ПЗ етапу проектування та надає кількісну оцінку складності та якості 

проекту та значення прогнозу характеристик складності та якості розроблюваного ПЗ. На ос-

нові 4-х одержаних від ШНМ результатів модуль опрацювання результатів роботи ШНМ 

робить висновки про якість і складність проекту та очікувану якість і складність розроблюв-

аного програмного забезпечення. ІСОП надає оцінку складності та якості проекту і прогноз 

складності та якості розроблюваного ПЗ, які допомагають замовнику прийняти правильні 

рішення щодо вибору проекту. Висновки ІСОП дозволяють порівняти між собою різні версії 

проектів у ситуації, коли вартість і тривалість приблизно однакові. 

Висновки. Надані інтелектуальною системою оцінювання і прогнозування характери-

стик програмного забезпечення висновки дозволяють оцінити проект, спрогнозувати харак-

теристики розроблюваного за проектом ПЗ на основі точних або прогнозованих значень мет-

рик складності та якості ПЗ етапу проектування, а також дозволяють порівняти між собою 

різні версії проектів у ситуації, коли вартість і тривалість приблизно однакові. Запропонова-

на інтелектуальна система оцінювання і прогнозування характеристик ПЗ надають замовни-

ку інформацію для вибору проекту ПЗ та дозволяють порівняти між собою різні версії проек-

ту, тобто є основою для прийняти мотивованого та обґрунтованого рішення щодо вибору 

проекту та його реалізації з врахуванням характеристик проекту і розроблюваного ПЗ. 

При розробленні ІСОП виникали проблеми, основними причинами яких є: 1) від-

сутність необхідної фундаментальної теорії програмної інженерії; 2) відсутність необхідних 

теоретичних та методологічних засад побудови та впровадження інтелектуальних інфор-

маційних технологій для управління характеристиками ПЗ; 3) відсутність необхідної теорії і 

методології оцінювання і прогнозування якості та складності ПЗ на етапі проектування. По-

дальші зусилля авторів будуть спрямовані на вирішення цих проблем. 
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АДАПТИВНЕ ФОРМУВАННЯ ДУБЛЮЮЧИХ РІВНІВ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ 

ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІОГІГІЄНІЧНОГО МОНІТОРИНГУ 

С.В. Голуб
1
, В.Ю. Немченко

2
 

1
 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси, Україна  
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Складну моніторингову систему неможливо описати повно, детально, оскільки основна 

проблема виникає в знаходженні компромісу між простотою опису і врахуванням поведінко-

вих характеристик складної системи. Одним із вирішень цієї проблема є ієрархічний опис. 

Система складається з сімейства моделей, кожна з яких описує поведінку системи з точки 

зору різних рівнів абстрагування [1].  

При побудові систем соціогігієнічного моніторингу ставиться задача отримання залеж-

ності інтелектуальних здобутків від фізичного стану та умов навчання. 

Складну задачу перетворення вигляду інформації розбито на ієрархію більш простих 

задач, які розв’язуються за допомогою інформаційної системи багаторівневого перетворення 

інформації (ІСБПІ). ІСБПІ являє собою ієрархію поєднання моделей різних об’єктів виділе-

них за рівнями моніторингу. Мікрорівні перетворення інформації складаються з моделей, які 

відображають залежності фізичного стану від умов навчання. Макрорівні утворюють моделі, 

які відображають характеристики інтелектуальних здобутків від фізичного стану та умов 

навчання. 

ІСБПІ передбачає формування міжрівневих взаємодій методом висхідного синтезу мо-

делей окремих елементів. Використання технології, що ґрунтується на індуктивних методах 

побудови моделей не дозволили отримати адекватні моделі в даних умовах, тому був засто-

сований метод адаптивної побудови дублювання рівнів [2] та розроблений новий метод фор-

мування структури страти – адаптивного формування дублюючих рівнів. 

Необхідність нового методу була викликана недостатньою інформативністю масивів 

вхідних даних, отриманих в процесі соціогігієнічного моніторингу та складністю задач пере-

творення інформації.  

З метою підвищення кількості інформації, що відображена в моделях та міститься в ма-

сивах вхідних даних, оптимізується кількість локальних задач перетворення інформації, які 

розв’язуються в процесі дублювання рівнів.  

Експериментально підтверджено ефективність застосування нового методу формування 

структури страт в інформаційних технологіях соціогігієнісного моніторингу. В порівняння з 

методом дублювання рівнів, значення критерію регулярності знижується в даних умовах на 

3,39 %. 
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ABCD-АНАЛИЗ ЧАСТОТНЫХ СЛОВАРЕЙ С ПОМОЩЬЮ АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

ПЛАТФОРМЫ DEDUCTOR 

С.Б. Данилевич 

Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия», Украина 

Вступление. Для составления частотных словарей в учебных целях, а также для анали-

за научных публикаций и отбора из больших массивов статьи, которые заслуживают внима-

ния с точки зрения собственных научных интересов [1], можно использовать инструмента-

рий MS Office и доступные бесплатные специализированные программы [2-4]. 

Целью данной работы является разработка методики и практических рекомендаций по 

автоматизации обработки больших частотных словарей с помощью ABCD-анализа, который 

удобно проводить в бесплатной учебной версии аналитической платформы Deductor, до-

ступной для скачивания с сайта разработчика (http://www.basegroup.ru). В ней ограничены 

возможности интеграции и автоматической обработки. Поддерживается только 2 источника 

и приемника данных: Deductor Warehouse и текстовые файлы с разделителями. Для наших 

целей эти ограничения не существенны, так как лист Excel всегда можно преобразовать в 

текстовый файл, используя команду меню Сохранить как. 

Для проведения АВСD-анализа следует импортировать в Deductor анализируемый ча-

стотный словарь. С помощью обработчика Калькулятор рассчитывается доля каждого слова 

в тексте. Назовем вычисляемое поле: «Доля», значения которого рассчитываются как поле с 

частотой встречаемости слов, деленное на общее количество слов. Отсортируем долю по 

убыванию, воспользовавшись Мастером обработки, чтобы все действия записывались в сце-

нарий. Достоинством программы является возможность использования сценария для другого 

объекта. Далее рассчитывается кумулятивная доля слов. Она вычисляется так: первое число 

+ второе число. Результат ставится рядом со вторым числом. Затем суммируются первые три 

числа, а результат ставится рядом с третьим числом и т. д. В Калькуляторе программы 

Deductor для этих целей есть функция CumulativeSum("Доля").  

В результате рассчитан относительный накопительный итог по всем словам начиная с 

самого значимого. Далее следует выбрать фиксированные показатели, например 50 / 30 / 20, 

и обозначить первые из самых значимых объектов, которые дают 50% вклада в общий ре-

зультат – группой А; следующие объекты, которые дают ещё 30% – группой В; остальные – 

группой С. Ранжирование слов по их частоте употребления в тексте можно произвести, ис-

пользуя логическую функцию IF: IF(EXPR_1<=0.50;"A"; IF(EXPR_1>=0.8;"C";"B")). Получен 

готовый сценарий ABCD-анализа. В случае если нужно обработать другой частотный сло-

варь, достаточно импортировать его и скопировать сценарий обработки первого частотного 

словаря. В результате все действия будут повторены автоматически. Результат можно про-

анализировать Визуализатором OLAP-куб. 

Выводы. Таким образом, применяя АВСD-анализ с помощью аналитической платфор-

мы Deductor можно существенно ускорить процесс отбора слов, наиболее часто встречаю-

щихся в текстах больших размеров.  
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КОМПЛЕКСУВАННЯ 

АНАЛОГІВ ТА НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ BACK PROPAGATION ДЛЯ ЗАДАЧІ 

ПРОГНОЗУВАННЯ ВВП 

М.М. Древаль, О.О. Йолкіна
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Вступ. Прогнозування значень ВВП є актуальною задачею, оскільки точність прогнозів 
цієї величини визначає як ефективність планування використання державного бюджету так і 
ефективність функціонування економіки в цілому. Нестабільна економічна ситуація, яка зараз 
має місце, визначає не лінійність та не стаціонарність часового ряду ВВП. Це зумовлює пошук 
нових методів прогнозування цього показника. В даній роботі проводиться дослідження за-
стосувань методу комплексування аналогів та нейронної мережі Back Propagation для зазначе-
ної задачі, а також проводиться їх порівняльний аналіз. 

Постановка задачі. ВВПкраїни визначається за формулою: NEGICY  , (1) 
де Y  – це внутрішній валовий продукт, C  – споживчі витрати, I  – приватні валові інвестиції, 

G  – державні витрати, NE  – чистий експорт. 
Виходячи з формули (1), можна визначити наступну модель прогнозування значень Y : 

                                                        tNEtGtItCftY ,,,1  , (2) 

де t  – період часу, в який отримано значення відповідного показника, а f  – деяка функціо-

нальна залежність. В той же час,  tY  – це часовий ряд, який можна описати наступною 

функціональною залежністю:                       ktYtYtYgtY  ,...,1,1 , (3) 

де g  – деяка функція, а 1k  – це кількість кроків в передісторії ВВП на основі яких відбу-

вається прогнозування показника. Таким чином виникає необхідність визначення кращої з 
двох моделей часового ряду ВВП: (2) чи (3). 

Окрім того, функції  f  та g  можуть бути нелінійними і тому виникає необхідність ви-

користання для їх відновлення сучасних інтелектуальних методів. В якості таких методів об-
рано нейронну мережу Back Propagation та метод комплексування аналогів [1]. 

Постановка експерименту. З сайту Державного комітету статистики [2] отримуються 
місячні значення всіх показників, що використовують моделі (2) та (3).  

Оскільки для навчання мережі Back Propagation та використання методу комплексування 
аналогів необхідно мати вибірку, яка складається з «входів» моделей та «виходу», то у 
відповідності до моделей такі вибірки створюються. Так як оцінювати ефективність методу 
прогнозування на тій самій вибірці даних, на якій він був навчений некоректно, то вся вибірка 
даних поділяється на дві частини: на навчальну вибірку даних, на якій буде відбуватися 
відновлення параметрів моделей (2) і (3) та перевірочну, на якій буде відбуватися оцінка ефек-
тивності методів прогнозування. Перед розділенням вибірки даних на навчальну та перевіроч-
ну необхідно провести, так звану, рандомізацію, тобто перемішування порядку слідування 
рядків вибірки. Необхідність цього спричинена тим фактом, що в окремих частинах вихідної 
вибірки можуть концентруватися однорідні випадки відповідності виходу входам моделі, а, 
отже, параметри моделей можуть бути відновлені на одних даних, а перевірятися зовсім на ін-
ших, чи подібних до більшості в навчальній вибірці, що спричинить неадекватність аналізу 
ефективності застосування методів прогнозування. 

Отже на навчальній вибірці даних обидві моделі відновлюються, використовуючи метод 
комплексування аналогів та нейронну мережу Back Propagation. На перевірочній вибірці мо-
делі, відновленні з використанням зазначених методів, порівнюються за значеннями критерію 

MAPE :                                           %100//1
1

 


n

i

iii ndynMAPE , (4) 

де 
i

d  – бажаний вихід моделі, 
i

y  – значення, отримане з використанням методу прогнозуван-

ня, а n  – об’єм перевірочної вибірки даних. Зазначені моделі та методи порівнюються за зна-
ченнями критерію (4) при різних співвідношеннях навчальної та перевірочної вибірок даних. 
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ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ В УМОВАХ 

НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У ВИГЛЯДІ МУЛЬТИАГЕНТНОЇ СИСТЕМИ  

О.В. Єгорова
1
, Н.П. Каревіна

2
  

1
Черкаський державний технологічний університет, Черкаси, Україна 

2
Інститут проблем математичних машин і систем НАН України, Київ, Україна 

Ефективне управління запасами, як один із способів забезпечення необхідного динамі-

зму функціонування капіталу, не можливе без попереднього прорахунку результатів опера-

цій, здійснюваних із запасами. При цьому процес прийняття рішень  характеризується 

вiдсутнiстю повної інформації, невизначеністю, поганою формалізованістю та наявністю 

взаємно суперечливих критеріїв, а його наслідки повинні сприяти покращенню якості обслу-

говування споживачів та скороченню витрат підприємств.  

Одним із способів розв’язання складних задач прийняття рішень є мультиагентні сис-

теми. Агент – це така сутність, яка здатна сприймати впливи навколишнього середовища та 

адекватно на них реагувати. Моделюванню системи управління запасами передує ініціаліза-

ція середовища взаємодії агентів та введення умовних позначень. Нехай є деяка прямокутна 

область , що є життєвим простором і в ній існує три чотири контрагентів:  

 постачальники  ,,1 KkpP k   які взаємодіють з нечітким середовищем на основі го-

сподарських тактик        ;,,...,2,1 kNNrrrR kk

kkkk   

 посередники  ,,1 LlbB l 
 
які обирають лінію поведінки       ;,...,2,1 l

llll NuuuU    

 безпосередні споживачі  ,,1 GgcC g  які керуються змішаними стратегія-

ми       ;,...,2,1 g

gggg NеееЕ   

 державний регулятор, який, діючи згідно з узагальненим розподілом ,N

n Vv   де n  – 

дискретний момент часу, рекомендує контрагентам дотримуватися вимог чинного за-

конодавства. Ці вимоги утворюють комбінований варіант 

  .,,,,...,  CBPEURaaa v

n

v

n   

Зазначимо, що 
NV  – N -вимірний симплекс 








 

 CBPi

iVV . Контрагент з номером i  

отримує інформацію тільки про компоненту v

na  комбінованого варіанта EURa   і 

сприймає її за правило гри на ринку. Постачальники, посередники та споживачі таємно і не-

залежно визначають у момент часу ,n  відповідно, варіант дії  ,i

nr  
,i

ns  ,i

ne
 
які сприяють отри-

манню кожним із них поточного нечіткого фінансового результату діяльності 

 ,, i

nn

i

n ar  i

nn

i

n as ,  та
 

 i

nn

i

n ae ,  [1].  

У доповіді наведена розроблена модель, яка в першому наближенні дозволяє оцінити 

результати господарської діяльність підприємства, пов’язаної з управлінням запасами, та ви-

значати параметри їх оптимальної поведінки на ринку. 
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ІНСТРУМЕНТАРІЙ АВТОМАТИЧНОЇ ОБРОБКИ ПРИРОДНОЇ МОВИ 

І.А. .Жирякова, М.С. Симоненко, Т.О. Аністратова
 

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Черкаси, Україна 

Вступ. Розвиток методів автоматичної обробки тексту на природній мові неможливий 

без відповідного інструментарію, розробка якого сама по собі є досить складним та актуаль-

ним завданням в галузі штучного інтелекту. Подібний інструментарій включає в себе засоби 

синтаксичного, морфологічного та семантичного аналізу. Використання вище згаданих за-

собів дозволяє досягти високого рівня формалізації мовних структур у різноманітних при-

кладних цілях, а головною метою кожного з них є створення зручної форми взаємодії 

комп'ютера та людини. Дане дослідження присвячено проектуванню синтаксичного тексто-

вого аналізатора як основного компонента систем штучного інтелекту, які спрямовані на 

аналіз та синтез природної мови. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій та постановка проблеми. На сьогоднішній 

день в західній літературі [1-3] домінуючою парадигмою в синтаксичному аналізі є розбір 

керований даними (data-driven parsing). Це обумовлено доступністю вивірених корпусів де-

рев синтаксичного розбору для мов з жорстким порядком слів, таких як англійська. Тому, на 

ринку програмного забезпечення домінують синтаксичні аналізатори (парсери) на основі 

формальних граматик – явно заданих правил синтезу текстів. Для мов із м'яким порядком 

слів, слов'янських, застосування цього підходу викликає складність, пов’язану з отриманням 

громіздких результуючих правил, і, як наслідок, високої трудомісткості розробки і підтрим-

ки. Отже, актуальним питанням є проектування та розробка парсерів для мов із м'яким по-

рядком слів, зокрема російської мови, орієнтована на використання сучасних підходів та па-

радигм в синтаксичному аналізі. 

Результати. Під метою синтаксичного аналізу будемо розуміти виділення базових син-

таксичних структур і встановлення синтаксичних зв'язків між ними. Тобто, розроблюваний 

програмний засіб у якості вхідних данних буде отримувати довільний текст, вихідні дані бу-

дуть представляти собою його синтаксичну структуру у вигляді дерева залежностей. 

Теоретичною основою синтаксичного аналізу є граматика членів речення. Отже, парсер 

має містити словник для аналіз граматичних конструкцій та граматичних атрибутів (частин 

мови, відмінку, числа, роду та інші), а також словники основ та зворотів. 

Головне завдання синтаксичного аналізу – побудувати всі зв'язки між вузлами в ре-

ченні на основі заданого аналізатора. Аналізатор не буде використовувати ніякої семантич-

ної інформації, тобто зв'язки між вузлами матимуть лише функціонально-синтаксичний ха-

рактер. Для визначення граматичних категорій для кожного слова в аналізаторі буде викори-

стовуватись граматика залежностей [4, 5], яка дозволяє встановити від якого слова залежить 

кожне слово в реченні і тип цих зв'язків не враховуючи порядок слів. 

Роботі аналізатора передує процедура розбиття тексту на речення (сегментація) і 

розбиття складних речень на прості і окремі слова (токенізація), тобто побудова мінімальних 

одиниць синтаксичної структури. Її виконання проводиться за допомогою введення в син-

таксичну структуру нетермінального вузла символу речення. При цьому підрядні та сурядні 

сполучники стають частиною граматичної характеристики нетермінальних вузлів. 

Упорядкованість повідомлень між зазначеними структурними одиницями системи 

представимо з допомогою UML-діаграми послідовностей (рис. 1). 
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Рис. 1. Взаємодія об’єктів парсеру. 

В результаті вдалого синтаксичного розбору речення згортається в зв’язне дерево з од-

нією єдиною кореневою вершиною. Але, оскільки одна словоформа може відповідати 

декільком граматичним формам слова, в тому числі і формам різних слів, в ході аналізу по-

трібно застосовувати побудову дерева для всіх можливих варіантів граматичних форм. В 

програмній реалізації дана проблема вирішується перебором всіх граматичних форм та їх 

синтаксичних дерев. Граматичні форми, які забезпечують максимальну згортку дерева, бу-

демо вважати найбільш достовірними. 

Висновки. Як показала практика, незважаючи на обмеженість синтаксичних аналіза-

торів тексту, працюючих без використання семантики, існують всі підстави стверджувати, 

що якість їх роботи в рамках обмеженого використання обчислювальних ресурсів є досить 

задовільною. 

В подальшому запропонована розробка буде удосконалена шляхом розширення її 

функціональності внаслідок застосування семантичного аналізу та використання модуля ро-

боти з іншими природними мовами. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПАСАЖИРОПЕРЕВЕЗЕНЬ В МІСТІ. ЦІЛЬОВА ФУНКЦІЯ 

АВТОПЕРЕВІЗНИКА, ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ.  

К. Р. Завгородній 

Черкаський державний технологічний університет, Черкаси, Україна 

В сучасних урбанізованих країнах особливої ролі набуває оптимізація інфраструктури, 

особливо транспортних перевезень. В останнє десятиліття така проблема є особливо актуа-

льною і для України. І якщо раніше не вистачало рухомого складу, то сьогодні необхідно 

розв’язувати задачі будівництва транспортних розв’язок, оптимізації маршрутів, перерозпо-

ділу видів транспорту на користь екологічних тролейбусів та трамваїв, тощо.  Розглянемо 

процеси оптимізації діяльності  приватного автотранспортного підприємства. 

 Раніше було показано, що критерій ефективності (E) пасажирських перевезень містить 

три складові та є таким: 

 
де  – цільові функції суб’єктів пасажироперевезень: G - міської влади, T – автоперевізників, 

P – населення, . Розглянемо особливості побудови цільової функції автоперевізника 

. Очевидно, що вона матиме компоненти пов’язані з: рухомим складом (R), співробіт-

никами (S) та особливістю руху транспорту на маршрутах (D). Таким чином, враховуючи те, 

що цільовою функцією автоперевізника є максимізація прибутку, запишемо: 

 
Здійснюючи вибір рухомого складу, виходимо з обмеженості фінансів (Ф), забезпечен-

ня максимальної щільності  пасажирських місць , мінімальності амортизаційних витрат , 

та витрат на пальне і матеріали , тобто: 

 
де параметри, що впливають на важливість характеристик, . Одержуємо задачу 

, , де  - максимальна сума, яка може бути використаною для купі-

влі транспортних засобів. 

Задача, пов’язана із співробітниками автотранспортного підприємства, буде такою: 

 
де  - кваліфікація співробітників,  – їх заробітна плата  вагові коефіцієнти, , 

 - мінімально можлива заробітна плата. 

Будуючи цільову функцію, що враховує особливості руху транспорту на маршруті, не-

обхідно враховувати чи є постійною чи змінною вартість проїзду пасажира для усіх маршру-

тів довжину маршруту , кількість зупинок , кількість пасажирів на кожній зупинці в 

певний проміжок часу . Насправді усі ці параметри зводяться до визначення оптимального 

інтервалу руху (I) як функції часу та пасажиромісткості транспортного засобу теж як функції 

часу (H).  Таким чином, 

 
де  – випадкова величина, що враховує вплив факторів навколишнього середовища (в біль-

шості випадків має нормальний розподіл). Маємо загальну задачу: 

, 

де  – вагові коефіцієнти складових цільової функції,  - області, що визначають 

обмеження на R, S, D. 

Розв’язати останню задачу можна з використанням еволюційного моделювання, або, 

враховуючи нечіткість окремих характеристик, із застосуванням продукційних правил. 
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АГЕНТНЫЙ ПОДХОД К ВЕРБАЛЬНОМУ ОПИСАНИЮ МОДЕЛЕЙ С 

ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИМИ СТРАТЕГИЯМИ 

А. А. Задорожний 

Черниговский государственный технологический университет, Чернигов, Украина 

Введение. Агент – это некоторая сущность, которая обладает активностью, автоном-

ным поведением, может взаимодействовать с окружением и другими агентами, может при-

нимать решения на основании некоторого набора правил. Агентные модели целесообразно 

применять для исследования систем, поведение которых определено не глобальными зако-

нами, а наоборот эти законы являются результатом индивидуальной активности множества 

агентов. Примерами систем, к которым можно применить агентное моделирование, являют-

ся, например, спасательная операция при чрезвычайной ситуации либо ликвидация послед-

ствий стихийных бедствий. Общим в таких системах является наличие у элементов системы 

индивидуального поведения, способности принимать решении на основании набора пред-

определенных правил, а также поведение элементов определяет законы и правила поведения 

системы в целом. Рассмотрим возможность применения агентного подхода на этапе вербаль-

ного описания модели, без учета выбора формализма, особенностей реализации и выбора ин-

струментальных средств моделирования. 

Типы агентов в моделях с взаимодействующими стратегиями. Агенты модели от-

личаются друг от друга наборами свойств, но более важным для агентного моделирования 

является поведение агентов. Поведение с точки зрения агентного моделирования это измене-

ние агентом местоположения в пространстве, а также взаимодействие с другими агентами. В 

зависимости от наличия либо отсутствия способности передвижения в пространстве выде-

ляют активные и пассивные агенты. Активные агенты могут свободно изменять свое распо-

ложение в пространстве, в то время как пассивные агенты лишены этой возможности, но это 

не исключает способности пассивных агентов взаимодействовать с другими агентами. Если 

брать в качестве примера ликвидацию последствий стихийного бедствия, то активными 

агентами могут являться, например, группы спасателей. При этом группы спасателей могут 

отличаться друг от друга наборами свойств, что является результатом их специализации. 

Например, одна группа спасателей предназначена для борьбы с огнем и содержит специаль-

ный набор свойств, позволяющих эффективно тушить пожар, в то время как другая группа 

предназначена для разбора завалов и не обладает набором таких свойств. Но это не означает, 

что группа агентов для разбора завалов не может тушить пожар, это означает, что эффектив-

ность такого отделения будет гораздо ниже, чем специализированного отделения агентов. 

Еще одной группой агентов в данной системе может являться люди, которых необходимо 

спасти. Эта группа агентов также может быть наделена набором специфических параметров, 

связанных с жизненными показателями. 

Пассивными агентами в такой системе будут, например, жилые дома либо промышлен-

ные здания, охваченные пламенем, свойствами которых могут являться уровень пожара, 

уровень повреждений. Пассивные агенты не могут перемещаться в пространстве, но могут 

влиять на других пассивных и активных агентов. Например, охваченный пламенем жилой 

дом может привести к возгоранию соседнего жилого дома либо промышленного здания, ли-

бо снизить параметры группы спасателей либо спасаемых агентов. 

Особым типом агентов являются агенты пространства, которые, подобно пассивным 

агентам не способны перемещаться в пространстве, но активно взаимодействуют с активны-

ми агентами в процессе их перемещения в пространстве. Например, при передвижении груп-

пы спасателей в пространстве модели, разнотипные пространственные агенты, такие как ре-

ки, дороги, леса, могут влиять на свойство скорости, а также на заряд энергии активного 

агента. Влияние пространственных агентов на свойство скорости приведет к изменению ско-

рости перемещения активного агента в пространстве в зависимости от пространственного 

агента. Например, активный агент будет перемещаться по полю либо дороге гораздо быст-

рее, чем по лесу, либо пересекая реку. Влияние пространственных агентов на запас энергии, 
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а именно снижения значения этого параметра при движении позволит устранить бесконечное 

перемещения в пространстве активного агента. Пространственные агенты позволяют созда-

вать белее детальные модели взаимодействий. 

Свойства агентов. В качестве свойств агентов можно использовать свойства реальных 

объектов, которые можно измерять, либо абстрактные свойства, выделенные эмпирическим 

путем, либо свойства, которые являются совокупностью нескольких свойств реального объ-

екта и связанных между собой определенным законом. Например, свойствами агента группы 

спасателей могут являться запас энергии, скорость передвижения, свойства связанные с жиз-

ненными показателями. Свойствами агента жилого дома может быть уровень пожара, уро-

вень повреждений. 

На начальных этапах создания модели тяжело определить необходимые свойства аген-

тов и законы их изменения. В таком случаи удобно использовать абстрактными свойствами, 

а по мере изучения моделируемой системы добавлять реальные свойства. 

Поведение агентов. Поведение агентов состоит из передвижения агентов в простран-

стве и взаимодействия активных и пассивных агентов между собой. Активный агент появля-

ется в назначенное время в заданной точке пространства и двигается к заданной позиции для 

того, чтобы произвести взаимодействие с другими агентами. Во время продвижения актив-

ных агентов в пространстве происходит их взаимодействие с пространственными агентами. 

Кроме взаимодействия с пространственными агентами, активные агенты могут взаимодей-

ствовать с пассивными и другими активными агентами, а пассивные агенты - с активными и 

другими пассивными агентами. При этом учитывается расстояние между агентами в про-

странстве, и чем больше это расстояние, тем меньше эффективность взаимодействия, а неко-

торые виды взаимодействия агент может выполнить, находясь только на определенном рас-

стоянии. Например, для тушения пожара агент группа спасателей должен занять определен-

ное положение непосредственно возле агента жилого дома либо промышленного предприя-

тия. Одной из характеристик взаимодействия является сила взаимодействия. Например, 

группа спасателей специализирующаяся на тушении пожаров будет взаимодействовать с 

воспламенившимся зданием с наибольшей силой, в то время как отряд, специализирующий-

ся на разборе завалов, будет взаимодействовать с таким зданием с меньшей силой. Также мо-

гут существовать агенты, которые взаимодействуют друг с другом с нулевой силой. После-

довательность перемещений групп агентов в пространстве и взаимодействий этих агентов с 

другими агентами для достижения общей цели будем называть стратегией. Модель с не-

сколькими группами агентов, наделенных пересекающимися стратегиями, будем называть 

моделями с взаимодействующими стратегиями. 

Выводы. Агентный подход к вербальному описанию моделей с взаимодействующими 

стратегиями позволяет выделить основные объекты модели и правила взаимодействия между 

этими объектами без учета особенностей реализации модели. В зависимости от поведения 

выделяют активные и пассивные агента, а также специальный тип агентов – пространствен-

ные модели. 

Литература 
1. Карпов Ю.Г. Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование с 

AnyLogic 5. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 400 с. 
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МУЛЬТИАГЕНТНЫЙ ПОДХОД К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ФИНАНСОВЫХ 

ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

Ю.П. Зайченк, Н.А. Мурга 

УНК «ИПСА» НТУУ «КПИ» Киев, Украина 

Вступление. Усложнение динамики современных финансовых рынков диктует необ-

ходимость поиска новых подходов к прогнозированию. Традиционный ретроспективный 

подход, когда значения финансового временного ряда прогнозируется на основании его 

предыстории, является эффективным на участках относительной стационарности ряда. Од-

нако не учёт им фундаментальных показателей и системных эффектов, в целом, ведёт к па-

дению его эффективности на нестационарных временных периодах. 

В то же время, если рассматривать реальных трейдеров, то можно прийти к выводу, что 

для своей торговли они используют небольшое число стратегий трейдинга, которые зача-

стую достаточно хорошо формализованы. Этот факт приводит к идее моделирования систе-

мы таких трейдеров для прогнозирования значений финансовых временных рядов. Модели-

рование позволяет учитывать как фундаментальные показатели, так и анализировать возни-

кающие системные эффекты. 

Описание подхода. В такой модели ключевыми являются понятие агентов-трейдеров, 

пространства функционирования данных агентов и котировки прогнозируемой цены. Аген-

ты-трейдеры являются простыми реактивными агентами [1], которые свободно перемещают-

ся в пространстве их функционирования и заключают сделки друг с другом при встрече в 

данном пространстве. Прогнозируемая цена первоначально инициализируется текущим зна-

чением реальной цены, полученной из источников биржевой информации. Далее цена изме-

няется в результате сделок, заключённых агентами-трейдерами. Моделируемые значения це-

ны полагаются прогнозными значениями её реального аналога. 

Формализация подхода. Агента-трейдера можно представить в виде следующего кор-

тежа: ),,,(,, HtFIPHStAg  . Здесь: St  – это множество стратегий, которые исполь-

зует агент-трейдер, H  – предыстория эффективности используемых стратегий (например, 

счётчик успешных использований для каждой из доступных стратегий),  ,,, HtFIP  – это 

функция выбора эффективной стратегии, которая сопоставляет каждой стратегии из множе-

ства ST  вероятность её выбора. В данной функции использованы следующие обозначения: 

FI  – это набор текущих значений реальных показателей фундаментального финансового 

анализа, которые влияют на поведение прогнозируемой цены, t  – текущая итерация модели-

рования,   – некоторое случайное возмущение, для моделирования которого можно исполь-

зовать, например, равномерный закон распределения.  

Как было уже сказано, агенты свободно перемещаются в их пространстве функциони-

рования и при попарной встрече начинают расчёт функции выбора для каждой из стратегий. 

Расчёт производится следующим образом. Допустим, есть три стратегии 

StstStstStst 
321

,, . Для каждой из этих стратегий считаются соответствующие значе-

ния функции выбора – 
321

,, ppp . Данные значения в сумме уже могут давать единицу, а 

можно выполнить их нормирование делением каждого из значений на их сумму. Эти значе-

ния полагаются вероятностями выбора соответствующих стратегий и представляются в виде 

отрезков соответствующей длины, лежащих в пределах некоторого единичного отрезка, как 

это изображено на Рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Методика выбора стратегии агента 

Далее запускается генератор случайных чисел, который использует, например, равно-

мерный закон распределения на отрезке  1;0 . Полученное случайное число сопоставляется с 

отрезком из Рисунка 1 и попадание числа на определённый отрезок означает выбор данной 
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стратегии для применения. Если стратегии двух встретившихся агентов позволяют заклю-

чить сделку, то она заключается. После её заключения каждый агент оценивает её эффектив-

ность и сохраняет данную оценку в H . Заключённая сделка изменяет значение цены в зави-

симости от результата её заключения. 

Для формализации оставшихся понятий необходимо перейти к реализации данного 

подхода. 

Система NetLogo для реализации подхода к прогнозированию. Каждый агент с 

определёнными выше параметрами представляет собой черепашку в системе NetLogo ([2]), 

которая случайно перемещается в двумерном пространстве, использующееся в качестве про-

странства функционирования агентов. В программе, написанной на NetLogo, прогнозируемая 

цена представляться глобальной переменной программы, изменения которой определяются 

результатом успешной сделки встретившихся черепашек. На специально созданный график 

выводится значение прогнозируемой (моделируемой цены) в зависимости от номера итера-

ции. 

Литература 
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НЕЧІТКІ МОДЕЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ  

СИСТЕМ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ 

О.М. Землянський, О.М. Джулай, А.О. Биченко 

Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 

У доповіді розглянуто проблему оптимізації систем раннього виявлення пожеж в 

будівлях та спорудах, та їх складової частини – системи пожежної сигналізації. Нехай усі 

точки приміщення належать зоні відповідальності хоча б одного сповіщувача. Горизонтальні 

проекції зон відповідальності перетинаються, утворюючи області   i  з різною кратністю 

відповідальності сповіщувачів  1,


i k , де  


k – кількість таких областей. Знаючи коорди-

нати розміщення кожного сповіщувача   j i

d d
x , y , j = 1, N  і радіус зони відповідності dr , 

можна одержати відповідну карту. Тоді задача оптимізації системи пожежної сигналізації 

формально зводиться до мінімізації функціоналу 

                                    
1
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k
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ci
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F W F X Y t
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                                               (1) 

де W – структура системи сповіщувачів, 1 2( , ,..., ), NX x x x  1 2( , ,..., ), NY y y y  

 , ,i ix y  1,i N –  координати сповіщувача, i

cp – ймовірність спрацювання сповіщувача або 

сповіщувачів з урахуванням резервування, 
i

ct – середній час від початку пожежі, що виникла 

в точці області i
, до моменту часу спрацьовування сповіщувача. Розв’язком задачі (1) є ко-

ординати розміщення сповіщувачів у разі відсутності джерел небезпеки в приміщенні.  

Розглянемо модифіковану задачу, яка відповідає випадку наявності джерел небезпеки. 

Припустимо, що кожне з ioN  джерел небезпеки характеризується ймовірністю виникнення на 

ньому пожежі  , 1,j

io iop j N , яка визначається експертним шляхом. Задачу (1) перепишемо 

таким чином: 
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де  (*) – функція-індикатор. 

Відомо, що структура системи сповіщувачів визначається множиною координат їх роз-

міщення. Для встановлення такої множини, яка буде розв’язком задачі (1), використаємо 

елементи генетичного алгоритму (ГА) [2]. Важливим етапом є формування цільової функції 

[1]. Модифікована цільова функція буде такою 
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                                                                     (3) 

Щоб цільова функція не втрачала свій сенс, оскільки у такому випадку знаменник 

дорівнює нулю, введемо доданок, який змістовно означатиме штрафну частину. Результатом 

виконання алгоритму будуть координати сповіщувачів, що відповідають оптимальній струк-

турі. Для моделювання також використано нейро-нечітку мережу ANFIS з виведенням Мам-

дані.  
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МЕТОДЫ ОТБОРА ПРИЗНАКОВ И ПОСТРОЕНИЯ РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 

ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ  

А.Б. Иващенко  

Донецкий национальный технический университет, Донецк, Украина 

«Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того» 

А. Эйнштейн 
Вступление. Проблемы поиска и отбора признаков в регрессионную модель касаются 

широкого круга задач анализа сложных процессов и систем, когда необходимо восстановить 

регрессионную (или аппроксимирующую) модель по экспериментальным данным, особенно 

если структура модели заранее неизвестны. Предложенные и разрабатываемые в этом 

направлении подходы носят междисциплинарный характер, поскольку основываются на не-

которых аспектах и методах теории математической статистики, машинного обучения, тео-

рии информации, идентификации систем, эвристического поиска, интеллектуального анали-

за данных, исследования операций и комбинаторной оптимизации. 

Цели и задачи. Методы отбора признаков позволяют идентифицировать релевантные 

признаки и удалить несущественные, избыточные и «шумовые» признаки с целью снижения 

размерности пространства признаков. Это позволяет экономить вычислительные мощности, 

а также повысить эффективность, точность и понятность (трактуемость) модели, которая бу-

дет построена на основании отобранных признаков.  

Сравнительный анализ основных подходов. В рамках исследования были выделены 

и изучены следующие основные методы: алгоритмы полного перебора моделей (Exhaustive 

Search), метод ветвей и границ (Branch and Bound), лучевой поиск (Beam Search), генетиче-

ские алгоритмы (Genetic Algorithms), шаговая регрессия и последовательный поиск вперед и 

назад (Sequential Forward Selection, Sequential Backward Selection, Plus-l Minus-r Selection, 

Bidirectional Search), последовательный плавающий поиск (Sequential Floating Selection), ме-

тод имитации отжига (Simulated Annealing), метод группового учета аргументов (МГУА, 

Method of Group Data Handling), адаптивная конструкция базисных функций (Adaptive Basis 

Function Construction, ABFC), синтез аппроксимирующей функции (Synthesis of 

Approximating Functions), метод наименьших углов (Least Angle Regression, LARS), алгоритм 

LASSO (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator) и др. Описание этих и других алго-

ритмов приводится в работах [1-6]. 

В результате анализа существующих на данный момент методов в зависимости от ис-

пользуемой в них стратегии поиска были выделены три основные группы методов: 

1. Экспоненциальные (или полнопереборные) – методы генерирующие число подмно-

жеств, растущее экспоненциально с увеличением размерности пространства признаков 

(например, Exhaustive Search, Branch and Bound, Beam Search). 

2. Рандомизированные методы – содержат случайные или вероятностные компоненты в 

своем алгоритме, что позволяет избегать локальных минимумов (Random Generation plus 

Sequential Selection, Simulated Annealing, Genetic Algorithms). 

3. Эвристические (или последовательные) методы – добавляют или удаляют признаки 

последовательно. Алгоритмы данной группы имеют общий недостаток – быстрая сходимость 

к локальному оптимуму (Sequential Forward Selection, Sequential Backward Selection, n Plus-l 

Minus-r Selection, Bidirectional Search, Sequential Floating Selection).  

Стоит отметить, что все упомянутые методы следует рассматривать, как «рамочные» 

методы. То есть, в целом, каждый такой метод – это обобщающая базовая идея, в рамках ко-

торой формируются множество вариаций (в зависимости от стратегии поиска, критерия оце-

нивания модели, внутренних параметров, наличия или отсутствия разделения на обучающую 

и тестовую выборку, критерии останова, наличие перекрестной проверки  и др.). 

Анализ методов позволил выявить основные обобщающие характеристики, свойствен-

ные той или иной группе методов (см. табл.1). С точки зрения дальнейшего анализа и разви-
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тия, последовательные подходы представляют наибольший интерес, как наиболее привлека-

тельные по всем характеристикам.  

Таблица 1 

Характеристики основных подходов 

 Исчерпывающие методы 
Рандомизированные 

методы 

Последовательные 

методы 

Точность 

Всегда находят оптималь-

ное решение (в рамках за-

данного пространства 

признаков) 

Хорошая (при тща-

тельно подобранных 

контролирующих па-

раметрах) 

Хорошая, если нет 

необходимости в 

возврате и удалении 

«устаревшего» при-

знака 

Сложность Экспоненциальная  N2  
В большинстве слу-

чаев низкая  

Квадратичная слож-

ность  2N  

Преимущества Высокая точность 

Часто позволяют из-

бежать локального 

оптимума 

Интуитивно простые 

и быстрые 

Недостатки Высокая сложность 
Сложности в подборе 

хороших параметров 

Вероятность попада-

ния в локальный оп-

тимум 

Среди эвристических алгоритмов имеет смысл выделить методы МГУА [6], ABFC [3], 

как наиболее эффективные из известных подходов (учитывая степень теоретических нарабо-

ток и практических экспериментов с применением этих методов). Отметим также, что моди-

фикация методики Эглайса синтеза аппроксимирующей функции (SAF), предложенная в ра-

боте [5], оказалась вполне способной конкурировать как с МГУА, так и с ABFC.  

Учитывая, что авторы и последователи методов, описанных в работах [3, 6], неодно-

кратно проводили сравнительный анализ своих алгоритмов с другими существующими ме-

тодами и демонстрировали явное превосходство предлагаемых подходов, с целью оценки 

эффективности методики Эглайса и его модификации представляется уместным и достаточ-

ным провести их сравнительный анализ именно с двумя вышеупомянутыми методами.  

Выводы. Рассмотрены основные методы отбора информативных признаков, выделены 

три основных группы методов, выявлены характеристики каждой группы методов. Проведен 

сравнительный анализ трех перспективных методик для построения регрессионных моделей 

оптимальной структуры: МГУА, ABFC и SAF. Выделены отличительные черты каждого из 

методов, преимущества и потенциальные недостатки. Основными преимуществами алгорит-

ма SAF являются наличие этапа элиминации и возможность генерации базовых функций-

признаков с отрицательными и дробными степенями. 
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ПРО ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ 

НЕЧІТКИХ ФІНАНСОВИХ ДАНИХ 

Є.В.Івохін, Л.Т. Аджубей 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
 
 

У даній роботі розглянуто підхід для вирішення задач прогнозування у фінансовій 

сфері за допомогою штучних нейронних мереж. Проаналізовано основні етапи обробки 

вхідних даних та схеми функціонування нейронної мережі. Визначено проблеми, що 

пов’язані з формалізацією вхідної інформації. Запропоновано використання нечіткого підхо-

ду для опису даних. Методику апробовано при дослідженні динаміки економічних показ-

ників. 

Традиційна задача прогнозування даних, отриманих в результаті спостережень, форму-

люється наступним чином [1]. Відомий деякий набір вхідних даних, що визначають показни-

ки характеристик динамічних процесів, які вважаються зразковими. Нейрона мережа з 

довільного неідеального сигналу, поданого на її вхід, повинна виділити відповідний зразок 

(за його наявності) або дати висновок про його відсутність. В загальному випадку, сигнал 

описується вектором X = { xi: i=0,...,n-1}, де n – кількість нейронів в мережі і розмірність 

вхідних та вихідних векторів. Якщо мережа розпізнає зразок на основі запропонованих їй 

даних, її вихід містить вектор вихідних значень мережі Y, що співпадає зі знайденим зразком. 

У протилежному випадку, вихідний вектор не співпадає із жодним з наявних зразків. 

Задача суттєво ускладнюється у випадку представлення вхідних даних у вигляді векто-

ра з елементів деякої нечіткої множини, побудованої на основі сукупності спостережень в 

умовах невизначеності. 

Пропонується використати нейронну мережу Хопфілда для пошуку вихідних значень 

мережі для різних рівнів належності нечітких елементів вхідного вектора та векторів-зразків. 

Запропоновано процедуру агрегації отриманих виходів у вигляді нечіткого вектора, аналіз 

значень якого дозволяє визначити тенденцію змін даних у майбутньому.  

Розглянуто задачу спостереження за умови неточності вхідних даних, представлених у 

вигляді набору нечітких множин. Отримано умови сумісності вхідних даних з розрахованим 

у мережі виходом. 

Запропонований підхід використано для дослідження трендів економічних показників, 

отриманих в результаті часових спостережень за динамікою відповідних даних. 

Незважаючи на досить вдале практичне застосування даної алгоритмічної схеми при 

вирішенні задач прогнозування фінансових даних, виділено етапи, що потребують свого 

вдосконалення.  

Як показує статистика спостереження за ціновими котируваннями побудова вхідних 

образів і перетворення інформації «вікон» не завжди добре визначають тенденції часових 

змін фінансових показників, що впливає на характер фінальної розмітки. Частково цю про-

блему можна розв’язати за допомогою засобів технічного аналізу [2], які з метою попереднь-

ої обробки представляють вхідні дані часових рядів у вигляді послідовності згладжених спо-

стережень. Серед таких підходів часто використовується, наприклад, побудова сковзкого се-

реднього з різними значеннями періоду (порядку) середнього. 

Хотілося б також звернути увагу на відсутність ітогової (цільової) оцінки за даними ін-

формаційного «вікна», за якими формуються вхідні сигнали ШНМ. Представляється доціль-

ним враховувати час спостереження у послідовності вхідних даних. Зрозуміло, що дані, які 

спостерігаються на початку «вікна» менш інформативні порівняно з даними останніх спосте-

режень. Це дозволяє використати цільову функцію за даними спостережень, що дає змогу 

оцінити інформативність вхідних даних з урахуванням віддаленості результатів спостере-

ження від моменту прийняття рішення на основі застосування ШНМ. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ 

И МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ ВИЗУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В. Г. Калмыков 
Институт математических машин и систем, Киев, Украина 

Введение. Сопоставительный системный анализ результатов исследований зрительного 

восприятия в области нейрофизиологии и обработки визуальной информации в области инфор-

матики позволяет:  

 − определить перспективные для практического использования пути исследований 

механизмов зрительного восприятия;   

  определить перспективные направления развития систем технического зрения. 

Процессы восприятия и обработки визуальной информации находятся в поле интереса 

двух наук информатики и нейрофизиологии. 

Экспериментальное исследование строения зрительной системы, механизмы зрительного 

восприятия человека и животных являются одним из предметов нейрофизиологии, в то время 

как разработка и исследование систем, алгоритмов и программ автоматической обработки 

визуальной информации являются одним из предметов информатики.   

Сопоставление некоторых  методов цифровой обработки изображений  с известными ме-

ханизмами зрительного восприятия.  

1. Механизм зрительного восприятия границ объектов и метод Канни 

В нейрофизиологии исследован механизм определения элементов границ объектов [1]. Ос-

новой этого механизма является наличие нейронов, которые возбуждаются, если на их рецеп-

тивное поле воздействуют сигналы изображения, которые содержат элемент границы объекта 

определенного направления.  

Механизму зрительного восприятия элементов границ объектов в информатике соответ-

ствует метод Канни [2]  метод выделения граничных элементов объектов изображения по 

скачкообразному изменению градиента яркости.  

Сравнительный анализ метода Канни с механизмом зрительного восприятия элементов 

контура объекта позволяет установить следующее. 

В механизме зрительного восприятия элементы контура объекта изображения  определя-

ются путем возбуждения нейрона, соответствующему элементу контура объекта. Этот элемент 

контура представляет собой отрезок линии, не имеющей толщины. Для метода Канни в качестве 

граничного элемента контура используется пиксел  элемент изображения, имеющий реальные 

размеры. При этом контур  граница объекта по методу Канни является линией, имеющей 

толщину, что может вносить серьезные искажения при обработке изображения. Использование 

двумерных клеточных комплексов [3] при описании изображения позволяет устранить этот 

недостаток.   

Таким образом, совместное рассмотрение механизма зрительного восприятия и метода об-

работки изображения позволяет, в данном случае, усовершенствовать метод обработки изобра-

жения. 

2.Динамическое изменение разрешающей способности зрительной системы 

Зрительная система человека работает в режиме следующих друг за другом зрительных ак-

тов. Зрительный акт длится примерно 150 мс. После чего происходит саккада  подергивание 

глазодвигательных мышц, в результате чего изображение на сетчатке смещается и начинается 

следующий зрительный акт. В результате исследований размеров зон возбуждения рецептивных 

полей было установлено [4], что размер их не остается постоянным в течение зрительного акта.  

 Исключительную важность использования переменной разрешающей способности в си-

стемах технического зрения можно показать на следующем простом примере распознавания 

текстов (рис.1) с использованием программы Finereader. Выбрана не имеющая смысла  последо-

вательность знаков А65Н7, чтобы исключить влияние использования словарей на результат 

распознавания. Результат распознавания исходных изображений: рис.1а  успешно, рис.1б  
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отказ от распознавания по причине невозможности найти (определить) объект в поле изображе-

ния. 

Причиной отказа от распознавания для текста 1б является наличие большого количества 

текстурных деталей, что не предусмотрено алгоритмами, используемыми в программе. Вообще 

распознавание текстур является существенно более сложной задачей, чем распознавание тек-

стов. При низком разрешении детали, мешающие распознаванию, утрачиваются, чем и объясня-

ется успешная работа программы.  

Можно сделать вывод, что зрительное восприятие визуальной информации происходит 

при разных значениях разрешающей способности. В частности, при малом разрешении обраба-

тываются крупные детали, в то время как при максимальном разрешении различаются все 

подробности объектов интереса. Таким образом, использование переменной разрешающей 

способности в системах технического зрения должно привести к получению качественно новых 

возможностей этих систем. 

3. Модель функционирования нейрона в процессе генерации потенциалов действия 

Модель работы нейрона [5], которая объясняет и учитывает изменения размеров зон воз-

буждения рецептивных полей в течение зрительного акта предложена автором в процессе 

системологического анализа известных представлений [1,4] о функционировании нейрона. При 

разработке модели учитывалось влияние хлорной проводимости в процессе генерации потенци-

ала действия в течение всего зрительного акта. 

Таким образом, в процессе зрительного восприятия, точнее, одного зрительного акта, в 

зрительной системе существует последовательно информация о наблюдаемом изображении с 

различной разрешающей способностью, вначале низкой, затем все возрастающей и достигаю-

щей максимального значения к концу зрительного акта. Это значит, что и системы технического 

зрения со временем будут иметь элементы изображения  пикселы изменяющейся величины  

от максимальной до минимально возможной. 

Выводы. Сопоставительный системный анализ результатов исследований зрительного 

восприятия в области нейрофизиологии и обработки визуальной информации в области инфор-

матики позволил:  

  определить новое направление развития систем технического зрения с переменной 

разрешающей способностью; 

   предложить новую модель функционирования нейрона, учитывающую изменение 

размеров зон возбуждения рецептивных полей; 

   усовершенствовать существующие методы обработки изображений, например, ме-

тод Канни.  
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а) разрешение 135х45                                              б) разрешение 890х270 

Рис.1 Изображения текста: дискретизация выполнена при а) низком и б) высоком разрешении 
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РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ АНАЛИЗА ФРАКТАЛЬНЫХ 

СВОЙСТВ ФИНАНСОВЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

Л.О. Кириченко, В.В. Кирий, А.В. Стороженко 

Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Харьков, Украина 

Современные финансовые рынки являются одним из наиболее ярких примеров фрак-

тальных стохастических структур. Для них характерен эффект долгосрочной памяти, когда 

изменение цены зависит от величины предыдущего изменения. К их характерным особенно-

стям относятся: высокие пики, «тяжелые хвосты» распределений, свойство самоподобия, 

долгосрочная зависимость, условная гетероскедастичность, эффект «рычага» и другие. Гипо-

теза фрактального рынка предполагает, что рынок представляет собой саморегулируемую 

макроэкономическую систему, в рамках которой действуют инвесторы с различными инве-

стиционными горизонтами. Рынок остается стабильным, пока он сохраняет свою фракталь-

ную структуру. Анализируя динамику возникновения участков финансовых рядов с различ-

ной фрактальной структурой, можно диагностировать и прогнозировать состояние рынка. 

В последние годы время для анализа, моделирования и прогнозирования финансово-

экономических показателей все большее применение находят методы интеллектуального 

анализа данных. В то же время, однако, еще не разработаны системы интеллектуального 

анализа, реализущие методы исследования фрактальных свойств временных рядов,  которые 

направлены на выявление закономерностей на фоне случайностей, обнаружение скрытых 

корреляций и непериодических циклов. Целью представленной работы является разработка 

основных алгоритмов функционирования экспертной системы, содержащей знания и анали-

тические способности экспертов в области применения фрактального анализа временных ря-

дов. Данная экспертная система предназначена для анализа фрактальной структуры времен-

ных рядов, в особенности финансового характера.  

Одной из задач такой экспертной системы является выбор математической модели сто-

хастического процесса, имеющего фрактальные и вероятностные свойства, которыми обла-

дает исследуемый временной ряд. Неспособность к описанию сложной динамики рыночных 

процессов старыми моделями, основанными на нормальном распределении и некоррелируе-

мости доходностей, вызвала поиск и исследование новых моделей финансовых рядов. К та-

ким моделям относятся: фрактальное броуновское движение, фрактальные точечные процес-

сы, фрактальный процесс АРПСС, устойчивое движение Леви, стохастические мультиплика-

тивные каскады, движение в мультифрактальном времени и др. 

Наиболее важное место в структуре экспертной системы занимает механизм логическо-

го вывода, который предназначен для получения новых фактов на основе сопоставления ис-

ходных данных из базы данных, содержащей исследуемые финансовые ряды и описание 

предметной области, и знаний из базы знаний – данных, описывающих свойства и характе-

ристики самоподобных и мультифрактальных процессов.  

В работе предложены следующие основные этапы функционирования механизма выво-

да: этап предварительного анализа, включающий определение интервалов различных скей-

лингов и удаление краткострочной зависимости, этап выявления наличия фрактальных 

свойств, включающий проверку гипотезы о долгосрочной зависимости, этап различения 

свойств моно- и мультифрактальности, включающий проверку гипотезы о монофрактальных 

свойствах ряда, и этап выбора соответствующих фрактальных математических моделей. 

Пользователю предоставляются рекомендуемые модели, которых может быть несколько. В 

рамках экспертной системы предполагается проведение тестирования и проверка адекватно-

сти моделей. 

 



СomІnt – 2013  Прикладні аспекти інтелектуальних обчислень  

II Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект», Черкаси, Україна, 14-17 травня 2013 р. 189 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ДОБОВОГО СЕРЦЕВОГО РИТМУ 

О.Г. Кисельова 

Національний технічний університету України «Київський політехнічний інститут» 

Вступ. Для своєчасного виявлення ознак ймовірності раптової зупинки серця необхідна 

розробкавідповідних автоматизованих діагностичних систем (АДС), в яких використовують-

ся результати моніторингу добових варіацій серцевого ритму. Для навчання АДС розпізна-

ванню певних патологічних станів серцево-судинної системи ефективним є використання 

методів автоматизованої класифікації.  

Матеріали та методи. В якості вхідних даних у роботі використано клінічний матеріал, 

що поділявся на навчальну та контрольну вибірки. В якості навчальної вибірки обрано дані до-

бового моніторингу, що аналізувались фрагментами з 1000 RR відліків. Довжина у 1000 RR 

відліків є оптимальною при врахуванні особливостей обчислення показників нелінійної ди-

наміки та ефективної глибини прогнозу. Добові спостереження розділялись на 4 етапи: наванта-

ження, спокою та перехідні етапи між ними. 

В роботі сформовано формалізовану структуру даних, що включає наступні нелінійні по-

казники: показник алгоритмічної складності за Колмогоровим, показник апроксимаційної ен-

тропії, фрактальної розмірності та показник флікер-шуму β. В якості показників варіабельності 

для аналізу стохастичного гомеостазу використані стандартне відхилення SD та коефіцієнт 

варіації SDn. Для врахування масштабу часу додатково застосовувалось середня тривалість RR-

інтервалу для кожного проаналізованого фрагменту серцевого ритму (СР). 

Визначення функціональних патернів нормальних та патологічних станів системи 

кровообігу людини. В результаті проведеного порівняльного аналізу методів кластеризації 

«без вчителя», оптимальним для вирішення задач дослідження виявився кластерний аналіз ме-

тодом «k-середніх» за алгоритмом Мак-Кіна.Оскільки число кластерів заздалегідь невідо-

мо,то обиралось певне прогнозоване число. Далі проводився аналіз кількості не порожніх 

кластерів, в результаті чого отримано оптимальне число кластерів. 

Очікувалось, що кластери розіб‘ють вибірку показників СР за діагнозами, але такого не 

виявилось. Найбільш інформативним було віднесення певного спостереження до функціо-

нального патерну, а потім – виявлення діагнозу всередині нього. Це дозволило аналізувати 

різноманітні реакції СР як прояв певної патології. Отже, кластер виявився функціональним-

патерном, всередині якого проводиться діагностика, а спостереженнячіткодиференціюються 

за видами патологій[1].  

Статистичне порівняння показників проводилось методами параметричної статистики, 

які забезпечують найбільшу достовірність отримуваних результатів. Визначення найближчо-

го кластеру для досліджуємого фрагменту СР здійснювалось за критерієм мінімальної Ев-

клідової відстані. В роботі передбачено обчислення відносних відстаней конкретного фраг-

менту СР до кожного з патернів і до діагнозу всередині найбільш подібного патерну, що доз-

волило мінімізувати ймовірність помилкової діагностики.  

Висновки. Запропоновані в роботі алгоритми автоматизованої класифікації спостере-

жень дозволяють проводити навчання системи оцінки станів кровообігу людини на основі 

добового серцевого ритму при введенні у розгляд нових груп діагнозів. Клінічні досліджен-

ня, проведені з використанням автоматизованої діагностичної системи обробки добового 

серцевого ритму, продемонстрували високу прогностичну цінність при виявленні пацієнтів з 

різними стадіями розвитку артеріальної гіпертензії. Показник чутливості діагностики склав 

89%, показник специфічності – 87%.  
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ЛІНГВІСТИЧНА ПІДСИСТЕМА 

СИСТЕМИ  МАШИННОГО НАВЧАННЯ ОНТОЛОГІЇ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА 

В. М. Ковалевич,  Д. Г. Досин 

 Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України, Львів 

Вступ. Комп’ютеризація та роботизація виробничих процесів включно з етапом їх про-

ектування досягнули рівня, на якому необхідним елементом системи управління такими 

процесами є база знань та її ядро - онтологія, здатна до адаптації до конкретних умов експлу-

атації через самонавчання.  Проте досі невирішеною залишається проблема побудови такої 

бази знань [1]. Зокрема, існуючі засоби побудови та навчання онтологій досі не вийшли на 

рівень комерційного застосування. Досліджуються різні підходи до автоматизації процесу 

машинного навчання онтологій проблемних областей, проте усі вони стикаються з цілим ря-

дом труднощів, головними серед яких є: 

- ієрархічна (багаторівнева) структура самого процесу навчання; 

- відсутність єдиних форматів даних та знань, їх прискорена еволюція; 

- рекурсивна взаємозалежність цілі та засобів навчання; 

- неоднозначність природомовних текстів як навчального матеріалу. 

Підхід. В рамках виконання тематики наукових досліджень Фізико-механічного інсти-

туту ім. Г.В.Карпенка НАН України авторами запропоновано та розроблено систему автома-

тизованого навчання онтології матеріалознавства з природомовних текстів CROCUS 

(Cognition Relations Or Concepts Using Semantics).   

 
Рис.1. Інтерфейс системи навчання 

В основу використаного підходу покладено послідовне виявлення відомих онтології, 

що навчається, семантичних зв’язків у природомовному навчальному тексті, а також понять, 

які цей зв’язок пов’язують. Якщо зв’язок ‘is-a’ пов’язує невідоме системі поняття з уже відо-

мим, нове поняття вноситься до онтології. Якщо виявляється відомий системі семантичний 

зв’язок між не пов’язаними раніше таким зв’язком відомими поняттями онтології, такий 

зв’язок встановлюється. При цьому автоматично перераховуються вагові коефіцієнти понять 

та зв’язків онтології, що при цьому зазнали впливу, з метою періодичного її звільнення від 

надлишкових елементів. Виконання цієї процедури надзвичайно важливе з огляду на об-

числювальну складність операцій на графі онтології [2].   

Виявлення семантичних зв’язків в лінгвістичній підсистемі CROCUS побудовано на за-

стосуванні Баєсівського розпізнавання множини ознак збережених в онтології патернів відо-

мих семантичних зв’язків. Вивчення d ознак j-го семантичного зв’язку: 
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Розпізнавання j-го семантичного зв’язку за d виявленими ознаками: 
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2) 

В якості ознак (дескрипторів) використано результат розбору речення природомовного 

тексту на пари слів, пов’язаних синтаксично-метасемантичними зв’язками за допомогою 

дистрибутиву з відкритою ліцензією Link Grammar Parser [3]. Для простого тестового речен-

ня: 
[(a)(test.n)(is.v)(an)(example.n)] 

результат розбору: 

[[0 1 0 (Ds)][1 2 0 (Ss)][2 4 0 (Ost)][3 4 0 (Ds)]] 

результат розпізнавання типу семантичного зв’язку за (2): 

1) cause: 1.0882684165532656E-4;  

2) caused-by: 0.013810506200916856;  

3) is-a: 0.024124901979118252;  

4) is-about: 0.0;  

5) part-of: 0.0022765542079946285;  

6) same-as: 0.0;  

7) similar-to: 1.0261341731138478E-6; 

Реалізація. Система побудована на базі Java Protege-OWL API [4]. В якості мови подан-

ня знань використовується OWL-DL. Для забезпечення розпізнавання нових понять про-

блемної області в процесі інтерактивного навчання онтології до системи підключено засоби 

семантичного словника англійської мови WordNet [5]. Завдяки застосуванню системою 

CROCUS системи управління базами даних MySQL є можливість зберігати, обробляти та ви-

користовувати в процесі навчання статистичну інформацію одразу для багатьох проблемних 

областей та багатьох користувачів незалежно та одночасно. Інтерфейс системи представлено 

на Рис. 1. Забезпечується можливість вибору однієї з трьох мов діалогу – української, 

англійської та польської, а також налаштування на використання будь-якої іншої мови шля-

хом редагування одного текстового файла. 

Для забезпечення системи корпусом навчальних текстів до її складу входять модулі 

відбору анотацій наукових публікацій з наукометричних баз даних ScienceDirect та 

CiteSeerX. Відбір здійснюється за ключовими словами проблемної області користувача. 

Висновки. Розроблено ефективний інтерактивний засіб побудови OWL онтологій, здат-

ний формувати тематичний понятійний апарат заданої проблемної області, необхідний для 

розпізнавання змісту та виявлення нових знань у природомовних текстових документах, ши-

роко доступних через глобальну комп’ютерну мережу Інтернет. Сформована таким чином 

онтологія нижнього рівня може служити точною моделлю інформаційних потреб користува-

ча системи інформаційного пошуку, необхідною для автономного пошуку чи моніторингу. 

Література 
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ВИЗНАЧЕННЯ СЛІВ ПАРАЗИТІВ У ПОВІДОМЛЕННІ ЛІНГВІСТИЧНО 

НЕЗАЛЕЖНИМ АЛГОРИТМОМ 

В.В. Ковалевський 

НТУУ «КПІ», Київ, Україна  

Вступ. Під час створення лінгвістично незалежних алгоритмів Text Mining, однією з 

ключових проблем є визначення слів паразитів (Base Words). Розглянемо алгоритм, який 

пов’язаний з визначенням слів паразитів у тексті. 

Попередній аналіз тексту. Для застосування частин алгоритму по виділенню слів пара-

зитів (евристик) слід виконати попередню підготовку вхідного тексту. Для цього необхідно: 

4. Визначити слова та словоформи (процес виділення лем); 

5. Побудувати семантичну мережу зв’язків між словами. 

Припустимо, що ці два пункти вже виконані. Єдиною умовою при виділенні слів та всіх 

словоформ є можливість порахувати відстань від кожного слова до кожної словоформи. При 

побудові семантичної мережі необхідно мати вагу зв’язку між словами, а також порахувати 

кількість ребер у кожного елемента мережі. Елементами мережі мають бути слова, а ребра - 

це зв’язки між словами. 

Коефіцієнт розмитості слова. Коефіцієнтом розмитості слова будемо називати середню 

величину несхожості базового слова з усіма її словоформами. Припустимо, ми маємо 

функцію, яка показує відстань між кожними двома заданими словами: 

 (1) 

 

Вважаємо, що два слова однакові, якщо результат обчислення за формулою (1) більше 

або рівний певному заданому порогу. 

Коефіцієнт розмитості буде розрахований за формулою: 

 (2) 

 

Чим більше значення розраховане за формулою (2), тим більше значення слова у тексті. 

Фактор глибини зв’язків. Іншою евристикою по визначенні слів паразитів висутпає 

аналіз семантичних зв’язків в тексті. Чим більше семантичних зв’язків має слово, тим менше 

воно має значення для цього тексту, також чим менше максимальне ребро у слові (макси-

мальна глибина), тим менш важливе це слово. 

 
(3) 

 

Де: 

CC(W) - кількість зв’язків, які має слово W; 

MCW(W) - зв’язок з максимальною вагою слова W; 

MCW - зв’язок з максимальною вагою між будь-якими словами у проаналізованому 

тексті; 

MCC - кількість зв’язків у слова з тексту, яке має максимальну кількість зв’язків. 

Виділення слів паразитів (Base Words) в тексті. Враховуючи все зазначене, для 

виділення слів паразитів в тексті можливо скористатися двома зазначеними обчисленнями 

(коефіцієнтом розмитості слова та фактором глибини зв’язків). Достатньо ввести поріг ін-

формативності для наступного виразу (який є добутком формул (1) та (3)): 

 (4) 

 

Висновки. Отже, виділити інформативні слова в тексті та відкинути слова паразити 

можна відсортувавши слова за формулою (4) та ввівши поріг інформативності, по якому бу-

дуть відкидатися неінформативні слова. 

A(W1,W2 )  r

a(W )  rmax  rmin

I(W ) 
CC(W )*MCWtext

MCW (W )*MCC

Itotal (W )  a(W )* I (W )



СomІnt – 2013  Прикладні аспекти інтелектуальних обчислень  

II Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект», Черкаси, Україна, 14-17 травня 2013 р. 193 

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО МАРШРУТУ В МЕРЕЖАХ 

АДАПТИВНОЇ МАРШРУТИЗАЦІЇ ПАКЕТІВ ДАНИХ 

К.В. Колесніков, О.Г. Нікулін, А.Р.Карапетян  

Черкаський державний технологічний університет 

Еволюція інформаційних та телекомуніаційних систем (ТКС)  в сучасних глобальних та 

регіональних мережах вимагає розвитку теоретичних основ проектування інтегрованих 

комп'ютерних систем нового покоління.  

Удосконалення глобальних ТКС, в першу чергу пов'язане з подальшим розвитком  ме-

тодів автоматизації, оптимізації та інтелектуалізації систем мережевого управління інфор-

маційними потоками, знаходженням нових та вдосконалення старих алгоритмів для пошуку 

оптимального маршруту. Отже, однією з найважливіших задач в ТКС є знаходження опти-

мального  шляху пересилання трафіку між вузлами з мінімальною затримкою даних, за умов 

реального часу з урахуванням поточного стану мережі, якості каналів зв'язку та наявності 

збоїв на ділянках. 

Інформаційні та телекомунікаційні системи нового покоління повинні бути адаптивни-

ми та інтелектуальними,  повинні бути спроможними до навчання і самонавчання новим 

функціям і правилам функціонування, повинні передбачувати різноманітні мережеві кон-

флікти та мати здібність до ліквідації  наслідків мережевого управління. 

Більшість алгоритмів, які застосовуються для розв’язання задач маршрутизації, оперу-

ють лише однією змінною для оптимізації, а саме вагою шляху, яка визначається загальною 

сукупністю його характеристик. Але існує багато параметрів як адитивних, так і неадитив-

них, які характеризують кожний шлях у мережі. Отже, виникає необхідність створення нових 

підходів для розв’язання таких задач.  

В якості обчислювальних моделей для вирішення подібних оптимізаційних задач 

маршрутизації ефективно застосовувати нейронні мережі Хопфілда (НМХ). [1]  

Визначення оптимального маршруту є багатокритеріальною задачею тому для неї при-

пускають пошук рішення відразу по безлічі критеріїв, як правило, конфліктуючих і 

несумісних. Тому багатокритеріальна оптимізація (БО) вимагає принципово інших матема-

тичних та алгоритмічних засобів для пошуку рішень 

Математична постановка БО може бути представлена наступним виразом: 

min;))(),...,(),(()( 21  xfxfxfxFY m ));(),...,(),(()( 21 xxxx k   

;),...,( 21 Xxxxx n   ;),...,( 21 Yyyyy m   Ffff m },...,,{ 21                                (1) 

де Х множина, яка позначає простір рішень, що має довільну безперервну, дискретну, 

змішану форму; Y- простір критеріїв; F- узагальнений векторний  критерій. [2] 

Розв’язання задач з БО ґрунтуються на використанні НМХ, адаптованих до умов по-

ставленої задачі. НМХ мають  багато якісних характеристик, які можуть допомогти побуду-

вати ТКС нового покоління, спроможну дати користувачам якісні послуги QoS, та забезпе-

чити безпеку в мережі. 

Загальним недоліком нейромережевої маршрутизації для розподіленої та централізова-

ної схем є лише великий обсяг попередніх обчислень. Та на жаль, доки не існує методів, які б 

повністю задовольняли багатьом критеріям з находженням оптимального шляху маршрути-

зації, тому дослідження нових методів маршрутизації є перспективними. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ В ЗАДАЧАХ АДАПТИВНОЇ 

МАРШРУТИЗАЦІЇ  

К.В. Колесніков, Т.А. Царенко,  А.Р. Карапетян 

Черкаський державний технологічний університет  

Однією з найпоширеніших функціональних задач мереж передавання даних є задача 

про найкоротші шляхи: пошук шляху між двома визначеними вершинами графа, який 

відповідає найменшому значенню певного функціонала за визначеним критерієм. Це фунда-

ментальна задача багатьох застосувань у сферах транспорту, маршрутизації, комунікації. 

Існує низка класичних алгоритмів розв’язання цієї задачі (Белмана-Форда, Дейкстри) [1, 2]. 

Для зменшення часу виконання цих алгоритмів сформовано низку їх паралельних версій [3], 

що дозволяють підвищити продуктивність роботи поширених алгоритмів маршрутизації.  

Для розв’язання задач маршрутизації використовуються класичні алгоритми, переваж-

на кількість яких, оперують лише одним параметром оптимізації – вагою (ціною) шляху, що 

виражає сукупність його адитивних характеристик. Проте, зазвичай, існує декілька пара-

метрів, які характеризують кожну гілку мережі, наприклад, пропускна здатність, затримка, 

швидкість передачі, навантаження, надійність, які можна поділити на адитивні та неадитивні. 

Таким чином, у сучасних мережах з’явилась необхідність розв’язання задачі про найкоротші 

шляхи з кількома критеріями оптимізації [4]. Обчислювальні затрати на розв’язання таких 

задач експоненційно зростають із ростом розмірності оброблюваних графів. Тому виникає 

необхідність формування нових підходів та алгоритмів розв’язання задач пошуку оптималь-

них шляхів з багатьма критеріями, одним із яких є метод генетичних алгоритмів.  

В задачі про найкоротші шляхи задається зважений орієнтований граф ),( EVG  , де 

– множина вершин, VVE   – множина ребер графа. В загальному випадку існує декілька 

вагових функцій REk :,...,1  , кожна з яких відповідає певному критерію оптимізації. 

Довільний шлях ji vvp   складається з послідовності ребер Evvvv jkli ,,...,,  і може 

бути представлений у вигляді послідовності вершин графа, що належать шляху 

jli vvvp ,...,, .  

Вершини Vvvv jli ,...,, , причому кожна вершина входить до шляху лише один раз. 

Наприклад, на рис. 1 послідовність (1, 4), (4, 5), (5, 6), (6, 9) є шляхом з вершини 1 до верши-

ни 9 і відповідає представленню (1, 4, 5, 6, 9).  

 
 Рис. 1. Шлях (1, 4, 5, 6, 9) 

Нехай індекс s відповідає початковій, а d – кінцевим вершинам шуканого шляху 

ji vvp  . Визначимо jix ,  як:  
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Нехай загальна кількість критеріїв оптимізації задачі k. За кожним критерієм можна об-

числити певний функціонал (цільову фітнес-функцію), який відповідає якості шляху з точки 

зору алгоритму маршрутизації і визначається як: 
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.),(,...1),),,(()( , EjikmxjiFpC jimmm      (1) 

 

Для адитивних характеристик шляху (затримка, довжина), що використовуються як 

метрики сучасних алгоритмів маршрутизації, mF  є сумою значень вагової функції ребер, які 

входять до шляху p. Для неадитивних характеристик шляху (пропускна спроможність, 

надійність, навантаження) функціонал mF  є складною функцією від багатьох параметрів і 

може враховувати не тільки стан з’єднань, але й стан маршрутизаторів мережі, зміну середо-

вища передачі даних та ін. 

Позначимо множину всіх можливих шляхів між вершинами sv  та dv  як P . В загально-

му випадку задача про найкоротший шлях між двома визначеними вершинами в графі з ба-

гатьма критеріями може бути сформульована наступним чином: 
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Умови (3) та (4) вимагають, щоб шуканий шлях не містив циклів. Умова (2) вимагає, 

щоб цільова функція за кожним критерієм оптимізації по всіх можливих шляхах 

Pvvp ds   досягала найменшого значення на шуканому шляху [5]. 

В роботі узагальнено задачу пошуку найкоротших шляхів на графі з кількома кри-

теріями та сформовано підходи до її формалізації. Перспективним напрямком є використан-

ня генетичних алгоритмів оптимізації та нейромережевих методів для розв’язання задачі 

маршрутизації у складних комп’ютерних транспортних телекомунікаційних системах. 
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Украина является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственных куль-

тур в мире, поэтому своевременный и точный прогноз урожайности в Украине является 

ключевым элементом для поддержки принятия решений в политике продовольственной без-

опасности в мире. 

Для прогнозирования урожайности применяются два наиболее распространенных под-

хода: с использованием эмпирических регрессионных моделей и биофизических моделей ро-

ста растительности [1]. Хотя биофизические модели достаточно надежны и робастны, их 

применение требует соответствующей адаптации и калибровки для учета сельскохозяй-

ственной специфики конкретного региона. 

Авторами предлагается линейные регрессионные модели прогнозирования урожайно-

сти озимой пшеницы, связывающие отклонение урожайности от тренда со значением вегета-

ционного индекса NDVI, полученными из продукта MOD13 и усредненными на уровне об-

ласти для каждого 16-дневного композита по маске посевных территорий [2]. 

Адекватность построенных моделей проверялась с помощью процедуры кросс-

валидации LOOCV. Дополнительно использовались классические статистические методы – 

оценивание F-критерия Фишера и оценка значимости коэффициентов регрессии [3]. Для всех 

областей, кроме Волынской, Закарпатской и Львовской все коэффициенты регрессии явля-

ются значимыми, а сами модели  – адекватны по F-критерию Фишера. 

Наиболее эффективным является использование спутниковых данных для прогноза 

урожайности озимой пшеницы в степной и лесостепной зонах. Построенные для этих зон 

модели достаточно надежны, о чем свидетельствует высокий коэффициент детерминации. В 

Полесье применение спутниковых данных менее эффективно. Это связано с тем, что в этой 

зоне сельское хозяйство менее развито по сравнению с другими зонами. Поэтому усреднение 

значений NDVI по маске посевных территорий представляет собой усреднение по смешан-

ным пикселям, что не в полной мере отображает состояние озимых культур.  

В работе рассмотрен вопрос прогнозирования урожайности с использованием линей-

ных регрессионных моделей на основе спутниковых данных. При настройке параметров мо-

делей на данных 2000-2009 годов, 2000-2010 годов, 2000-2011 годов и независимом тестиро-

вании моделей на данных 2010, 2011, 2012 годов соответственно среднеквадратическая 

ошибка прогнозирования составляет примерно 6 ц/га. Стоит также отметить, что модели с 

использованием спутниковых данных оказались достаточно робастны: добавление новых 

данных не значительно влияет на коэффициенты детерминации и относительную эффектив-

ность модели.  
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СОЗДАНИЕ НЕЧЕТКИХ БАЗ ЗНАНИЙ ПРИ АНАЛИЗЕ РИСКОВ В 

ДИАГРАММАХ CORAS. 

Н.Б. Копытчук, П. М. Тишин, М. В. Цюрупа 

Одесский нац. политехнический ун-т, Одесса,Украина  

Постоянно растущие требования пользователей сложных вычислительных систем, при-

водит к росту рисков, связанных с нарушением установленных режимов использования ин-

формационных и коммуникационных систем. Особую актуальность приобретает проблема 

оценки рисков, в рамках которой играет большую роль моделирование возможных рисков 

активов технической системы.  

При этом специфическими особенностями создания систем оценки рисков являются  

неполнота и неопределенность исходной информации о составе и характере угроз и наличие 

как количественных, так и качественных показателей, которые необходимо учитывать при 

решении задач описания и оценки рисков.  

Однако в настоящее время недостаточно разработаны методы, которые позволяют оце-

нивать риски системы в случае, когда специфические особенности системы определяются с 

помощью нечеткой логики. Данная работа посвящена формализации правил и методов при-

меняемых в рамках языка анализа рисков Coras, с помощью лингвистических переменных. 

В работах [1,2] авторами был предложен формализованный подход к описанию знаний 

о возникающих в системе рисках на основе лингвистических переменных и понятий, введен-

ных в языке Coras. Введенные в работе [2] концепты позволяют формализовывать диаграм-

мы рисков в общем виде, что дает возможность составлять онтологии и делать некоторые 

логические заключения на основе дескрипционной логики ALC о причинах и следствиях 

рисков в системе. 

Поскольку одной из сложностей составления диаграмм рисков некоторой системы яв-

ляется неопределенность и неточность описаний составляющих системы, то аппаратом опи-

сания лингвистических переменных может являться теория нечетких множеств.  

Лингвистические переменные используются для формализации зависимостей между 

наборами входных и выходных переменных. Для оценки выходных лингвистических пере-

менных и задания входных переменных используются полные ортогональные семантические 

пространства (ПОСП) [2]. 

В общем случае, нечеткое значение iy  выходной лингвистической переменной iy , 

может не совпадать ни с одним лингвистическим значением из набора термов 
k
iy~  из ПОСП 

1{,..., }yi

i

K

y i iy y , где iyK - количество термов, составляющих пространство iy . Поэтому 

для определения соответствия между нечетким значением iy  и некоторым термом в ПОСП 

iy  будем использовать следующее соотношение: 

),~(minarg~
..1

i
k
id

Kk
i yyfy

iy




, 

(

1) 

где ( , )k

d i if y y - определяется как функция расстояния между нечеткими значениями 
k

iy и 
iy  

 

Для дальнейших расчетов используются несколько вспомогательных результатов. В 

случае, если зависимость iy  от некоторых лингвистических переменных 1p , 2p , имеет вид:  

1 2 1 2iy p p p p   , 
(
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3) 

то получим нечеткое значение iy  , в котором 

1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2{ , , , }i b b e e b b e e e e b b e e b by p p p p p p p p p p p p p p p p          , а 1p , 2p  - лингви-

стические трапецивидальные числа, представимые в виде. 

В работе вводится множество правил и переменных[1], которые позволят определять 

степень истинности отношений в диаграммах Coras по степени истинности входящих в опи-

сание утверждений. В случае если сценарии/инциденты e1 и e2 являются независимы, то мы 

имеем: 

 1 1 1 1_  , ( , )Risk Value p hasRiskValue e p     

 2 2 2 2_  , ( , )Risk Value p hasRiskValue e p     

Результирующая формализация получается с использованием формулы (3), т.к. она 

позволяет определить лингвистический терм соответствующий лингвистической переменной 

результата. 

 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2_  , (   ,    -  )Risk Value p p p p hasRiskValue e e p p p p      т

, 
(4) 

Степень истинности результата при этом определяется по формуле: 1 2max( , )   . 

Предложена лингвистическая формализация моделей, которые возникают при анализе 

рисков по методологии Coras. Введенные правила позволяют формировать нечеткую базу 

знаний по исходным диаграммам Coras.  Это, в свою очередь, позволяет повысить качество 

разрабатываемых методов анализа рисков в сложных вычислительных системах.  
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СТРУКТУРА СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ НА ОСНОВІ МЕРЕЖ БАЙЄСА 

Л.О. Коршевнюк 

ННК «Інститут прикладного системного аналізу» НТУУ «КПІ», Київ, Україна 

Вступ. Питання комплексного розв’язання задач інтелектуального аналізу даних в 

слабкоструктурованих проблемах системного аналізу ще досі залишаються невирішиними.  
Прикладами актуальних слабкоструктурованих або змішаних задач у різних системах є 

такі: задачі технологічного передбачення; задачі технічної діагностики; задачі оптимального 

оцінювання і прогнозування станів динамічних систем; задачі аналізу і прогнозування мак-

роекономічних показників; задачі моделювання міжнародного валютного простору; задачі 

діагностики та прогнозування ефективності призначення препаратів в медицині тощо. Вони є 

трудноформалізуємими, містять якісні і кількісні елементи та неповну інформацію про про-

цес. Для таких задач характерні наявність маловідомих, невизначених залежностей і харак-

теристик, які не піддаються кількісному аналізу відомими методами. Задача не може бути 

повністю або частково виражена у числовій формі, а цілі задачі неможливо виразити у 

термінах точно визначеної цільової функції. Особливо важливими в сучасних умовах є зав-

дання з розробки комплексного системного інструментарію інтелектуального аналізу даних 

при моделюванні та прогнозуванні процесів у фінансово-економічних і технічних системах. 

Вони характеризуються невизначеностями різної природи, неповною і нечіткою інфор-

мацією та впливом людського фактору [1]. 

Серед основних сучасних підходів до інтелектуального аналізу даних при розв’язанні 

слабко структурованих задач можна виділити такі: імітаційне моделювання, кореляційний, 

регресійний та кластерний аналіз, методи статистичної класифікації, теорія експертних 

оцінок, метод аналізу ієрархій, теорія (випадкових) матриць (задачі оцінювання параметрів і 

станів), нечітка логіка, нейронні і нейронечіткі мережі, генетичні та імунні алгоритми, 

байєсівські методи і моделі аналізу даних [1]. Кожний з цих напрямів розвивається не окре-

мо, а з певною взаємною інтеграцією з іншими. Наприклад, байєсівські методи і моделі 

аналізу даних придатні до обробки експертних оцінок. Також вони можуть бути віднесені до 

групи методів імітаційного моделювання. Для пошуку структури і оцінювання параметрів 

мережі Байєса можуть бути також використані генетичні та імунні алгоритми. 

Пропонується виконувати процедури інтелектуального аналізу даних на основі мереж 

Байєса (МБ). Такий вибір зумовлений можливістю приймати рішення на неповних даних не 

тільки в статиці, але й в динаміці; здатністю проводити зручний сценарний аналіз в умовах 

впливу різнорідних збурень і похибок вимірів; можливістю спільного використання кіль-

кісних і якісних даних та врахування невизначеностей різної природи. Мережа Байєса пред-

ставляє собою спрямований ациклічний граф, вершинами якого є змінні, а дугами – 

ймовірнісні залежності. Кожна вершина характеризується множиною параметрів – таблицею 

умовних ймовірностей.  

Структура системи підтримки прийняття рішень (СППР) для інтелектуального аналізу 

даних представлена на рис.1. Система складається з Підсистеми інтерфейсу користувача, 

сховища даних і знань, що включає Підсистему зберігання даних і Підсистему зберігання 

моделей, та Головної підсистеми аналізу. Підсистема інтерфейсу користувача обслуговує за-

пити особи, що приймає рішення (ОПР) щодо функціонування підсистеми аналізу, маніпу-

лювання даними та підготовки і проведення раундів експертного опитування. До Підсистеми 

зберігання даних під’єднані зовнішні інформаційні системи, що є безпосередніми постачаль-

никами актуальних даних до СППР. Підсистема зберігання моделей призначена для збере-

ження структур і параметрів побудованих мереж Байєса та даних щодо моделювання про-

цесів на їх основі. Головна підсистема аналізу забезпечує побудову мереж Байєса за кіль-

кісними та формалізованими якісними даними з Бази даних та виконання ймовірнісних вис-

новків. Виділяють такі основні типи мереж Байєса: дискретні, неперервні, гібридні  і ди-

намічні мережі. Задача побудови мережі Байєса за наявними даними є задачею нелінійної 
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поліноміальної складності та не є тривіальною. Виділяють чотири випадки в залежності від 

апріорної відомості щодо структури моделі та наявності навчальних даних. Для випадку 

невідомої структури і повних спостережень розроблений модифікований алгоритм побудови 

мережі, який передбачає створення упорядкованої множини вершин за декількома методами 

оцінювання взаємозв’язків між вершинами та опис графа мережі функцією мінімальної 

структури, так званої мінімальної довжини [2]. 

 

 
 

Рис.1 Структура СППР для інтелектуального аналізу даних на основі мереж Байєса 

 

Побудований прототип СППР за запропонованою структурою придатний для виконан-

ня всі необхідні функції для здійснення інтелектуального аналізу даних на основі мереж 

Байєса. Система має гнучку функціонально-блочну архітектуру та може бути адаптована для 

розв’язання задач інших класів.  

Висновки. Запропонована структура СППР для інтелектуального аналізу даних на со-

нові мереж Байєса. Їх суттєвою перевагою є наочність представлення залежностей для кори-

стувача, можливість врахування великої кількості дискретних і неперервних змінних, а та-

кож введення обробки невизначеностей, що можуть бути спричинені пропусками даних, екс-

тремальними значеннями, впливом випадкових збурень і шумом вимірів.  

Подальші дослідження слід спрямувати на розроблення адаптивних підходів динаміч-

ного інтелектуального аналізу даних в режимі реального часу. 
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Вступление. В статье обсуждается вопрос использования генетических алгоритмов, 

для взлома криптосистемы Меркли - Хеллмана.  Результаты анализа полученных данных  

позволяют сделать вывод, что применение генетических алгоритмов в криптоанализе может  

быть эффективным.  

Криптосистема Меркли - Хеллмана является шифром с открытым ключом, основанная 

на известной задаче ранца [1]. В первые Спильман [2] использовал генетический алгоритм, 

чтобы взломать этот шифр. Другие исследователи  [3,4,5] расширили работы в этом направ-

лении, концентрируя основное внимание на начальных параметров генетических алгорит-

мов. Во всех этих работах применяется атака на основе известного открытого текста.   

Мы  повторили эти работы при разной длине ключа и разных фитнесс функциях. Так 

например, мы меняли длину ключа от восьми до двадцати и каждый раз меняли параметры 

фитнесс функции. Приведем один результат:  

Открытый ключ: {21031, 63093, 16371, 11711, 23422, 58555, 16614, 54322} 

Количество элементов: 8, Количество популяции : 200, Количество эволюции:: 10 

Для реализации  требуемая время: 1,5 секунды, После 10 запуска верны  результат 

выдает 7 раз. 

Анализ полученных резултатов позволяют  утверждать, что при  увеличении длины  

ключа до реального, применение только генетического алгоритма не дает желаемые ре-

зультаты, как бы не меняли фитнесс функцию.  

Тогда мы поставили задачу вычисления секретного ключа из открытого с помощью 

атаки на основе известного открытого текста с применением генетического алгоритма. му-

щество. Для этой цели мы рассматриваем следующий Алгоритм. Наш алгоритм разделяется 

на два этапа: 1. Подготовительный этап, в котором происходит зашифрование и расшифров-

ка текста с помощью алгоритмa Меркли - Хеллмана. 2. Вычисление секретного ключа из от-

крытого с помощью атаки на основе известногооткрытого текста и с применением генетиче-

ского алгоритма.Наш генетический алгоритм состоит из следующих шагов: 

1. Начальная популяция формируется случайным образом. С помощью функции 

Random вводим 10 случайных открытых ключей (размер ключа n=8).  

2. Путем скрещивания из 10 получаем новых 40 ключей. Для родительских строк 

случай-ным образом выбирается точка раздела, потомки получаются путем обмена 

отсеченных частей.  

3. Кновому поколению применяется оператор мутации, каждый бит каждой особи 

популя-ции с некоторой вероятностью инвертируется. Процесс скрещивания и мута-

ции повторяется несколько раз.  

4. Из новых членов популяций, т.е. из открытых ключей находим закрытые клю-

чи и со-ответствующий коэффициент. С их помощью делаем расшифрорываем текст, 

которые были зашифрованы алгоритмом Меркли-Хеллмана.  

5. фитнесс функцией, т.е. функцией приспособленности является погрешность 

между от-крытого и расшифрованным текстом.  

Программа заканчивает работу, когда фитнесс функция принимает значение, близкое к 

нулю. 
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Реальні промислові об'єкти управління зазвичай є багатовимірними, тобто мають кілька 

входів і кілька виходів MIMO (multi input, multi output) [1]. У ряді випадків такі об'єкти мож-

на промоделювати, нехтуючи другорядними впливами, а також другорядними керованими 

величинами. Це істотно спрощує як аналіз об'єкта, так і розробку системи автоматичного 

управління ним. Однак у багатьох випадках необхідно забезпечити управління декількома 

керованими величинами об'єкта, його вихідними величинами, шляхом впливу на декілька 

його входів, тобто зміни керуючих величин, плюс до того слід врахувати ще й кілька збу-

рень. Особливість управління та моделювання такого, досить складного в описі об'єкта, по-

лягає в тому, що може статися, що вплив по одному входу призводить до зміни не однієї, а 

відразу декількох керованих величин. Наприклад, вертоліт, якщо пілот вертольота бажає 

прискоритися, то він, природно збільшує подачу газу. Однак тільки це не призводить до 

збільшення швидкості: несучий гвинт починає обертатися швидше, і вертоліт прагне підня-

тися. Більш того, прискорення обертання несучого гвинта змушує вертоліт ще й повертатися 

навколо вертикальної осі, змінюючи напрямок руху. Отже, щоб прискорити політ вертольота 

на тій же висоті і по тому ж напрямку, пілот повинен збільшити подачу палива і одночасно 

збільшити тягу заднього гвинта, змінюючи кут атаки його лопатей, а також нахилити вер-

толіт вперед (точніше, перекосити площина обертання лопатей головного гвинта), щоб дода-

на збільшенням газу потужність витрачалася на політ вперед.  

Нейромережеві системи управління являють собою новий високотехнологічний напря-

мок в теорії управління та відносяться до класу нелінійних динамічних систем [2]. Однією з 

головних рис нейронних мереж є універсальні апроксимінаційні властивості [3,4]. Нейронні 

мережі дозволяють з будь-якою точністю обраховувати довільну неперервну функцію ба-

гатьох змінних  1,..., nf s s . Отже, з їх допомогою можливо як завгодно точно апроксимувати 

функцію, породжену будь-якою неперервною системою в тому числі і МІМО-об'єктами. 

Метою даної роботи є розробка технології дослідження та оцінювання нейромереже-

вих моделей MIMO-об'єктів управління для вибору оптимальної структури нейромережі. 

Для вирішення завдань ідентифікації і управління найбільш адекватними є багатоша-

рові нейронні мережі прямого поширення (БНМПР) [4-5]. При використанні БНМПР для ре-

алізації процедури ідентифікації динамічних систем необхідно визначити «зовнішню» і 

«внутрішню» структури нейронної мережі. «Зовнішня» структура нейромережевої моделі 

повністю визначається вектором входу і вектором виходу. При виборі «внутрішньої» струк-

тури нейромережевої моделі необхідно визначити: 

- кількість прихованих шарів; 

- кількість нейронів у кожному схованому шарі; 

- вид активаційної функції для кожного шару. 

Збільшення числа нейронів у схованому шарі і збільшення числа прихованих шарів 

підвищують репрезентативні можливості нейронної мережі, тобто дають можливість моде-

лювати більш складні взаємозв'язки, але призводять до значних труднощів при практичній 

реалізації [6], збільшення часових витрат як на навчання, так і на роботу в режимі прогно-

зування. Це і пояснює факт прагнення використовувати мінімальну реалізацію.  

Існує ряд теорем [4], які математично обґрунтовують апроксимуючу властивість 

нейронних мереж, з яких випливає що, багатошарові нейронні мережі з одним прихованим 

шаром, сигмоїдальними (сигмоїдальна, гіперболічний тангенс) функціями активації та 

лінійною функцією активації вихідного шару, може апроксимувати функції з заданою точ-

ністю в разі відсутності обмеження на число нейронів у схованому шарі. На рисунку 1 пред-

ставлена структура БНМПР. Виходячи з вищевикладеного, завдання побудови нейромереже-

вої моделі зводитися до визначення «зовнішньої» і «внутрішньої» структури, а саме визна-
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чення кількості затриманих входів i, затриманих сигналів виходу мережі j, і кількості 

нейронів прихованого шару n. 

Основна ідея роботи полягає в побудові оптимальної, в силу деякого критерію, моделі 

за результатами спостережень над вхідними та вихідними змінними системи. На практиці 

реалізація процедури ідентифікації (рисунок 2) вимагає вирішення цілого ряду допоміжних 

завдань, основними з яких є: 

- планування/проведення експерименту і попередня обробка експериментальних даних; 

- вибір модельної структури; 

- оцінка (оптимізація параметрів) моделі; 

- прийняття рішення про адекватність моделі.  

Для вирішення даної задачі було розроблено програмний пакет «MIMO-Plant» в сере-

довищі MatLab (рис.1.). 

 
Рис. 1. Головне вікно програмного пакету «MIMO-Plant» 

Проведено досліди для великої кількості об'єктів управління. Оптимальною структу-

рою для моделі з 3 вхідними та 4 вихідними параметрами є структура з 16 нейронами у при-

хованому шарі, 1 затриманим входом та 2 затриманими виходами. При цьому отримано зна-

чення середньоквадратичної помилки 0.001401. Також у роботі було досліджено різні бага-

товимірні об'єкти 2x2, 4x2, 4x3, 3x3. Для системи 2x2 оптимальною структурою виявилась 

структура з 5 нейронами у прихованому шарі,1затриманим входом та 3 затриманими вихо-

дами (5-1-3). Середньоквадратична помилка при цьому становила 0.004196. Для моделі 4x2 – 

структура (5-2-3) з помилкою 0.001372, моделі 4x3 – структура (16-1-2) з помилкою 

0.001452, моделі 3x3 – структура (16-1-3) з помилкою 0.005575. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Ю.А. Кузнецов
1
, А.Л. Столяревская

2
 
 

1 Научно-производственное предприятие «Хартрон-Аркос», Харьков, Украина 
2 Восточно-украинский филиал Международного Соломонова университета, Харьков, Украина 

Вступление. Дистанционный мониторинг деятельности человека обычно осуществля-

ется с использованием различных оптических устройств наблюдения, например, веб-камер. 

Использование традиционных средств наблюдения может быть затруднено, например, при 

возникновении каких-либо чрезвычайных ситуаций, в том числе, пожара. В этом случае для 

идентификации видов деятельности человека предлагается использовать информацию, полу-

ченную по измерениям инерциальных датчиков: акселерометров и гироскопов.  

Постановка задачи. Будем различать шесть видов деятельности человека: ходьба, 

ходьба вверх, ходьба вниз, сидение, стояние, лежание. База данных активности человека [1] 

была составлена для 30 субъектов, осуществляющих деятельность с закрепленным на талии 

смартфоном Samsung Galaxy S II, снабженным встроенными инерциальными датчиками.  

Записывались три проекции линейных ускорений и три проекции угловых скоростей 

человека на оси связанного с ним правого ортогонального базиса OXYZ. Эксперименты бы-

ли записаны на видео для маркировки данных о деятельности субъекта. Сигналы датчиков 

обрабатывались с применением фильтров, а сигналы акселерометров разделялись на ускоре-

ние тела и гравитационную составляющую с использованием фильтра низких частот. Кроме 

того, вектор состояния субъекта дополнялся вычисляемыми параметрами такими, как мак-

симальные, минимальные и средние значения ускорения и угловой скорости, значения углов 

между векторами главного ускорения и гравитационной составляющей, коэффициентов кор-

реляции между параметрами.  

Вектор состояния, характеризующий деятельность субъекта, содержит 563 компонен-

ты, включая признак, идентифицирующий деятельность, полученный по информации видео-

съемки, и номер субъекта. 

Постановка задачи состоит в следующем: выполнить анализ данных, полученных в ре-

зультате эксперимента (обучающих данных) и построить правило классификации, позволя-

ющее только по сигналам инерциальных датчиков без привлечения видеоинформации одно-

значно идентифицировать виды деятельности субъекта (тестовые данные). 

Решение задачи. Метод решения задачи основывался на иерархической кластериза-

ции, предсказании с использованием регрессии и деревьев [2]. Реализация метода осуществ-

лялась с использованием открытого пакета R для статистического анализа данных [3]. 

На первом этапе были определены максимально влияющие факторы для каждого вида 

деятельности. После тщательного анализа атрибутов базы данных была получена классифи-

кационная модель. Соответствующее дерево классификации приведено на рис. 1.  

Для построения дерева использованы наиболее информативные факторы:  

- частота всплесков ускорений по оси ОХ fBodyAccJerk-std()-X;  

- угол между осью ОХ и гравитационной составляющей angleXgravityMean; 

- максимальное значение проекции гравитационного ускорения на ось ОY 

tGravityAcc-maxY; 

- величина евклидовой нормы ускорения субъекта fBodyAccMag-mad; 

- авторегрессионный коэффициент проекции гравитационного ускорения на ось ОY 

tGravityAcc-arCoeff()-Y1. 
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Рис. 1 Дерево классификации  

Эта схема классификации может быть прокомментирована с физической точки зрения. 

Так высокая частота всплесков ускорений по оси ОХ (fBodyAccJerk-std()-X) говорит о ходьбе 

субъекта, низкая частота – о состоянии покоя (стояние, сидение, лежание). Угол между осью 

ОХ и гравитационной составляющей (angleXgravityMean) позволяет разделить лежание и 

вертикальное положение, а максимальное значение проекции гравитационного ускорения на 

ось ОY позволяет идентифицировать стояние и сидение (tGravityAcc-maxY). Ходьба хорошо 

классифицируется величиной евклидовой нормы ускорения субъекта (fBodyAccMag-mad): 

при движении вниз она больше, чем при движении в горизонтальной плоскости и, тем более, 

при движении вверх. Данные движения разделяются путем анализа авторегрессионного ко-

эффициента проекции гравитационного ускорения на ось ОY (tGravityAcc-arCoeff()-Y1). 

Анализ результатов. В табл. 1 приведены результаты классификации по тестовым 

данным. 

Таблица 1 

Матрица результатов по тестовым данным 

 лежание сидение стояние ходьба ходьба вниз ходьба вверх 

лежание 335 0 0 0 0 0 

сидение 0 223 54 0 0 0 

стояние 0 10 273 0 0 0 

ходьба 0 0 0 232 0 28 

ходьба вниз 0 0 0 3 214 8 

ходьба вверх 0 0 0 3 77 163 

Величина ошибки классификации лежит в диапазоне 0,00 (лежание) … 0,33 (ходьба 

вверх). Средняя ошибка составляет 0,12.  

Как следует из приведенных результатов, наиболее сложно классифицируются данные 

при стоянии и ходьбе вверх, так как для этих видов деятельности имеет место ложная иден-

тификация. Безошибочно классифицируется лежание. 

Выводы. Таким образом, на основе интеллектуального анализа данных можно постро-

ить ряд формальных правил, позволяющих по информации инерциальных датчиков (без ис-

пользования видеоинформации) достаточно строго идентифицировать вид деятельности че-

ловека. Правила основаны на выявленной связи между одним из шести видов деятельности 

человека и рядом атрибутов, определяемых по измерениям инерциальных датчиков. Резуль-

таты работы могут быть использованы для распознавания видов деятельности человека по 

сигналам инерциальных датчиков в экстремальных условиях, например, при деятельности 

пожарного на месте пожара. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИБОРУ СЕРВІСУ В СИСТЕМІ 

МОНІТОРИНГУ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

О.М. Куссуль, О.М. Новіков 

 «Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна 

Сервіс-орієнтована система моніторингу надзвичайних ситуацій на основі супутнико-

вих даних розроблялася в рамках міжнародного проекту Wide Area Grid (WAG) [1]. Метою 

проекту була розробка «горизонтальної» інфраструктури для інтеграції обчислювальних, 

людських, інтелектуальних і інформаційних ресурсів космічних агентств у єдину розподіле-

ну систему для моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій. Оскільки проект WAG 

є сегментом глобальної сервіс-орієнтованої «системи систем» GEOSS, то взаємодія між ком-

понентами і ресурсами системи WAG здійснюється за допомогою сервісів. 

Оскільки в таких системах сервіси надаються ресурсами, що належать різним ор-

ганізаціям, виникає проблема вибору сервісу, оскільки, постачальники сервісу не завжди ви-

конують взяті на себе зобов’язання по дотриманню заданої якості обслуговування [2]. Особ-

ливої актуальності набуває задача вибору надійного сервісу, коли постачальник сервісу до-

тримується домовленої якості обслуговування для системи моніторингу надзвичайних ситу-

ацій (де фактор часу наданого сервісу є критичним). Ще одним важливим аспектом практич-

ної при реалізації таких систем є формування договору про бажаний рівень якості обслуго-

вування (SLA). 

В межах проекту WAG були розроблені сервіси, які при виникненні повеней забезпе-

чують можливість швидкого одержання, обробки оптичних і радіолокаційних супутникових 

даних, а також надання геоінформаційних продуктів кінцевим користувачам. У якості бажа-

ного рівня якості обслуговування SLA були вибрані наступні метрики: 

- геоінформаційні продукти, а саме карти затоплених територій, повинні надаватися 

протягом 24 годин після зйомки території супутниковою апаратурою; 

- геоінформаційні продукти повинні надаватися із просторовим розрізненням не менше 

250 м. 

Для вибору сервісу в системі моніторингу надзвичайних ситуацій була використана ін-

формаційна технологія вибору сервісу з врахуванням репутації [3]. В доповіді буде детально 

представлено порівняння врахування та неврахування репутації при виборі сервісу карто-

графування затоплених територій в системі моніторингу надзвичайних ситуацій. Буде пока-

зано, що використання інформаційної технології вибору сервісу, що враховує значення репу-

тації сервісу значно підвищує ефективність функціонування системи, що є критично важли-

вим для системи моніторингу надзвичайних ситуацій.  
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МЕТОДИКА ПЛАНУВАННЯ МАРШРУТІВ В ЛОГІСТИЧНИХ ЛАНЦЮЖКАХ 

ПОСТАЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МОДИФІКОВАНОГО МЕТОДУ АНАЛІЗУ 

ІЄРАРХІЙ 

К.І. Ліщук 

Національний Технічний університет України «КПІ», Київ, Україна 

Основна проблема при плануванні маршрутів постачання в логістичних ланцюжках 

пов‘язана з тим, що прийняти рішення про те, який маршрут обрати  з безлічі пропонованих 

маршрутів потрібно негайно. Будь планований маршрут поставки за визначенням спрямова-

ний у майбутнє [1,2]. Необхідно відмітити, що на вибір того чи іншого маршруту впливає 

безліч факторів. До переліку цих факторів можна віднести наступні: довжина маршруту, 

успішність маршруту, якщо він використовувався для попередніх постачань, вартість переве-

зення по маршруту, тощо. Тобто вибір найкращого маршруту постачання є багатоіте-

раційною процедурою, котра залежіть від великої кількості факторів. Однак, вибір найкра-

щого маршруту постачання в логістичних ланцюжках зазвичай не є очевидним рішенням. 

Необхідно відмітити, що на вибір маршруту впливає велика кількість критеріїв, котрі є різ-

ними за своєю важливістю та своєю природою.   Тому задача розробки ефективного ме-

ханізму  для планування маршрутів постачання в логістичних ланцюжках є достатньо акту-

альною задачею.  

Сам процес прийняття рішень (вибору найкращого маршруту постачання) може 

розглядатись як наступна послідовність дій: спочатку визначення того, до чого ми прагнемо  

(в термінології теорії прийняття рішень визначення глобальної мети), далі – як цього 

найбільш ефективно досягти та який варіант з  можливих обрати.  Тобто більшість подібних 

задач можуть розглядатися як задачі багатокритеріального вибору. Для розв’язання задач ба-

гатокритеріального вибору існує велика кількість методів, котрі відрізняються обчислюваль-

ною складністю, необхідністю наявності експертних оцінок тощо. 

В роботі показано, що задача вибору найкращого маршруту постачання в логістичних 

ланцюжках може бути представлена у вигляді ієрархічного дерева Сааті [3,4], в котрому гло-

бальна мета –визначення маршруту, критерії – об‘єктивні та суб‘єктивні критерії, які вико-

ристовуються при оцінці маршруту. Серед можливих варіантів груп критеріїв можна виділи-

ти наступні: оцінка продукції (вартість продукції, можлива кількість доставки (доведена до 

кратності продукції), вартість перевезення, оцінка умов пропозиції (умови закупу, умови 

оплати, тощо), оцінка покупця, оцінка минулих маршрутів. Необхідно відмітити, що кіль-

кість можливих маршрутів та критеріїв, за якими виконується оцінка,  достатньо велика, то-

му використання класичного методу аналізу ієрархій (МАІ) є неможливим. Тому для 

вирішення задачі пропонується використовувати одну з модифікації методу аналізу ієрархій 

(МАІ) Т. Сааті, запропоновані Павловим О.А., Ліщук К.І. [5].  
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ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БМП2 В  ПРОЦЕСІ 

ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ АКАДЕМІЇ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК 

Г.В. Лунькова, Ю.В.Шабатура 

Академія сухопутних військ, Львів, Україна 

Вступ. Головною передумовою забезпечення необхідного рівня експлуатаційної надій-

ності озброєння та військової техніки (ОВТ) є  раціональна форма організації системи 

експлуатації ОВТ. Побудова динамічної інформаційної бази знань  етапу  «Використання за 

призначенням» системи експлуатації ОВТ дозволить оптимізувати процес експлуатації бойо-

вої техніки і в такий спосіб зменшити витрати паливно-мастильних матеріалів, боєприпасів, 

імітаційної техніки та решти експлуатаційних матеріалів.  

Мета роботи – розробити семантичну модель керування динамічною інформаційною 

базою знань етапу  «Використання за призначенням» системи експлуатації ОВТ.  

Основна задача, яку повинна виконувати модель – обрахування індивідуальної 

траєкторії оптимального використання за призначенням бойової машини (БМП2) в процесі 

підготовки курсантів Академії сухопутних військ (АСВ), та формування усіх необхідних ін-

формаційних потоків бази знань.  

Основна частина. Застосування апарату гібридної нейронної мережі в формуванні 

адаптивного підходу до формування складових процесу експлуатації озброєння та військової 

техніки на протязі підготовки курсанта АСВ. 

Пропонується наступна інформаційна структура для забезпечення оптимальності 

експлуатації бойової машини піхоти (БМП2) в навчальному процесі Академії сухопутних 

військ: 
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Рис.1 Інформаційна структура моделі експлуатації БМП2 в навчальному процесі АСВ 
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Засобами нечіткої логіки  пропонується  варіант визначення максимально можливого 

ступеня  оптимальності використання бойової машини на прикладі БМП2 на етапах навчаль-

них (бойових) стрільб.  

Для побудови ефективного вектору управління пропонується розрахунок інтегрованого 

показника компетенції курсанта на етапі використання за призначенням бойової машини 

піхоти при підготовці до використання і в польових умовах навчання. Таким чином форму-

ються правила прийняття рішення, які дозволяють оптимізувати витрати на засоби експлуа-

тації, заощаджують час на розробку нормативної, плануючої та облікової документації, фор-

мують оперативну інформацію про стан військової техніки. 

Дана модель управління (прийняття рішення) зводиться до формування лінгвістичних 

змінних логічних функцій, які уточнюються в процесі навчання. Програмну реалізацію такої 

моделі пропонується виконати на основі інструментальних засобів математичної системи 

MATLAB. 

Задача зводиться до прийняття рішення в умовах невизначеності на основі застосуван-

ня продукційних правил нечіткої логіки. Лінгвістичні змінні: вправа з стрільби S , знання 

правил стрільб P, знання матеріальної частини та виконання нормативів N. Вихідна змінна – 

інтегрований показник компетенції Q. 

Для задання функцій належності обираємо Гаусівський тип функції, тоді функція на-

лежності в загальному випадку визначається за формулою μ(x) = exp


















 


2



cx
, де с- коор-

дината максимуму функції належності (центр нечіткої множини),   - коефіцієнт концентрації 

функції належності (крутизна функції). Реалізуємо синтез нейронно-нечіткої мережі засоба-

ми системи нейро – нечіткого виводу ANFIS (адаптованої нейро - нечіткої мережі) середо-

вища MATLAB.  

Об’єктивізація суб’єктивних знань експертів реалізується нечітким виводом Сугено. 

Для навчання мережі задаємо параметри : метод навчання hybrid з нульовим рівнем похибки 

та 40 циклами навчання. При подальшій роботі аналізуємо поверхню  інтегрованого показни-

ка компетенції  та обираємо за допомогою графічного інтерфейсу правил системи нечіткого 

виводу, необхідний варіант співвідношення вхідних змінних.  

Запропонований варіант визначення максимально можливого ступеня  оптимальності 

використання бойової машини на прикладі БМП2 на етапах навчальних (бойових) стрільб 

може бути використаний для визначення інтегрованого показника компетенції на етапі вправ 

з водіння, при цьому вхідні лінгвістичні змінні : техніка водіння, середня швидкість, теоре-

тичні знання. 

Висновки. У роботі засобами апарату гібридної нейронної мережі вирішена задача оп-

тимального узгодження  процесу використання за призначенням військової техніки на при-

кладі БМП2 в умовах навчального процесу вищого військового навчального закладу. Якість 

прийняття рішення для організації  ефективної моделі  процесу використання за призначен-

ням військової техніки визначається експертною базою правил, які вдосконалюються в про-

цесі навчання. В такий спосіб досягається подолання суперечливості правил і, в результаті, 

підвищується інтелектуальний рівень системи.  Зроблені узагальнення теоретичних та прак-

тичних аспектів застосування нечіткої логіки в організації ефективного управління процесом 

експлуатації ОВТ ВВНЗ.  
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НЕЙРОСЕТЕВАЯ ПОДДЕРЖКА РЕШЕНИЙ В ЗАДАЧАХ ПРЕВЕНТИВНОГО 

РЕАГИРОВАНИЯ 

А.Л. Ляхов, С.П. Алёшин 

Полтавский  национальный технический университет им. Юрия Кондратюка 

Ситуационный центр превентивного реагирования (СЦПР) — информационная, 

программная и инструментальная среда, которая позволяет в реальном времени 

преобразовывать массивы входных данных в значения прогнозируемых переменных 

(индикаторов) и по их совокупности распознавать будущее состояние исследуемого объекта 

или процесса на различную глубину прогноза. Для принятия конструктивных решений 

ключевым условием продуктивности СЦПР является возможность построения и 

отображения устойчивых причинно-следственных связей между событиями исследуемого 

процесса в прошлом, настоящем и будущем. Математически эта задача может быть решена 

построением системы дифференциальных уравнений, но для сложных объектов это не всегда 

реализуемо. Целесообразным, на наш взгляд, выглядит применение нейросетевого базиса для 

принятия решений не по актуальным состояниям исследуемого процесса, а по тенденциям.  

Решение задачи в такой трактовке целесообразно находить на основе многомерного 

регрессионного анализа на базе современных программных пакетов  нейроэмуляторов 

[1,2,3]. Именно НС позволяют преодолеть, отмеченные выше ограничения моделирования 

сложных процессов, за счет продуктивного  объединения ретроспективных данных 

исследуемого процесса по состоявшимся объективным событиям  с футурологическими, 

предсказанными индикаторами ассоциативного образа этого процесса за счет когнитивных 

обучающих процедур [4,5]. Задача  предсказания значений индикаторов исследуемого 

процесса на различную глубину прогноза может быть успешно решена, если найдена 

адекватная аналитическая зависимость вектора входных факторов и вектора индикаторов 

состояния этого процесса. Выходные переменные (индикаторы) процесса в общем случае 

связаны с входными факторами (переменными)  функциональной зависимостью 

                                                           )),(()( tXGtY                                                           (1) 

 где )(),...,(),()( 21 tytytytY  - вектор выходных переменных (индикаторов) процесса в 

момент времени )(t ;  )(),...,(),()( 21 txtxtxtX n  - вектор входных  переменных (факторов) 

процесса в момент времени )(t ;  G  - символ вектор – функции отображения )(tX  в )(tY , 

вид которой и является искомым решением данной задачи.                                                                                                                         

            Входные факторы представлены совокупностью переменных трех типов, 

связанных некоторой функцией F: 
                                              

 

                                        
))(),(),(()( 0 tZtUtXFtX 

,
                                                         (2)                                                  

         где )(),...,(),()( 002010 txtxtxtX n  - вектор входных  переменных (факторов) 

процесса в начальный момент времени 0t ;   )(),...,(),()( 21 tztztztZ k  - вектор воздействий 

среды в момент времени )(t ; )(),...,(),()( 21 tutututU m  - вектор 

управляющих переменных в момент времени )(t , при  ограничениях:
 

 )()( 3 tAtZ  ;  

)()( 2 tAtU  ; )()( 1 tAtX  ;  Ttt ,0 .           При этом )(),(),(, 3210 tAtAtAX соответственно, 

начальные значения входных факторов, области допустимых значений переменных 

состояния, управляющих и наблюдаемых переменных (пространства дисциплинирующих 

условий  на состояния, управление (ресурсы) и наблюдаемые индикаторы).  

Для этого случая формально задача  сводится к поиску отображения:                 

                                            Ф :
km YXYX  ,, ,                                                          

(3) 

 где     k и  m , соответственно, размерность состояний процесса и размерность вектора 

входных факторов,  которое связывает наборы элементов  вектора входных факторов 
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XxxX m 


)( ,.....,1  с соответствующими  значениями  выходного вектора YyyY k 


)( ,.....,1 .  

Оператор Ф включает в себя все процедуры поиска  аналитической ( или иной) зависимости 

двух информационных пространств: пространства XxxX m 


)( ,.....,1   
и  пространства  

YyyY k 


)( ,.....,1 .                                                                               

В  нейросетевом  базисе эта процедура опирается  на теорему  Колмогорова-Арнольда о 

представлении функции нескольких аргументов через сумму композиций функций одной 

переменной и ее адаптации к нейросетевому формату Хехт-Нильсена[6].  В проведенных 

экспериментах  нейронная сеть обучалась  с таким расчетом, чтобы выходные            

значения  были оценками вероятностей, а матрица потерь рассчитывалась  

предметным специалистом. По результатам проведенных экспериментов сделаны выводы:                                                              

1. Нейросетевой базис ситуационного центра превентивного реагирования позволяет 

автоматизировать принятие решений  по тенденциям исследуемого процесса путем реализа-

ции прогноза динамики контролируемых переменных (индикаторов)  процесса в реаль-

ном  времени и в пределах допустимых ограничений.                                                               

        2. Инструментальная реализация прогнозирования динамики контролируемых парамет-

ров  возможна и целесообразна на базе нейроэмуляторов существующих и перспективных 

пакетов интеллектуальной обработки  данных. 

3. Адекватность и продуктивность моделей прогноза исследуемых процессов установ-

лена на основе анализа ошибок на тестовом множестве  входных данных и,  в подавляющем  

большинстве  экспериментов,   удовлетворяет требованиям практики. 

Анализ профилей результатов моделирования позволил выделить  сети с приемлемыми  

для практики производительностью и ошибками на обучающих, контрольных и тестовых 

множествах, что свидетельствует об адекватности математической модели физическому со-

держанию исследуемого процесса.   
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ОБЗОР СИСТЕМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ СКРИНИНГОВ  

Е.Н. Малышевская 

 НТУУ «КПИ», Київ, Україна 

Вступление. Оценивание состояния эпителия является основной задачей при опреде-

лении диагноза рака шейки матки при проведении цитологического скрининга.  Грамотная 

постановка диагноза требует высокой квалификации врача, которому приходится работать с 

большим количеством данных, что требует больших затрат времени, средств и повышает ве-

роятность ошибочного диагноза.  Возникла необходимость автоматизировать процесс, для 

избегания влияния человеческого фактора на результат и понижения стоимости процедуры. 

В статье приведен анализ существующих автоматизированных систем для обработки 

медицинских изображений полученных при гинекологических осмотрах на выявление рака 

шейки матки. 

В военных госпиталях США и Японии используется система PAPNET для классифика-

ции тканей при помощи нейронных сетей [1]. При создании использовался многослойный 

перцептрон. Система Papnet способна обнаружить 97% больных клеток. Кроме того, что зна-

чительно снижается усталостный фактор, в 5 – 10 раз уменьшается время, необходимое для 

проведения анализа. При этом фактор возникновения ошибок был снижен с 30-50% (при 

анализе «вручную») до 3%. Также существуют системы AutoPap и AutoCyte Prep system ко-

торые работает по тому же принципу. Система ColpoCAD – проект Медицинского Колледжа 

Джорджии [2]. Система оценивает состояние эпителия по изображениям,  используя много-

слойный перцептрон и нейронные сети с радиально базисной функцией. Cervical Cell Sorter 

Based on BP Neural Network (Китай) система классификации клеток шейки маткииспользу-

ющая алгоритм обратного распространения ошибки [3]. Подобная работа была разработана в 

в Малазии [4]. Предложенная автоматизированная система диагностики состоит из двух ча-

стей; автоматическое выделение признаков и интеллектуальная диагностика. В автоматиче-

ском выделении признаков система автоматически извлекает четыре особенности клеток 

шейки матки. Далее извлеченные характеристики подаются как входы для иерархического 

гибридного многослойного перцептрона (H^2MLP) который используется для прогноза со-

стояний эпителия. При работе системы удалось достигнуть точности  97.50 %. В [5], предло-

жена мультиклассовая система классификации для медицинских изображений. Исследовате-

ли сравнили два классификатора: метод главных компонент и метод опорных векторов 

(SVM) с RBF ядрами. Используя 9000 изображений для тренировки из ImageCLEF05, пред-

ложенный метод достиг 88.9% распознаваний. .  

Выводы. В статье приведен обзор существующих систем для автоматизации процесса 

цитологического скрининга на рак шейки матки. Кратко изложен принцип работы систем и 

результаты их применения. 
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СПОСІБ УЗГОДЖЕННЯ ЦІЛЕЙ У ЗАДАЧАХ ВИБОРУ 

М.М. Маляр, А.Ю. Штимак 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, Україна 

Надзвичайно складною вважається задача узгодження цілей для проблемних ситуацій, 

які моделюються за допомогою ієрархічних структур. В залежності від предметної області 

проблемної ситуації і точки зору на саму проблему, трактування узгодженості можна ро-

зуміти по різному, тобто як кореляція, взаємовплив або одночасна досяжність.  

Незаперечним є факт (можна констатувати), що узгодження – це результат прийняття 

рішення людиною, а не механічне усереднення результатів.  

При проектуванні систем ієрархічної структури повинно бути передбачено узгодження 

елементів (підсистем), як по горизонталі так і по вертикалі, для всіх показників з метою до-

сягнення заданої ефективності системи в цілому. Узгодженість може розглядатись у вигляді 

наступних принципів: 

1. Принцип оптимальності. Даний принцип полягає у погодженні такого режиму 

функціонування підсистем (елементів) складної системи при якому забезпечується 

максимальна ефективність. 

2. Принцип координації (синхронізації). Суть полягає в узгодженні руху всіх елементів 

системи у часі і по формі. 

3. Принцип збалансованості. Це узгодження всіх цілей і функцій по вертикальних і на 

горизонтальних рівнях. 

Узгодженість цілей означає, що цілі не повинні суперечити одна одній. У випадку су-

перечливих цілей необхідно знаходження компромісного рішення у вигляді нової цілі. Якщо 

ми маємо цілі, які конкурують між собою, то повинні визначити оптимальну послідовність їх 

виконання. 

Як показує аналіз літературних джерел, при узгодженні цілей, оцінок, рішень можна 

виділити два основних підходи: математичний і суб’єктивний. Суть математичного підходу 

полягає у використанні різного роду математичного апарату і теорій для вибору вагових 

коефіцієнтів і типів згорток. Суб’єктивний підхід базується на знаннях і інтуїції людей 

(експертів).  

На думку багатьох авторів найбільш ефективним способом є використання комбінації 

цих підходів, що дозволяє їх взаємно доповнювати. 

Пропонується проводити узгодження цілей за допомогою моделі обмеженої раціональ-

ності (моделі «задоволеності») [1]. Суть даного підходу полягає у використанні математич-

ного апарату нечітких множин у поєднанні із експертними оцінками через точку «задоволен-

ня». За основу взято дворівневу ієрархічну структуру[2]. Кожна підсистема горизонтального 

рівня визначає свою множину критеріїв, точку «задоволення», тобто оцінки по критеріях, які 

б її задовольнили, згортку цих оцінок та нечітку множину по відношенню до даної точки. 

Система верхнього рівня володіє такими ж можливостями (властивостями). З нижнього рів-

ня, від кожної підсистеми, на верхній рівень передається інформація у вигляді оцінок інте-

грованого критерію, що відповідає її цілі. Даний спосіб використовує суб’єктивні судження 

на кожному рівні і дозволяє проводити узгодження цілей у багаторівневих ієрархічних 

структурах. 
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МЕТОД АНАЛИЗА  ГЕОМАГНИТНЫХ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ СОВМЕЩЕНИЯ 

ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ С РАДИАЛЬНЫМИ НЕЙРОННЫМИ СЕТЯМИ 

О.В. Мандрикова
1,2

, Е.А. Жижикина
2
  

1
Институт космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН, Россия 

2
Камчатский государственный технический университет, Петропавловск-Камчатский, Россия 

Работа направлена на создание средств обработки и анализа регистрируемых парамет-

ров магнитного поля Земли, оценки характеристик и состояния поля. Регистрируемые маг-

нитные данные имеют сложную структуру, подвержены влиянию внешних факторов различ-

ной физической природы, что значительно усложняет процесс их изучения. Содержащиеся в 

данных разномасштабные локальные особенности несут основную информацию о состоянии 

поля и процессах, происходящих в околоземном космическом пространстве, и делают не эф-

фективными для их анализа традиционные подходы и методы. Авторами предложен метод 

обработки и анализа вариаций магнитного поля Земли (на примере Н-компоненты), основан-

ный на совмещении кратномасштабного анализа с радиальными нейронными сетями, позво-

ляющий определить составляющие вариаций поля, характеризующие степень его  возму-

щенности, изучить их структуру, выполнить классификацию признаков данных и оценить 

состояние поля.  

На основе разнесения признаков данных в вейвлет-пространстве выполняется анализ их 

статистических характеристик и выделяются информативные признаки, характеризующие 

возмущенность поля. Полученные признаки определяют радиальный слой сети, определяю-

щей принадлежность входного образа к классу и выполняющей оценку состояния поля.  

В процессе исследований вейвлет-преобразование выполнялось на основе конструкции 

кратномасштабного анализа с использованием различных базисных вейвлет-функций. Выде-

ление информативных признаков основано на анализе распределений коэффициентов дета-

лизирующих компонент вейвлет-преобразования «возмущенных» и «спокойных» вариаций 

магнитного поля. Графики детализирующих компонент вейвлет-преобразования, представ-

ленные на рис.1, демонстрируют сложную структуру вариаций поля и показывают, что в пе-

риоды возмущений существенно увеличивается амплитуда флуктуаций, являющаяся призна-

ком принадлежности компоненты к тому или иному классу. 

При формировании нейронных сетей были определены два класса – «спокойный» класс 

К1 и «возмущенный» класс К2. Спокойный класс соответствует спокойному состоянию маг-

нитного поля, возмущенный – состоянию поля в периоды магнитных бурь. Используя выде-

ленные элементы признаков классов К1 и К2 построены нейронные сети радиальной струк-

туры. Архитектура построенных сетей представлена на рис.2. Радиальный слой каждой сети 

формировался на основе детализирующих компонент вейвлет-преобразования, представля-

ющих элементы признаков данных классов. Для различных базисных вейвлет-функций и 

различных компонент преобразования строилась отдельная сеть. Радиальный слой каждой 

сети состоит из 10 нейронов (5 примеров для каждого класса), линейный слой состоит из 2-х 

нейронов. 

На рис.3, в качестве примера, показаны результаты работы нейронной сети, построен-

ной на основе детализирующих компонент 4-го масштабного уровня разложения. Анализ 

рис.3 подтверждает эффективность предлагаемого метода  и показывает, что сеть правильно 

выполнила разнесение признаков данных для спокойных и возмущенных вариаций поля. 
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Рис.1. Детализирующие компоненты геомагнитного сигнала, полученные с помощью вейвлета Добеши 3-го порядка: а) - спокой-

ные вариации, б) - возмущенные вариации 

 

 
Рис.2. Структура радиальной нейронной сети: 

s

qr  – нейрон радиального базисного слоя, s   – номер класса, q  – номер 

примера класса 
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Рис.3. Результаты работы нейронной сети:  - спокойные вариации  - возмущенные вариации. 

 

Выводы. Предложенный в работе метод дает возможность изучать тонкие особенности 

структуры геомагнитных данных и может быть реализован в виде автоматического про-

граммного средства для оперативной оценки состояния магнитного поля Земли. Апробация 

метода, выполненная на данных станции «Паратунка» (Камчатский край), подтвердила его 

эффективность и позволила выделить в вариациях поля классификационные признаки, ха-

рактеризующие степень возмущенности поля.  

 

 

 

 



СomІnt – 2013  Прикладні аспекти інтелектуальних обчислень  

216 ІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект», Черкаси, Україна,14-17 травня 2013 р. 

АППРОКСИМАЦИЯ  ПАРАМЕТРОВ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ НА ОСНОВЕ 

СОВМЕЩЕНИЯ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

О.В. Мандрикова
1,2

, Т.Л. Заляев
1 

1
Институт космофизических исследований и распространения радиоволн (ИКИР ДВО РАН), 

2
Камчатский Государственный Технический Университет (КамчатГТУ) 

Введение. В работе предложена технология анализа регистрируемых данных космиче-

ских лучей и выявления особенностей, возникающих накануне сильных наземных возраста-

ний их интенсивности. Наблюдения вариаций космических лучей используются при прове-

дении ряда фундаментальных и прикладных исследований, связанных с мониторингом и 

прогнозом космической погоды. В периоды сильных возрастаний интенсивности лучей об-

ширные потоки высокоэнергичных частиц создают главную проблему для космического 

оборудования и других технологий, для радиосвязи в полярных регионах, а также для кос-

монавтов. Разнообразие и сложная форма вариаций космических лучей делает неэффектив-

ными для их обработки и анализа методы спектрального анализа, традиционно используе-

мые для оценки периодических изменений в данных, и модели временных рядов, основанные 

на процедурах сглаживания и приводящие к потере важной информации. Исследования дан-

ной работы основаны на совместном применении методов вейвлет-преобразования и 

нейронных сетей прямой передачи сигнала. Используя вейвлет-преобразование, производит-

ся фильтрация полученных экспериментальных данных и выделение компонент. Путем ап-

проксимации и анализа выделенных компонент на основе нейронных сетей выделяются ин-

формативные составляющие. Обученные нейронные сети позволяют выполнить прогноз 

данных и выявить особенности, возникающие накануне сильных наземных возрастаний  ин-

тенсивности космических лучей. 

Описание технологии. На основе кратномасштабных разложений до уровня m  можно 

получить представление данных в виде:  

                                                            tftftf ma
m

j

jd 




  22)(
1

0 ,                                          

(1) 

где      m

ma

j

jd VtfWtf 

  2,2 , ):))2(2(
)(2 ZnntclosW jj

RLj  ,   - базисный 

вейвлет; ):))2(2(
)(2 ZkktclosV jj

RLj   ,   - скэйлинг-функция. Компоненты 

   
n

njnj

jd tdtf ),(2 ,,  где njnj fd ,, , , являются детализирующими компонентами, 

компонента    

 
k

kmkm

ma tctf )(2 ,,  , где kmkm fc ,, ,    , является аппроксимирующей 

компонентой.  

После получения представления данных в виде (1) на основе нейронной сети строим 

отображение  
*(.)(.): ffy  , 

где (.)f  является комбинацией компонент  da ff , . 

Множество весовых коэффициентов входных связей нейрона представляет собой век-

тор-столбец  TNuuU ,...,1 , где N – длина входного вектора сети. Если *(.)f̂  действительный 

выход сети, а *(.)f  – желаемый, то  (.)*(.) fyf  – неизвестная функция, а  UfGf ,ˆ (.)*(.)  – ее 

аппроксимация, которую воспроизводит нейронная сеть. Процедура обучения сети сводится 

к минимизации среднеквадратической ошибки аппроксимации по параметру U  . Ошибка 

сети определяется как разность между желаемым 'f  и действительным 'f̂  выходными зна-

чениями в дискретный момент времени l . Вектор ошибки  – это вектор, i –й элемент которо-

го равен )()(ˆ)( *(.)*(.) lflfl iii  , где l  – текущий момент времени, i – текущая позиция на ин-
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тервале упреждения. 

Каждая компонента (.)f определяет подпространство пространства признаков данных. 

Используя составляющие каждого уровня разложения  m  в соотношении  (1), формируем 

обучающие множества и строим нейронные сети прямой передачи сигнала по следующему 

алгоритму:   

1. Данные делим на блоки с учетом сезонного хода и формируем массивы дан-

ных. 

2. Отображаем полученные массивы данных в вейвлет-пространство на основе 

операции (1)  до уровня m  и получаем компоненты     m

ma

j

jd VtfWtf 

  2,2 . 

3. Выполняем вейвлет-восстановление полученных компонент и формируем мас-

сивы для обучения нейронной сети. Строим сеть  переменной структуры [3], выполняем ее 

обучение и тестирование. 

4. Увеличиваем уровень разложения: 1 mm . Выполняем п.3.   

И так далее для ....4,3 Mm   

На основе анализа результатов работы полученных нейронных сетей для каждой ком-

поненты определяем «наилучшую» сеть: в качестве «наилучшей» сети определяем сеть, име-

ющую наименьшую ошибку 
i l

i
m

lE )(min 2 . 

Результаты экспериментов. В экспериментах использовались данные нейтронных 

мониторов станции Москва и станции Апатиты за период 2000-2005 гг.. В результате приме-

нения технологии в данных выявлены особенности,  возникающие накануне сильных назем-

ных возрастаний интенсивности космических лучей. На рис.1, в качестве примера, показаны 

результаты моделирования компонент   5

52 

 Vtf a  на основе обученных нейронных сетей 

для станций г.Москва и г. Апатиты. 

 
Рис.1 Результаты работы нейросетевой системы на данных за январь 2005 года, станция регистрации Москва 

 
Рис.2 Результаты работы нейросетевой системы на данных за январь 2005 года, станция регистрации Апатиты 
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АНАЛИЗ ЛОКАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ГЕОМАГНИТНОГО СИГНАЛА НА 

ОСНОВЕ НЕПРЕРЫВНОГО ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

О.В. Мандрикова, И.С. Соловьев 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт космофизических 

исследований и распространения радио-волн Дальневосточного отделения Российской ака-

демии наук, с.Паратунка, Камчатский-край, Россия 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Камчатский государственный технический университет», Петропав-

ловск-Камчатский, Россия  

 
Введение. Регистрируемый геомагнитный сигнал имеет сложную внутреннюю струк-

туру, в моменты возникновения магнитных бурь в нем возникают разномасштабные локаль-
ные особенности, несущие полезную информацию о состоянии магнитного поля и  интен-
сивности магнитных возмущений [1-3].  Учитывая сложную, нестационарную структуру 
геомагнитных сигналов, для их обработки и анализа предложено использовать вейвлет-
преобразование [3]. В работе предложен алгоритм выделения локальных особенностей в 
геомагнитных данных и оценки их параметров, позволяющий выделить разномасштабные 
локальные особенности, возникающие в периоды магнитных бурь, и оценить их интенсив-
ность, длительность и масштабы проявления.  

Основная часть. Так как вейвлет   имеет нулевое среднее значение, то вейвлет-

преобразование [4]  






 
 dt

s

ut

s
tfusWf

1
)(),(  измеряет изменение f  в окрестности точ-

ки u , размер которой пропорционален s . При стремлении масштаба s  к нулю вейвлет-
коэффициенты характеризуют свойства функции f  в окрестности u . В работе [4] показано, 

что если f  ограничена и  usWf ,  удовлетворяет  для нецелого числа   следующему условию 

                         baRus ,),(      2/1,  AsusWf ,                                (1) 

где R  – множество действительных чисел, больших нуля, A –  некоторая константа,                                  

то f  удовлетворяет равномерному условию Липшица   на    ba ,  при любом   

> 0.   
   Мерой магнитной возмущенности является амплитуда возмущения [2]. Неравенство 

(1) является условием асимптотического убывания  usWf ,  при s 0 . Поэтому, если 

функция f  в окрестности точки v  имеет локальную особенность, то  usWf ,  не удовлетво-

ряет условию (1) в окрестности точки v . Интенсивность возмущений в вейвлет-
пространстве в момент времени ut   на анализируемом масштабе s  определим как [3]:  

                                         ),(),( usWfE usf  .       (2) 

Тогда выделить особенности на масштабе s  мы можем на основе применения порого-
вой функции: 

 ,
,0

,
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T
Txесли
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  (3) 

где sT  – порог на масштабе s . Реализовав операцию (3) и введя в рассмотрение временное 

окно: 

  




 





0

0

0 ,),(

uu

uu

usus duEE ,  (4) 

мы можем проанализировать временную динамику интенсивности возмущений поля по 
масштабам. Оценку распределения выделенных возмущений поля по масштабам даст величина: 

  duEE uss ),( . (5) 

Изменения интенсивности возмущений поля во времени можно проанализировать на 
основе величины: 

  dsEE usu ),( . (6) 
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Зная момент возникновения локальной особенности, оценив её длительность (см. (4)) и 
выделив масштабы её проявления (см. (5)), можно выполнить оценку следующих характеристик: 

1. Интенсивность возмущения  
0uI  в момент времени 0u  на масштабе 0s  опреде-

лим как ),( 000
usWfIu  . 

2. Момент возникновения геомагнитного возмущения 0u  на масштабе 0s  опреде-

лим на основе соотношения: 
0

),( 00 sTusWf  . 

3. Если ),( 21 ttui  , 
12 tt  : 

0
),( 0 si TusWf   то длительность геомагнитных воз-

мущений на масштабе 0s  определим как  
120

ttls  . 

4. Момент наибольшей интенсивности геомагнитного возмущения на интервале 

),(* 21 ttu   определим как u
u

u EE max*  , где 
2

1

),(

s

s

u dsusWfE , ),( 21 ss - анализируемый интервал 

масштабов. 

5. Набор индексов j  масштабов 
js , содержащих возмущения в момент времени 

0u , определим на основе проверки условия:  
jsj TusWf ),( 0 . 

6. Наибольший масштаб *s  проявления возмущения определим как s
s

s EE max*  , 

где 
2

1

),(

t

t

is duusWfE , ),( 21 ttui  - временной интервал, содержащий возмущения.  

На рис. 1, в качестве примера, показан результат выделения и оценки параметров ло-
кальных особенностей в геомагнитном сигнале накануне и в периоды магнитных бурь. 

 
Рис.1 Результат обработки геомагнитных данных за период 19.06.2005г. - 26.06.2005г. а – данные регистрации; б –  

выделенные слабые геомагнитные возмущения (операция (3));  в – выделенные сильные геомагнитные возмущения (опера-
ция (3)); г – выделенная интенсивность геомагнитных возмущений по времени (операция (6)). 

Результаты экспериментов показали возможность метода выделять слабые геомагнитные 
возмущения, предшествующие сильным магнитным бурям, и выполнять их детальный анализ, 
определять длительность возмущений, интенсивность и масштабы их проявления. 

Работа поддержана грантом РФФИ – ДВО РАН №11-07-98514-р_восток_а и грантом 
федеральной программы «Участник молодежного научно-исследовательского конкурса», 
«11-1», Госконтракт от 19 апреля 2011 года. 
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МЕТОД ВЫДЕЛЕНИЯ АНОМАЛИЙ В ИОНОСФЕРНЫХ ПАРАМЕТРАХ НА 

ОСНОВЕ СОВМЕЩЕНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ И КРАТНОМАСШТАБНОГО 

ВЕЙВЛЕТ-РАЗЛОЖЕНИЯ 

О.В. Мандрикова
1,2

, Ю.А. Полозов
1,2

 
1Институт космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН,  

Петропавловск-Камчатский, Россия 
2 Камчатский государственный технический университет, Петропавловск-Камчатский, Россия 

Введение. Работа посвящена разработке методов и программных систем анализа пара-

метров ионосферы, контроля ее состояния и автоматического выделения аномалий, возни-

кающих в периоды возмущений. Авторами предложен метод анализа ионосферных парамет-

ров (на примере критической частоты ионосферного слоя F2), основанный на совмещении 

кратномасштабного анализа и многослойных нейронных сетей прямой передачи сигнала, 

позволяющий выделить аномальные особенности поведения ионосферы. Сложности реше-

ния задач обработки и анализа ионосферных параметров связаны с их сложной структурой. 

Они включают большое количество компонент, содержат локальные особенности разнооб-

разной формы и временной протяженности, а также шумовые факторы. Традиционные под-

ходы и методы анализа ионосферных параметров, основанные на процедурах сглаживания, 

приводят к искажению и потере информации. Одним из основных недостатков этих методов 

является отсутствие эффективных средств адаптации к сложной нестационарной структуре 

данных. Предлагаемый метод основан на представлении регистрируемого временного ряда в 

виде разномасштабных компонент и их аппроксимации адаптивными нейронными сетями 

переменной структуры. Метод и разработанные на его основе программные модули позво-

ляют выполнять детальный анализ каждой компоненты и выделять аномалии, возникающие 

в периоды повышенной солнечной и сейсмической активности на Камчатке.  

В работе использовались регистрируемые данные fOF2 за период 1969-2010 гг. (станция 

«Паратунка», Камчатский край). Сопоставление результатов обработки ионосферных пара-

метров с каталогом землетрясений и геомагнитными данными, характеризующими солнеч-

ную активность, показало эффективность предложенного метода, и позволило выделить пе-

риоды аномального поведения ионосферы.   

Описание метода.  
1. Применение конструкции кратномасштабного анализа. Используя кратномас-

штабные разложения, получаем следующее представление данных в вейвлет-пространстве: 

)())()(()(
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ij
 –  шумовые составляющие, ij - разрешение. 

Важность представления (1) состоит в том, что различные составляющие временного 

ряда рассортировываются и хранятся в различных пространствах  
ij

W .  

2. Аппроксимация полученных после вейвлет-преобразования данных на основе 

нейронных сетей.  
Шаг 1: Данные делим на блоки.  

Шаг 2: Для каждого блока данных выполняем вейвлет-восстановление составляющей 

)(tf m  и на основе комбинаций данных из различных блоков формируем обучающее множе-

ство. Строим сеть 1 переменной структуры (сеть переменной структуры – это многослой-

ная сеть прямой передачи сигнала, архитектура которой определяется путем минимизации 
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ошибки решения на множестве обучающих векторов), выполняем ее обучение и тестирова-

ние.  

Шаг 3: Выполняем вейвлет-восстановление составляющих mitg
ij

 ,1),(  для каждо-

го блока данных и на основе комбинаций данных из различных блоков формируем обучаю-

щие множества. Для каждого mi  ,1  строим сети переменной структуры, выполняем их 

обучение и тестирование.  

Обучающий набор данных - это набор наблюдений, содержащих признаки изучаемого 

процесса. При обучении и проектировании каждая сеть изучает подмножество признаков 

входных данных и аппроксимирует их. Если в данных возникает аномальная особенность, то 

происходит изменение их структуры. Поэтому операция выделения аномальных особен-

ностей на основе нейронной сети может быть построена путем обработки и анализа ошибок 

решения m :    
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21
 , где L – длина окна наблюдения, M  - длина шага упре-

ждения данных на основе нейронной сети,    – наперед заданное пороговое значение. 

Результаты экспериментов. Используя предложенный метод, были построены 

нейронные сети по аппроксимации и прогнозу ионосферных данных. В экспериментах ис-

пользовались часовые данные fОF2, полученные автоматической ионосферной станцией, 

расположенной в с. Паратунка (п-ов Камчатка). Анализировались три компоненты вейвлет-

разложения: аппроксимирующая компонента )(3 tf  , детализирующие компоненты 

2),( itg
ij

 и 3),( itg
ij

. Для каждой анализируемой компоненты была построена трех-

слойная нейронная сеть, позволяющая выполнить прогноз данных с шагом упреждения 3 ча-

са. На Рис. 1, в качестве примера, показаны результаты обработки ионосферных данных за 

1972 г. Стрелками отмечены моменты произошедших в этот период землетрясений на Кам-

чатке. Для анализа солнечной активности приведена Н-компонента. Анализ Рис.1 показыва-

ет, что в периоды повышенной солнечной и сейсмической активности наблюдается увеличе-

ние ошибки нейронной сети, что подтверждает эффективность предлагаемого метода.  

 
Рис.1 Результаты обработки данных за июнь-август 1972 г.  

Работа поддержана грантом стипендии Президента Российской Федерации СП-

2976.2013.5, грантом РФФИ – ДВО РАН №11-07-98514-р_восток_а и грантом «У.М.Н.И.К.»- 

№10517р/16891 от 08.06.2012 г. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ БЕЗРАБОТНОГО НА 

УЧЕТЕ В ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ ПРИ ПОМОЩИ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ 

СЕТЕЙ 

А.Ю. Мельников, А.С. Сирунян 

Донбасская государственная машиностроительная академия, Краматорск, Украина 

Проблема безработицы является в настоящее время чрезвычайно актуальной, посколь-

ку при неполном использовании имеющихся ресурсов рабочей силы экономическая система 

работает, не достигая предела своих производственных возможностей. Объектом повышен-

ного внимания в политике занятости является длительная безработица. 

Весьма важным является прогнозирование того факта, будет ли отнесено к категории 

длительных безработных ставшее на учет центра занятости лицо в возрасте 15-35 лет, по-

скольку с увеличением срока безработицы усиливается психологический дискомфорт у 

граждан и резко падает желание поиска работы, а пребывание на учете свыше 6 месяцев без-

работных молодого поколения может привести к определенным экономическим, социаль-

ным, психологическим и правовым негативным последствиям. Если согласно прогнозу без-

работный будет находиться на учете в центре занятости более 6 месяцев, то для ускорения 

его трудоустройства целесообразным будет предложить данному лицу профессиональное 

переобучение с самого начала постановки на учет. 

Для решения задач классификации и прогнозирования используются различные мето-

ды: метод деревьев решений, метод ближайшего соседа (или k-ближайших соседей), метод 

байесовской классификации, метод искусственных нейронных сетей и другие. Мы будем ис-

пользовать метод искусственных нейронных сетей [1-2]. 

Нейронные сети – это модели биологических нейронных сетей мозга, в которых нейро-

ны имитируются относительно простыми, часто однотипными, элементами (искусственными 

нейронами). Главная функция искусственного нейрона – формировать выходной сигнал в 

зависимости от сигналов, поступающих на его входы. В самой распространенной конфигу-

рации нейронной сети входные сигналы обрабатываются адаптивным сумматором, затем вы-

ходной сигнал сумматора поступает в нелинейный преобразователь, где преобразуется 

функцией активации, и результат подается на выход (в точку ветвления). Выходная связь 

нейрона называется аксон, с него сигнал (возбуждения или торможения) поступает на синап-

сы следующих нейронов. Каждый синапс характеризуется величиной синаптической связи 

(ее весом wi). 

Сформулируем задачу таким образом, чтобы она могла быть решена методом искус-

ственных нейронных сетей. Определим, что на продолжительность пребывания безработного 

на учете в центре занятости влияют следующие факторы: 
1. пол (мужской, женский); 
2. возраст; 
3. опыт работы; 
4. образование (общее среднее, профессионально-техническое, высшее); 
5. юридическая профессия (есть, отсутствует); 
6. медицинская профессия (есть, отсутствует); 
7. профессия науки (есть, отсутствует); 
8. профессия информатики и связи (есть, отсутствует); 
9. педагогическая профессия (есть, отсутствует); 
10. продовольственная профессия (есть, отсутствует); 
11. творческая профессия (есть, отсутствует); 
12. техническая профессия (есть, отсутствует); 
13. транспортная профессия (есть, отсутствует); 
14. экономическая профессия (есть, отсутствует); 
15. военная профессия (есть, отсутствует); 
16. профессия издательского дела (есть, отсутствует); 
17. спортивная профессия (есть, отсутствует); 
18. профессии сельского хозяйства (есть, отсутствует); 
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19. профессии сервиса, обслуживания (есть, отсутствует); 
20. прочая профессия (есть, отсутствует). 
Таким образом, для прогнозирования продолжительности пребывания безработного на 

учете в центре занятости необходимо построить нейронную сеть с двадцатью входными и 

одним выходным сигналами. Данные факторы будут являться входными признаками исход-

ного множества данных. Для представления всех элементов входного сигнала числами одно-

го типа из одного диапазона, необходимо предварительно выполнить нормализацию следу-

ющих признаков: возраст, опыт работы и учебное заведение. 

Для нормализации данных в диапазон [a;b] применим следующее преобразование: 

a
xx

)ab)(xx(
x

minmax
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где i – индекс примера в массиве исходных данных; 
Н

i
x  – нормализованное i-е значение сигнала; 

xi – исходное i-е значение сигнала; 

xmin, xmax – минимальное и максимальное значение сигнала в массиве исходных данных. 

В качестве модели нейронной сети выберем двухслойный персептрон. Для обучения 

нейронной сети будут использованы статистические данные объемом 200 примеров. Выде-

лим из примеров исходного множества данных обучающую и тестовую выборки, которые 

составят 80% и 20% соответственно. Оценить число нейронов в скрытом слое можно с по-

мощью неравенства для оценки необходимого числа весов для освоения обучающей выбор-

ки: 
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где Nw – число весов в сети; 

Np – число элементов обучающей выборки; 

Nx и Ny – соответственно размерность входного и выходного сигнала. 

Тогда число нейронов (NН) в двухслойной сети можно определить по формуле: 
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Подставляя в формулу (3) граничные значения Nw, получим минимальное и макси-

мальное число нейронов в скрытом слое сети. Определим его равным 7. Для определения не-

линейного преобразования, осуществляемого нейроном, в качестве активационной функции 

применим гиперболический тангенс. 
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где Т – нейронное смещение, позволяющее перемещать сигмоиду вдоль оси абсцисс, 
сдвигая таким образом рабочий диапазон к доминирующим входным сигналам. 

Перед использованием нейронной сети ее необходимо обучить, то есть путем сравне-
ния расчетных выходов сети с требуемыми настроить веса сети таким образом, чтобы разни-
ца между этими значениями была минимальной (минимизировать функцию ошибки). Луч-
шим методов обучения сетей прямого распространения является алгоритм обратного распро-
странения ошибки. 

В дальнейшем предполагается реализация модели в виде приложения, созданного в 
среде визуального программирования. 
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РАЗРАБОТКА МЕДИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ  

К.А.Милова 

Пензенский государственный университет, Россия 

Целью данной работы является создание медико-технологической системы прогнози-

рования осложнений в послеоперационном периоде у больных торакального профиля. 

Наиболее распространенными осложнениями у пациентов торакального профиля являются 

постгеморрагическая анемия и гнойно-воспалительные осложнения (эмпиема плевры, брон-

хо-плевральный свищ, бронхо-торакальный свищ) [1].  

На сегодняшний день в хирургии все активнее применяются математические методы 

для получения прогнозных оценок, однако практически не применяются в торакальной хи-

рургии [2]. 

Актуальность же поставленной проблемы определяется тем, что предвидение особен-

ностей течения заболевания в будущем необходимо для повышения эффективности прини-

маемых решений [3, 4].  

Необходимо было дать прогноз самого факта возникновения осложнения, то есть по 

сути, отнести объект к одному из двух классов: «осложнённый» или «неосложнённый».  

Таким образом, задача может быть сформулирована следующим образом: необходимо 

построить нейросетевую модель, позволяющую осуществить прогноз гнойно-

воспалительных осложнений на основе сведений, содержащихся в историях болезни.  

Всего в выборку были отобраны сведения из 427 историй болезни отделения торакаль-

ной хирургии Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко, содержащие 

требуемые сведения. Из них 188 случаев без осложнения, 239 осложненных случаев. Затем 

из исходной выборки были сформированы обучающая и тестовая выборки.  Обучающая вы-

борка содержала 300 наблюдений – 150 случаев без осложнений, 150 осложненных случаев, 

тестовая выборка составила 127 наблюдений. 

Первоначально в выборку были отобраны следующие показатели из историй болезни: 

длительность операции (в минутах), объем гемоплазмотрансфузий и кровезаментителей (в 

литрах), скорость оседания эритроцитов, возраст больного (полных лет), уровень гемоглоби-

на (грамм на литр), лейкоциты, объем оперативного вмешательства, данные спирографии, а 

также клиническая оценка состояния больного медицинским работником. Одним из извест-

ных преобразований, использующихся при подготовке данных к нейросетевому анализу, яв-

ляется квантование, подразумевающее разбиение диапазона значений числового признака на 

заданное конечное число интервалов. Полученным интервалам присваиваются номера, име-

нуемые уровнями квантования. Каждое значение заменяется номером интервала квантова-

ния, в который попало данное значение.  Квантование позволяет представлять и хранить 

данные в более компактном и защищённом от искажений виде, а также уменьшает число 

разнообразных значений признака, что в некоторых случаях позволяет сделать работу моде-

ли более эффективной [5]. 

Для большинства количественных величин производилось однородное квантование 

(разбиение на отрезки равной длины). Квантование первичных данных нами проведено для 

следующих показателей: общая сумма времени выполненных операций, общий объём пере-

литых трансфузионных сред и кровезаменителей, показатель СОЭ, возраст, гемоглобин, ко-

личество лейкоцитов. Для качественных переменных (перечень операций, данные спирогра-

фии и клиническая оценка тяжести состояния торакального хирургического больного) была 

разработана система кодирования данных. 

 Закодированные и квантованные данные впоследствии использовались для экспери-

ментов с нейронной сетью. 

Из исходной выборки были сформированы обучающая и тестовая выборки. Обучающая 

выборка содержала 300 наблюдений – 150 случаев без осложнений, 150 осложненных случа-
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ев, тестовая выборка – 127 случаев. Исходные данные были подвергнуты квантованию и ко-

дированию в соответствии с правилами, описанными выше. 

 После того, как было произведено квантование и кодирование данных по указанной 

схеме, полученные числа (номера интервалов и качественные оценки) были закодированы с 

помощью маски из двоичных цифр [3]. 

Поскольку не существует однозначных формальных рекомендаций по выбору архитек-

туры нейронной сети для решения той или иной задачи, архитектура подбиралась экспери-

ментальным путем.  

Затем с ними были проведены эксперименты с персептроном и нейронными сетями, 

использующими в качестве функции активации сигмоидальную функцию.  

Эксперименты показали, что персептрон позволяет прогнозировать риск развития хи-

рургических осложнений с достоверностью до 75%. Сигмоидальные сети используют в каче-

стве функции активации различные сигмоидальные функции. Для эксперимента использо-

вался как единственный сигмоидальный нейрон, так и многослойная сигмоидальная нейрон-

ная сеть. В многослойной сети количество нейронов в выходном слое составляло 1 (опреде-

лялось количеством выходных переменных). Количество нейронов в первом слое варьирова-

лось. 

Нейронная сеть, состоящая из одного нейрона с сигмоидальной функцией активации, 

логистической функцией, прогнозирует с достоверностью 78%. 

Лучший результат был достигнут на многослойной сигмоидальной нейронной сети. 

Сеть содержала 3 слоя: 2 нейрона в первом слое, 8 нейронов во втором слое, один нейрон в 

выходном слое сети (обусловлено задачей). Дальнейшее усложнение структуры нейронной 

сети не давало улучшения результата.  

Оценка качества работы сети оценивалась путем подсчета правильно распознанных 

наблюдений. На сети со структурой, представленной на рисунке 3 достоверность работы 

нейронной сети составила 86,3 %.  

Таким образом, в результате экспериментов была предложена модель, позволяющая 

прогнозировать риск возникновения гнойно-воспалительных осложнений у хирургических 

больных на основании 9 параметров с погрешностью не превышающей 13,7%. 

Для упрощения процедуры обучения сети было произведено квантование и кодирова-

ние исходных данных. 

Поскольку формальных рекомендаций к выбору количества интервалов квантования 

нет, была использована сеть Кохонена для квантования.  
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СТАТИЧЕСКАЯ, ИНКРЕМЕНТАЛЬНАЯ И ОНЛАЙН-КЛАСТЕРИЗАЦИЯ 

ЕСТЕСТВЕННО ЯЗЫКОВЫХ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

О.П. Мойсеєнко, В.В.Литвинов  

Чернігівський державний технологічний університет 

Практически во всех системах машинного понимания текста используется ограничен-

ный естественный язык, поскольку полной и строгой формальной модели ни для одного ес-

тественного языка пока не создано[1].  

Задачей семантической кластеризации является представление пользователю содержи-

мого текстовых документов из нескольких источников, написанных об одном и том же собы-

тии или персонаже, но в силу особенностей естественного языка(ов) представленных с по-

мощью рознящихся синтаксических конструкций и словоформ. Выделение тематической со-

ставной, не обходимо для более обширного представления точек зрения на происходящее и 

выявления смысловых дубликатов среди документов.  

Кластеризация используется в большинстве современных информационно-поисковых 

систем: поисковые  системы  сети  Internet,  Intelligent  Miner for Text, Oracle Text, Text Miner 

(SAS) и др.. 
Статическая кластеризация – разбиение изначально известного множества объектов, 

которое не изменяется до конца работы кластеризации. На статические алгоритмы кластери-

зации не накладываются ограничения по использованию памяти или количеству проходов по 

множеству документов.  

Методы статической кластеризации требуют возможности произвольного доступа к до-

кументам и их содержимому. Однако, в связи с возросшими в последнее время объемами об-

рабатываемых данных, такое требование может привести к большим потерям в производите-

льности приложений и времени обработки коллекций. Поэтому в работе[2] рассматриваются 

методы инкрементальной кластеризации. В них наборы данных представляются в виде по-

токовой модели. 

Все вышеупомянутые методы кластеризации работают с множеством документов, ко-

торое задано до начала работы алгоритма. Однако в таких задачах, как автоматическое раз-

биение текстов из информационного потока данных, общий набор кластеризуемых докумен-

тов не может быть заранее определен, так как на вход системе непрерывно поступают новые 

документы. Для решения этой проблемы требуется либо адаптация существующих алгорит-

мов статической и инкрементальной кластеризации, либо разработка новых методов с уче-

том специфики онлайн-кластеризации. 

Предлагаемый поход к программной реализации основных компонентов системы он-

лайн-кластеризации таков: 

Внутри блока лингвистического анализа применяются модификации существующих 

алгоритмов и методов парсинга и стемминга, направлених не на работу с текстом, что отно-

сится к одному определенному стилю или естественному язику, а с текстоми, что относятся к 

группе языков(Германские, Скандинавские, Словянские, Романские, Арийские и тд.). Взаи-

моисключающие правила, которые относят естественный язык к той или иной группе, плот-

но ложатся в основу работы алгоритмов. Подключаются этимологические словари, которые 

содержат в себе подробную информацию об семантических и фонетических изменениях слов 

и морфем, а также о группе языков к которым они относятся. 

Блок индексации текста документов и вспомогательных метаданных, реализуется с по-

мощью свободно распространяемой библиотеки Lucene. Таким образом документ представ-

ляется в виде вектора преобразованных слов (термов) и добавляется в хранилище индексов 

на файловой системе. 

Блок кластеризации принимает на вход образ документа, содержащий его вектор тер-

мов, и считывает из базы данных и хранилища индексов данные, необходимые для опреде-

ления кластера, в который будет занесен конкретный документ. Центральной составной бло-

ка является алгоритм support vector machine (SVM) [3], реализующий функции бинарного 
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классификатора с возможностью описания функций новых ядер, для нестандартных случаев. 

За основу берется библиотека SVMLight, наиболее развитая и популярная реализация SVM 

на С++, которая адаптирована для больших выборок и имеет эффективную реализацию ско-

льзящего контроля. Включены стандартные ядерные функции и допускается использование 

предварительно вычисленных матриц ядерных функций. 

Web-сервер, для обработки входящих пользовательских соединений и запросов. Рабо-

тает с базой данных кластеров и отсылает пользователю информацию о последних событиях, 

основанную на образованных кластерах. Пользователю доступен полнотекстовый поиск пу-

тем обращения к хранилищу индексов. 

Открытым вопросом остается поиск альтернатив реализации интерпретатора запросов 

пользователя, касающихся той или иной предметной области, с языка на котором был сфор-

мулирован вопрос, на другие язикы, документы на котороых могут содержать ответ. Тоесть 

система должна провести лингвистический анализ запроса, определить, какой алфавит испо-

льзует человек, какие в запросе есть характерные сочетания букв и слова, а также уметь рас-

ширять запрос, для полноты поиска. 

Таким образом, принципы онлайн-кластеризации включают в себя, совместно или по 

отдельности методы и алгоритмы статической и инкрементальной кластеризации, но реали-

зуют совершенно другой механизм обработки данных, направленый пержде всего на работу 

с высокоскоростынми информационными потоками. 
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ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ ДЕЯКИХ ЗАДАЧ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

О.Ю. Мулеса 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, Україна 

Стрімкий розвиток обчислювальної техніки та інформаційних технологій і їх широке 

впровадження  у різні сфери життєдіяльності суспільства підтверджують можливість їх 

впровадження і для роботи установ Державної служби України з питань протидії ВІЛ-

інфекції/Сніду та інших соціально небезпечних захворювань (ДСУ). 

Актуальною задачею, що вирішують спеціалісти ДСУ є задача оцінки кількості пред-

ставників груп, уразливих до інфікування ВІЛ/Сніду [1]. Об’єктивна оцінка чисельності та-

ких груп дасть змогу ефективніше здійснювати моніторинг проблеми інфікування, а також 

забезпечити надання консультативної та медичної допомоги членам таких груп. Критеріями 

оцінки отриманих в результаті досліджень результатів є рівень відображення ними реальної 

епідемічної ситуації, гнучкість щодо змін в початкових даних, мінімізація витрат при їх от-

риманні [1]. Створення інформаційної технології для забезпечення ефективного розв’язання 

даних завдань дозволить спеціалістам ДСУ результативно обробляти вхідну інформацію. Ро-

зробка ІАС, яка реалізує таку інформаційну технологію, передбачає моделювання та ре-

алізацію наступних задач: 

- підбір експертів для проведення експертиз, відповідно до їх компетентності; 

- формування соціально-демографічного портрету жінки, що належить групі ЖСБ, на 

основі наявної експертної та статистичної інформації; 

- оцінки кількості жінок, що  належать до групи ЖСБ, в конкретному населеному 

пункті; 

- визначення міри можливої належності до групи ЖСБ для особи, заданої анкетними 

даними. 

При формуванні групи експертів необхідно брати до уваги рівні їх компетентності [2], 

які в свою чергу, обчислюються з використанням апріорних та апостеріорних методів. 

В процесі створення соціально-демографічного портрету виникають наступні задачі: 

Задача ранжування множини ознак, що характеризують особу, за степенем впливу на мож-

ливість входження до групи ЖСБ та задача формування бази знань нечітких правил виду: 

якщо 11 Ax  , і 22 Ax  , …, і nn Ax  , то Cy  [3]. Початковими даними для вказаних задач 

можуть бути як судження експертів так і статистичні дані. 

Зв'язок між задачею оцінки кількості жінок, що належать до групи ЖСБ та задачею 

визначення міри можливої належності особи до групи ЖСБ показаний в роботі [4]. Запропо-

нований підхід до розв’язання вказаних задач базується на методології послідовного аналізу 

варіантів [5] та аналізі нечітких суджень [3]. 

Отже, при розробці інформаційної технології для вирішення завдань ДСУ виникає ряд 

задач, розв’язання яких має забезпечити отримання ефективного рішення. 
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ЗАСТОСУВАННЯ КЛІТКОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ 

РІВНЯНЬ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ МЕТОДОМ СКІНЧЕННИХ ОБ’ЄМІВ  

Б.Б. Нестеренко, М.А. Новотарський 

Інститут математики НАН України, Київ, Україна 

Кліткові нейронні мережі (КНМ) є сучасним засобом організації паралельних асин-
хронних обчислень в дискретних n -вимірних просторах. Основні властивості нейронних 
мереж згаданого типу визначені їх розробниками [1]. Зазвичай КНМ утворюють n -вимірний 
однорідний масив елементів (кліток). Відомі реалізації кліткових нейронних мереж, що 
представлені двовимірними та тривимірними масивами з різним характером зв’язків між 
клітками. Структура цих зв’язків нагадує структуру зв’язків нейрона. Зокрема, інформаційне 
забезпечення  клітки відбувається через велику кількість входів, функціонально подібних до 
дендритів нейронної клітини. Результати роботи клітки  видаються по єдиному каналу, 
схожому з аксоном. Алгоритми взаємодії кліток та алгоритм функціонування  кожної клітки 
нейронної мережі залежать від загальної проблемної орієнтації КНМ.  Існують успішні за-
стосування кліткових нейронних мереж до обробки зображень та розпізнавання образів, за-
дач прийняття рішень та оптимізації.  

В даній роботі запропоновано розвиток традиційного підходу до застосування кліткових 
нейронних мереж, а саме, до розв’язування рівнянь математичної фізики. Задача полягає у 
розробці паралельного обчислювального середовища для розв’язування системи рівнянь, що 
складається з рівняння Нав’є-Стокса та рівняння неперервності потоку: 

  ,0,
1 2 




uFupuu

t

u 







                                         (1) 

де  — густина,  — динамічна в'язкість, F


— поле об'ємних сил. 

Згадана система рівнянь описує математичну модель процесу руху рідини в тривимірній 

області складної форми з рухомими границями. Результатом розв’язування відповідної 

крайової задачі є визначення характеру зміни поля швидкостей 

  3R,0:  Tu


 і тиску   R,0:  Tp  в області   за відрізок 

часу  0,T .  

Для розв’язування  задачі на паралельних кластерних систе-

мах з великою кількістю процесорних вузлів запропоновано об-

числювальне середовище, що моделює роботу тривимірної кліт-

кової мережі зі структурою клітки, показаною на рис.1. Клітка 

складається з центрального обчислювального ядра , ,i j kc  та двох 

множин комунікаційних вузлів:                            

 , , 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, , , 1 , , 1, , , , ,i j k i j k i j k i j k i j k i j k i j kB b b b b b b           і 

  , , 1, 1, 1 1, 1, 1 1, 1, 1 1, 1, 1 1, 1, 1 1, 1, 1 1, 1, 1 1, 1, 1, , , , , , ,i j k i j k i j k i j k i j k i j k i j k i j k i j kA a a a a a a a a                        . 

 Структура зв’язків всередині клітки та множини комунікаційних вузлів , ,i j kA  і , ,i j kB  

вибрані з умови застосування методу скінченних об’ємів. Для реалізації даного методу на 

КНМ запропонована паралельна генерація локальних матриць потоків для кожної клітки з 

наступним об’єднанням у глобальну матрицю системи. В якості базового методу генерації 

сітки дискретизації застосовано метод трансфінітної інтерполяції [2], який задає спосіб 

відображення кубічної обчислювальної області на фізичну область в 
3R . 
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Рис. 1. Клітка КНМ 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМА НЕЧЕТКОГО ВЫВОДА ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  

Полещук О.М., Комаров Е.Г., Малолепшая Н.Э. 

 Московский государственный университет леса, Москва, Россия  

Накопленный опыт создания и функционирования образовательных информационных 

ресурсов (ОИР) показал, что уже на этапе их проектирования возникает необходимость фор-

мализованного подхода к предъявляемым требованиям и оценке реальных возможностей. 

Существенной сложностью разработки такого подхода является наличие не только сильного 

субъективного фактора, возникающего в результате привлечения экспертов, но и наличие 

понятий, трудноформализуемых в рамках традиционных формализмов. Причина такой труд-

ноформализуемости отчасти связана с использованием слов естественного языка, что вносит 

в поступающую от эксперта информацию неопределенность в виде нечеткости. Информация 

с нечеткой составляющей получила название нечеткой информации.  

В настоящее время вопрос оценки качества ОИР достаточно разработан [1-4], а также 

намечены подходы к мониторингу функционирования ОИР с учетом нечеткой информации 

[5-7]. 

 Рассмотрим задачу оценки эффективности использования ОИР с целью повышения 

эффективности обучения студентов.  

Выделим три характеристики, которые оказывают влияние на эффективность ОИР
1

X : 

- полнота охвата материала ОИР, 
2

X  - оценка полученных знаний, умений и навыков, полу-

ченная прошедшими итоговый контроль студентами, 
3

X  - доля студентов, достигших по-

ставленных целей обучения. Число рассматриваемых характеристик может варьироваться, 

суть подхода к оценке эффективности не меняется.  

Для эффективности использования ОИР (характеристика Y ) были выбраны термы 
k

Y : 

«очень низкая», «низкая», «средняя», «высокая», «очень высокая», для характеристики 
1

X  

(полнота охвата материала) термы 
i

X
1

: «незначительная», «меньше половины», «больше по-

ловины», «значительная», для характеристики 
2

X   (оценка полученных знаний, умений и 

навыков, полученная прошедшими итоговый контроль студентами) термы 
j

X
2

: «неудовле-

творительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично», для характеристики 
3

X  (доля 

студентов, достигших поставленных целей обучения) термы 
l

X
3

: «меньше половины», 

«больше половины», «значительная». 

Учитывая нечеткий характер эффективности использования ОИР, было принято реше-

ние для ее оценки использовать алгоритм нечеткого вывода Mamdani в среде MATLAB 

Fuzzy Logic Toolbox. 

На первом этапе были построены  функции принадлежности для термов входных ха-

рактеристик 
321

,, XXX  и выходной характеристики Y . Используя знания экспертов, была 

создана нечеткая база знаний и сформулированы правила нечеткого вывода: 

Если 
1

X  незначительная, 
32

, XX  любые или 
2

X  неудовлетворительно, 
31

, XX  любые 

или 
3

X  меньше половины, 
21

, XX  любые, то Y  очень низкая. 

Если 
1

X  меньше половины, 
2

X  удовлетворительно и 
3

X  не меньше половины или 

1
X  меньше половины, 

2
X  хорошо и 

3
X  больше половины или 

1
X  больше половины, 

2
X  

удовлетворительно и 
3

X  не меньше половины или 
1

X  значительная, 
2

X  удовлетворитель-

но и 
3

X  больше половины, то Y  низкая. 
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Если 
1

X  меньше половины, 
2

X  хорошо и 
3

X  значительная или 
1

X  меньше полови-

ны, 
2

X  отлично и 
3

X  не меньше половины или 
1

X  больше половины, 
2

X  хорошо и 
3

X  

больше половины или 
1

X  значительная, 
2

X  удовлетворительно и 
3

X  значительная, то Y  

средняя. 

Если 
1

X  больше половины, 
2

X  хорошо и 
3

X  значительная или 
1

X  больше половины, 

2
X  отлично и 

3
X  не меньше половины или 

1
X  значительная, 

2
X  хорошо и 

3
X  больше 

половины или 
1

X  значительная, 
2

X  отлично и 
3

X  больше половины, то Y  высокая. 

Если 
1

X  значительная, 
2

X  хорошо и 
3

X  значительная или 
1

X  значительная, 
2

X  от-

лично и 
3

X  значительная, то Y  очень высокая. 

Пороговым показателем для эффективности использования ОИР предлагается взять 

значение 0,375, поскольку это значение соответствует точке пересечения функций принад-

лежности термов «низкая» и «средняя» и является своеобразной переходной точкой от одно-

го уровня к другому. Если значение эффективности использования конкретного ОИР меньше 

этого значения, то этот ОИР необходимо менять или дорабатывать. 

Таким образом, в работе решена задача оценки эффективности использования ОИР на 

основе алгоритма нечеткого вывода Mamdani. Выбор подхода к решению задачи логично 

обоснован, поскольку рассматриваемая характеристика ОИР является нечисловой, оценить 

ее можно только с помощью экспертов, используя слова их профессионального языка. При-

менение алгоритма нечеткого логического вывода позволяет формализовать поставленную 

задачу, использовать опыт экспертов только на этапе формирования базы экспертных зна-

ний, существенно экономить время и труд экспертов в дальнейшем, используя эту базу для 

всех последующих оценок и, обновляя ее по мере необходимости.  

Результаты использования нечеткого вывода позволяют принимать управляющие воз-

действия по повышению эффективности использования ОИР, которая в итоге влияет на по-

вышение эффективности обучения в целом.  
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МЕТОДИ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ ЯК ЗАСІБ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ОБРОБКИ 

ДАНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО МОНІТОРИНГУ 

О.І. Пурський, І.О. Мороз, Р.С. Демченко 

«Київський національний торгівельно-економічний університет», Київ, Україна 

При аналізі соціально-економічних даних особливу актуальність представляють ситу-

ації, які описуються великою кількістю різних властивостей, кожна з яких суттєво має сут-

тєвий вплив на їхні характеристики. Такі багатофакторні ситуації виникають при аналізі 

соціально-економічних систем (СЕС), що пояснюється їх складністю та слабою до-

слідженістю [1]. В таких випадках виконуються спроби сконцентрувати інформацію, вира-

жаючи велику кількість початкових опосередкованих ознак через меншу кількість більш 

ємнісних внутрішніх характеристик соціально-економічного явища [2]. При цьому вважаєть-

ся, що найбільш ємнісні характеристики виявляться одночасно найбільш суттєвими і визна-

чальними. Таким чином виникає задача побудови інтегрального (комплексного) показника, 

який би ставив у відповідність кожному досліджуваному об’єкту певну скалярну величину. 

Такі показники є індикаторами соціально-економічної політики та інструментарієм для вияв-

лення проблем в досліджуваних СЕС.  

Враховуючи визначення Data Mining (зокрема, що знання які виявляються повинні бути 

раніше невідомими, нетривіальними, практично корисними і доступними для інтерпретації 

людиною), задачу побудови інтегральних показників можна віднести до задач інтелектуаль-

ного аналізу даних (ІАД). В нашому випадку для побудови інтегральних показників СЕС 

пропонується використовувати двоетапний підхід. На першому етапі відбувається скорочен-

ня розмірності початкового простору ознак (факторів). Зменшення розмірності простору 

ознак засновано на застосуванні методів факторного аналізу [3]. З метою отримання такого 

скороченого набору факторів, ми використовуємо один з методів факторного аналізу – метод 

головних компонент [3].  

Наступний етап полягає в отриманні, на основі скороченого набору незалежних фак-

торів, одного показника, який об’єднував би в собі найкращим чином всі ці фактори. Для 

вирішення цієї задачі використовується експертно-статистичний підхід. Можливі три варіан-

ти його використання: важливість (вагу) кожного фактору визначається експертом у 

відповідній предметній області, коефіцієнти важливості кожного фактору розраховуються 

автоматично на основі аналізу факторів і комбінований варіант, який поєднує в собі два по-

передніх варіанти. Останній експертно-статистичний варіант є найбільш придатним для 

нашого випадку, оскільки дослідник, що проводить ІАД також є експертом, який оцінює 

важливість кожного фактору. Тобто, інтегральний показник розраховується як середньозва-

жена сума факторів із заданими ваговими коефіцієнтами. Отримані інтегральні показники 

можна використовувати, наприклад, для виявлення латентних признаків, порівняння і ран-

жування об’єктів або виявлення ознак, що обумовлюють соціально-економічний розвиток 

(регресію) окремих регіонів і т.п. 

Важливою особливістю факторного аналізу є можливість одночасного дослідження не-

обмежено великої кількості взаємопов’язаних змінних. Завдяки чому факторний аналіз є 

цінним інструментом дослідження соціально-економічних явищ у всьому різноманітті їх ре-

альних взаємозв’язків. Для соціально-економічних досліджень відсутність обмежень на чис-

ло і взаємозалежність змінних є надзвичайно важливою обставиною, оскільки виділити 

вплив окремих факторів на поведінку всієї СЕС виявляється досить складною задачею.  
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ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ РОЗВЕЗЕННЯМ 

ПОРОЖНІХ ВАГОНІВ НА ЗАЛІЗНИЧНИХ ПОЛІГОНАХ 

Л.І. Рибальченко 

Українська державна академія залізничного транспорту, Харків, Україна 

Вступ. В умовах розвитку транспортного ринку та конкуренції одним із основних пи-

тань для системи перевезень є своєчасне забезпечення вагонами необхідного типу усіх 

відправників вантажу відповідно їх заявок. Виконання визначеної умови ускладнюється у 

зв’язку з браком кількості вагонів та їх незадовільним станом. Одним із варіантів вирішення 

цієї задачі є раціональне використання рухомого складу – його розподіл та доставка. З вище 

зазначеного витікає, що вирішення цього питання стосується удосконалення оперативного 

планування.  

До основних задач оперативного планування відносяться: прогнозування різних показ-

ників поїзної та вантажної роботи, розподіл та доставка порожніх вагонів на станції наван-

таження. 

Для прогнозування показників роботи станції в роботі розроблена модель, яка базуєть-

ся на методі нейронних мереж. Сформована нейронна мережа є основою автоматизованої 

системи змінно-добового планування щодо визначення прогнозних значень вагонів під 

навантаження для окремого вантажовідправника. Передбачається, що після введення даних, 

які надав вантажовідправник, з автоматизованого робочого місця відповідного працівника 

товарної контори або оператора станційного технологічного центру буде одержано прогноз 

найбільш достовірного значення потреби у вагонах[1].  

Для визначення раціонального варіанту розвезення порожніх вагонів по дільниці сфор-

мовано модель, яка буде постійно аналізувати та враховувати всі фактори впливу, та надава-

ти рішення на основі пріоритетів, які базуються на розрахунках техніко-економічних показ-

ників. Для цього у даній роботі пропонується застосувати метод генетичного алгоритму по 

вирішенню задач розподілу порожніх вагонів[2].  

Для визначення способу доставки вагонів під навантаження розроблено модель з вико-

ристанням апарату нечіткої логіки. Cформована модель на основі динамічного аналізу за 

умови врахування основних факторів впливу (кількості порожніх вагонів, кількості колій, на 

яких проводиться маневрова робота, відстані між станцією знаходження порожніх вагонів та 

станцією, на яку треба доставити вагони під навантаження, витрат на маневрову роботу, 

терміну подачі вагонів під навантаження) надасть можливість ДНЦ отримувати обґрунтовані 

рішення щодо вибору раціонального варіанту розвезення порожніх вагонів по дільниці. В 

результаті функціонування даної моделі поїзний диспетчер отримає можливість визначати 

категорію поїздів в які доцільно виконувати визначену технологічну операцію[3]. 

Висновки. Використання сформованих моделей надасть можливість ДНЦВ та ДНЦ от-

римувати точні прогнозні значення для змінно-добового планування та обґрунтовані рішення 

щодо вибору раціонального варіанту розвезення порожніх вагонів по дільниці (напрямку 

слідування та категорії поїзда, в якому будуть доставлені вагони). 
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МЕТОД ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКИХ НЕЙРОННЫХ 

СЕТЕЙ 

А.И. Ролик, Д.А. Галушко, Ю.А. Кононенкo 

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» 

Введение. Информационные технологи являются главным средством для повышения 

продуктивности и конкурентоспособности бизнеса. Повышение эффективности бизнес-

процессов происходит за счет использования бизнесом ИТ-услуг, предоставляемых инфор-

мационно-телекоммуникационными системами (ИТС). С развитием бизнеса возрастают тре-

бования к надежности и эффективности функционирования ИТС, которые в многообъектных 

иерархических ИТС определяются надежностью и эффективностью функционирования от-

дельных элементов и подсистем ИТС. Потому оценка состояния всех элементов и подсистем 

является важной задачей при управлении ИТС. 

Целью работы является разработка метода оценки состояния элементов информацион-

но-телекоммуникационных систем на основе нечетких нейронных сетей. 

Модель ИТС можно представить в виде совокупности деревьев из объектов монито-

ринга и управления (ОМУ) [1]. Свойства, наиболее значимые с точки зрения мониторинга и 

оценки элементов ИТС, составляют набор параметров ОМУ. Каждый ОМУ содержит сведе-

ния о конфигурации и текущем состоянии отдельного элемента ИТС. Состояние ОМУ может 

зависеть от состояния других ОМУ. В качестве ОМУ выступают физические и логические 

объекты, подсистемы, бизнес-процессы и пр. Каждый компонент ИТС всех уровней иерар-

хии содержит дерево ОМУ, листья которого — датчики контроля, а остальные вершины — 

ОМУ [2]. 

В работе предложен метод оценки состояния ОМУ с помощью нейронных сетей и не-

четкой логики. Использование нечетких нейронных сетей позволяет оперировать интуитивно 

понятными человеку лингвистическими переменными и значениями. Кроме того, нейронные 

сети позволяют не заполнять вручную базу знаний, содержащую правила, на основании ко-

торых оценивается состояние ОМУ, поскольку наполнение базы происходит автоматически 

в процессе обучения. 

Предложен механизм формирования обучающих и тестовых выборок с экспертными 

оценками в качестве целевых функций, адаптирующийся для работы с различными ОМУ.  

Метод оценки состояния элементов на основе нечетких нейронных сетей реализован в 

модуле мониторинга системы управления ИТС. Осуществлено моделирование процессов 

обучения и последующего тестирования нечеткой нейронной сети для различных типов 

ОМУ. Нечеткая нейронная сеть показала точность результатов на разных тестовых выборках 

в пределах 0,01%. При этом понятные для администратора результаты работы сети тракту-

ются так же, как и в традиционных системах нечеткого вывода. 

Выводы. Предложенный метод оценки состояния элементов ИТС на основе нечетких 

нейронных сетей целесообразно использовать в системах управления корпоративными ин-

формационно-телекоммуникационными системами.  
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ПРОГНОЗУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ 
УКРАЇНИ НА ОСНОВІ МГУА 

Є.А. Савченко
1
, О.В. Директоренко

2
, А.А. Лега

2
 

1 МННЦ ІТ і С НАН та МОН України, м. Київ 
2
 Черкаський державний технологічний університет 

Людський розвиток можна визначити як надання людям можливості повністю розвива-

ти свій потенціал, жити продуктивно і творчо в гармонії з їхніми потребами та інтересами 

[1]. Нині Україна дуже відстає від більшості європейських країн за рівнем багатьох показ-

ників економічного розвитку. Зростання обсягу виробництва важливо для забезпечення ре-

сурсів, необхідних для розвитку суспільства, але само по собі мало чим допомагає розвитку 

людського потенціалу. Недооцінка впливу людського розвитку на економічне зростання є 

ключовою, хоча й не єдиною причиною розриву в розвитку між Україною та іншими 

країнами.  

Тому досліджено вплив соціально-економічних показників на індекс регіонального 

людського розвитку України для виявлення шляхів покращення ситуації [2]. 

Регіональний індекс людського розвитку (ІЛР) може служити основою для визначення 

ключових проблем та пріоритетних напрямів розвитку для кожного регіону. В роботі прове-

дено аналіз, в результаті якого визначено, які соціально-економічні чинники мають найбіль-

ший вплив на ІЛР та які з них не мають істотного впливу. Аналіз проведено для кожної гру-

пи областей за рівнем ІЛР (див. рис 1). 

 Рис. 1 

Поділ областей України за рівнем ІЛР (2011 р.) 

Державною службою статистики України [1] всі області поділено на п’ять груп за рів-

нем ІЛР – високий (1), вище середнього (2), середній (3), нижче середнього (4) та низький 

рівні (5) (див. рис.1). Для визначення впливу кожного соціально-економічного фактора на 

формування ІЛР для кожної групи розраховані коефіцієнти попарної кореляції дев’яти по-

казників ( 91 xx  , де х1 – демографічний розвиток, х2 – розвиток ринку праці, х3 – матеріаль-

ний добробут, х4 – умови проживання населення; х5 – рівень освіти, х6 – стан та охорона здо-

ров’я, х7 – соціальне середовище, х8 – екологічна ситуація, х9 – фінансування людського ро-

звитку) з індексом регіонального людського розвитку ( y ). Розглядаючи кожну групу обла-

стей за рівнем ІЛР та кожну область окремо стають очевидними проблеми конкретної об-

ласті, специфіка екологічної ситуації регіону.  

Наприклад, проведений аналіз показав, що для групи з середнім рівнем ІЛР екологічна 

ситуація чинить дуже великий вплив на ІЛР, для інших груп вона є менш важливою. А от 

демографічний розвиток України, рівень освіти в нашій державі, умови проживання насе-

лення та матеріальний добробут в цілому по країні чинять найвищий вплив на рівень ІЛР 
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України, а тому ці чотири показники треба покращувати, бо таким чином покращиться і ІЛР 

держави в цілому, що дасть змогу перейти нашій країні з групи країн з високим рівнем ІЛР 

до групи з дуже високим рівнем ІЛР.  

ІЛР був створений для того, щоб підкреслити, що люди і їх можливості повинні бути 

кінцевими критеріями оцінки розвитку країни, а не тільки її економічне зростання. ІЛР також 

може бути використаний для аналізу варіантів національної політики. Для того щоб вести 

довгострокову державну політику, необхідно знати тенденції ІЛР, тому задача прогнозуван-

ня ІЛР є актуальною. Проведено прогнозування ІЛР у Черкаський області використовуючи 

комбінаторний алгоритм МГУА з довизначенням за критерієм незміщеності помилок [3, 4]. 

Дані за 2011 рік взято як перевірочні, тобто вони не використовувались при побудові 

моделі. Для прогнозу на 2011-2013 рр. за комбінаторним алгоритмом МГУА з довизначен-

ням за критерієм незміщеності помилок отримано моделі, які наведено у табл. 1. 

Крім того, у таблиці 1 наводяться моделі прогнозу ІЛР, які отримано з використанням у 

якості зовнішнього критерію тільки критерію незміщеності  помилок. 

Таблиця 1 

Отримані за комбінаторним алгоритмом моделі із застосуванням двох зовнішніх  

критеріїв: AR  та BS   

Рік 
Критерії 

МГУА 

Значення 

критерію 
Отримані моделі 

2011 

AR  0.181074E-04 91 097,01914,00,4717 xxy 
 

BS  
0.202747E-04   

9

61

0843,0

07,0181,04244,0

x

xxy




 

2012 
AR  0.357264E-04 975 0533,03686,0298,01149,0 xxxy   

BS  0.965664E-04 
11351,04492,0 xy   

2013 
AR  

0.251791E-04 

987

31

2831,00241,02365,0

2452,0208,07826,0

xxx

xxy




 

BS  0.815838E-04 
9015,05059,0 xy   

Висновки. Проведено аналіз та побудовано моделі для прогнозування регіонального 

людського розвитку України на основі комбінаторного алгоритму МГУА. Для аналізу впли-

ву між змінними використано коефіцієнт попарної кореляції, величина якого вказує на на-

явність впливу. Розраховано значення для індексу людського розвитку Черкаської області в 

2011-2013 рр. 
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ПІДВИЩЕНННЯ ТОЧНОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ  

ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНОГО ФОРМАТА ВИБОРКИ ДАНИХ  

В ЗАДАЧІ МОНІТОРИНГУ ДІАБЕТА 

Є.А.Савченко
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, Л.П. Сьоміна
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, А.О.Прачов
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 НТУУ „КПІ”, м. Київ 

Вступ. Розв'язання практичних задач показує, що далеко не завжди: чим більше вибірка 

даних, тим краще результат моделювання. Існує певний оптимальний формат вибірки для 

кожної конкретної задачі моделювання. В роботі для вибору оптимального формату вибірки, 

тобто її ядра, застосований кореляційний аналіз і перебір вибірок різного формату. Для кож-

ної з отриманих вибірок даних побудована прогнозуючу модель з використанням 

комбінаторного алгоритму МГУА [1]. У роботі розглянуто пошук оптимального формату 

вибірки в задачі моніторингу надомного лікування діабету [2,3]. 

У [4] О.Г.Івахненко запропонував для підвищення ефективності прогнозування перебір 

виборок різного формату (від найменшого до найбільшого можливого) з метою відбору оп-

тимального. Вибірка оптимального формату може бути названа ядром або нуклеусом [4, 5]. 

Ядро вибірки являє собою результат доцільного скорочення числа та складу рядків і стовпців 

вибірки даних [5]. На відміну від властивостей самоорганізації моделей, самоорганізація яд-

ра здійснюється за допомогою двомірної оптимізації на площині двох зазначених координат: 

числа рядків і числа стовпців. 

Завдання двомірного перебору занадто велика для практичного здійснення. Вона 

замінюється рішенням одновимірної задачі перебору тільки вибірок даних, що містять рівне 

число рядків і стовпців (розглядається квадратна вибірка, що містить рівне число змінних та 

спостережень). Для пошуку ядра вибірки даних застосовується комбінаторний алгоритм 

МГУА [1]. 

Принципова особливість пошуку ядра вибірки полягає в тому, що для перебору 

варіантів можна застосувати внутрішній критерій. Поділ вибірки на частини другий раз вже 

не потрібно. Зовнішнє доповнення (за термінологією Стафорда Біра [1]) вводиться в алго-

ритм перебору тільки один раз при самоорганізації моделей. 

При переборі поступово ускладнюються структур моделей діють дві протилежні тен-

денції. Якщо аргументи-кандидати, що визначають собою стовпці вибірки, ранжувати за 

ефективністю, то збільшення числа аргументів збільшує область регресії і, отже, веде до 

зменшення комбінованого критерію, що враховує помилку і зміщення. Так як аргументи 

ранжовані за ефективністю, то ефективність аргументів,що перебираються, з кожною модел-

лю, що підлягає оцінці, знижується. В результаті дії цих протилежних тенденцій утворюєть-

ся зазначений мінімум комбінованого критерію. Перебір моделей можна здійснювати при 

будь-якому заданому числі рядків вибірки. Доцільно здійснювати перебір при рівному числі 

стовпців і рядків вибірки, тобто для квадратних вибірок даних. Якщо рядки вибірки також 

ранжовані за ефективністю, то збільшення числа врахованих рядків не може усунути ціка-

вить нас мінімум критерію. Для пошуку цього мінімуму достатньо перебрати тільки квад-

ратні матриці. 

Алгоритм пошуку ядра вибірки здійснюється в декілька етапів: 

1. Спочатку вибірка вхідних даних збільшується за рахунок генерації додаткових 

нових змінних, які є комбінацією первинних. Це можуть бути добутки або суми первинних 

аргументів.  

2. Інформативність змінних оцінююється за допомогою кореляційного аналізу: 

розраховуються значення модуля коефіцієнта кореляції вихідної змінної з усіма вхідними (як 

первинними так і згенерованими).  

3. За значенням модулю коефіцієнту кореляції змінні ранжуються в ряд: від 

найбільшого (який вважається найбільш інформативним) до найменшого.  
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4. Формуються вибірки даних різної розмірності, починаючи, наприклад, з 8 

змінних та 8 спострежень до 24 змінних та 24 спостережень.  

5. Будуються моделі на основі комбінатороного алгоритму МГУА і за мінімаль-

ним значенням зовнішнього критерію точності або незміщеності (може бути розрахований 

комбінований критерій)  знаходится ядро вибірки. 

Розглянуто приклад пошуку ядра вибірки в задачі лікування інсулінозалежного діабету. 

Задача лікування діабету була розглянута в статтях [2-3].  

Хворим вимірюється рівень глюкози в крові чотири рази на добу: о 6 годині ранку, о 

12, о 17 годині 15 хв. та перед сном о 22 годині. Крім того, хворий реєструє дози ін'єкцій ін-

суліну (короткої і продовженого дії), призначені йому лікарем, і вводяться також чотири рази 

на добу: вранці о 6 годині перед сніданком, о 11 годині 45 хв., о 17 годині і перед сном о 22 

годині продовженого дії. Поставлено завдання спрогнозувати рівень глюкози в крові хворого 

на діабет на тиждень вперед, щоб надати лікарю даних для коректування лікування. 

Рис. 1  

Для вибору оптимальногоо формату 

у задачі надомного моніторингу діабету 

було згенеровано вибірку, що містила 8 

первинних аргументів-кандидатів та 40 

спостережень. Крім того було додано 28 

парних добутків первинних аргументів. 

Змінні ранжовано за модулем 

коефіцієнту кореляції та відібрано 24 

найбільш корельованих в вихідною 

змінною. 

У розглянутому прикладі ядро 

вибірки відповідає квадратної вибірці 

розмірністю 14х14 елементів для 

прогнозу на тиждень вперед (рис. 1). 

Висновки. Підвищення точності прогнозування на основі МГУА може бути досягнуто 

за рахунок пошуку оптимального формату вибірки даних. Для цього здійснюється перебір 

вибірок різного формату і вибір такої вибірки, прогнозування за якою дасть найменшу поми-

лку. Розраховано прогноз рівня глюкози в крові хворого на діабет на знайдено формат 

вибірки, за яким отримано найменше значення помилки прогнозування (14 змінних та 14 

спостережень). 
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ОПТИМИЗАЦИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

А.В. Саушев 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, Санкт-Петербург, Россия 

Важнейшими задачами процесса параметрического управления состоянием электро-

технических систем (ЭТС) являются задачи оптимального параметрического синтеза, кон-

троля и прогнозирования состояния на основе априорной и текущей информации о свойствах 

системы [1]. Для большинства ЭТС критерием оптимального параметрического синтеза 

наряду с вероятностью безотказной работы является запас работоспособности [1]. При из-

вестных статистических данных о законах распределения параметров элементов ЭТС их оп-

тимальные значения могут быть получены на основе применения аналитических технологий, 

рассмотренных в работе [2]. В общем случае для поиска оптимального решения следует ис-

пользовать метод сужающихся областей [3], предполагающий последовательное сужение ис-

ходной области работоспособности в направлении градиента увеличения критерия опти-

мальности. Такой подход гарантирует получение глобального оптимума при произвольной 

форме области работоспособности. С целью существенного повышения достоверности опи-

сания области работоспособности, а также допусковых областей, расположенных эквиди-

стантно исходной области в направлении оптимальной точки, предлагается использовать ап-

парат логических R–функций, которые позволяют объединить в единое аналитическое выра-

жение функции-ограничения, описывающие гиперповерхности, составляющие область [4]. 

Допусковые области Gi, включая область работоспособности, записываются при этом в виде 

следующего рекуррентного соотношения: 

0...)...))(((...(((
)1()1(332211
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где k

g  – R–конъюнкция R–функций g, обеспечивающая возможность взятия k произ-

водных; g[–1;1], g = 1,…,d; d – число функций-ограничений. 

Для построения R–конъюнкции можно воспользоваться формулой [3, 4]: 
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При отсутствии моделей, описывающих функции-ограничения, последние могут быть 

получены на основе методов регрессионного анализа [5]. При этом, в силу исходного пред-

ставления функций-ограничений, они будут принадлежать к классу R–функций. 

Полученное семейство допусковых областей, каждая из которых определяет конкрет-

ный запас работоспособности, позволяет достаточно просто решать задачу распознавания 

состояния ЭТС в процессе эксплуатации. Если после подстановки полученных в результате 

идентификации значений диагностических параметров в уравнение, описывающее данную 

область Gi, будет получен положительный результат, то ЭТС имеет запас работоспособности 

не менее i. Интеллектуальные вычисления позволяют решать задачи идентификации и рас-

познавания в реальном масштабе времени. Рассмотренный подход был апробирован на ЭТС 

водного транспорта [5]. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ СРЕДСТВ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В 

СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБОБЩЕННОЙ ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ 

А.В. Селиванова
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, Т. Л. Мазурок
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Одесская национальная академия пищевых технологий, г. Одесса, Украина 
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Южноукраинский национальный педагогический университет им. К.Д.Ушинского, г. Одесса 

Не смотря на высокий уровень автоматизации, при эксплуатации большинства совре-

менных холодильных установок требуется применение управления со стороны оператора. В 

зависимости от степени автоматизации роль оператора в управлении холодильной установ-

кой может варьироваться от наблюдения за состоянием системы и реакции при отказе авто-

матики до полного цикла ручного управления.  Холодильные установки в процессе функци-

онирования используют такие опасные вещества, как аммиак либо синтетические сложносо-

ставные фреоны. Поэтому аварийные ситуации, вызванные неправильным управлением, мо-

гут привести к серьезным экологическим катастрофам.  Кроме того,  ошибки при управлении 

могут привести к неоправданному избыточному потреблению энергоносителей или к нару-

шению температурных условий хранения продуктов, что приводит к их порче и экономиче-

ским потерям. Поэтому актуальной и нерешённой проблемой является разработка современ-

ных компьютеризированных тренажёров для подготовки операторов по управлению слож-

ными холодильными установками.  

Для обеспечения гибкости настройки параметров модели управления в зависимости от 

возможных частных случаев конфигурирования отдельных элементов холодильного обору-

дования, разработана модель обобщённой холодильной установки на основе усовершенство-

вания известной кибернетической схемы управления [1].  

Схема взаимодействия оператора с системой управления представлена на рис. 1. Её 

особенностью является то, что в отличие от классической схемы управления [2], данный ва-

риант содержит систему интеллектуальной поддержки (СИП), которая с помощью современ-

ных методов искусственного интеллекта вырабатывает и предоставляет команды алгоритма 

оптимального управления int , которые сравнивается с командами оператора c . Сопостав-

ление команд и последующая идентификация, выполняемые блоком системы принятия ре-

шений, на основе логического вывода по разработанной базе знаний позволяют организовать 

информационное сопровождение оценки действий оператора и предотвратить передачу 

ошибочного управляющего воздействия на исполнительный механизм. Диагностика ошибки 

имеет обучающее значение для оператора-ученика.  

 
Рис.1 Схема взаимодействия оператора с системой управления 

 

В связи со слабой формализацией и высокой степенью неопределённости процесса 

принятия решения об управляющем воздействии со стороны оператора, разработана модель 

системы интеллектуальной поддержки, целью которой является преобразование входной 
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информации о состоянии среды dX
 и состоянии объекта управления dY

 в информацию о ре-

комендуемом управляющем воздействии int
. В связи с неэффективностью формирования 

универсальных детерминированных алгоритмов таких преобразований для различных кон-

фигураций системы, целесообразно применение аппарата нейронных сетей в комбинации с 

нечеткой логикой [1].  

Системы управления, так или иначе использующие искусственные нейронные сети 

(НС), являются одной из возможных альтернатив классическим методам управления. В них 

назначением нейросетевого контроллера является выработка адекватного управляющего 

сигнала для управления динамикой состояний объекта управления от начального состояния 

до желаемого итогового состояния. 

Для создания гибридной сети использован пакет Fuzzy Logic Toolbox системы 

MATLAB, в котором гибридные сети реализованы в форме адаптивных систем нейро-

нечеткого вывода ANFIS. В качестве начальных учебных данных использованы эксперимен-

тальные данные по эксплуатации одноступенчатой аммиачной холодильной установки для 

хранения мясомолочной продукции Одесского мясоперерабатывающего завода.  

Основным заданием холодильной установки является поддержка заданного темпера-

турного режима в холодильной камере, потому входные параметры представлены лингви-

стическими переменными: êàìt - температура в камере; têàìv - скорость изменения температу-

ры в камере.  

Выходной переменной является параметр управления rv - мера открытия регулирую-

щего вентиля.  

После подготовки и загрузки учебных данных сгенерирована структура системы нечет-

кого вывода, представленная на рис 2.  

 
Рис.2 Структура системы нечеткого вывода  

 

Представленная модель учитывает  не все параметры, влияющие на качество управле-

ния, однако ее анализ позволяет сделать вывод о том, что применение методов нейро-

нечеткого моделирования дает приемлемые результаты при моделировании управления 

обобщенной холодильной установкой. В дальнейшем планируется расширить число пара-

метров и повторить цикл компьютерных экспериментов с целью получения адекватной ги-

бридной модели управления обобщенной холодильной установкой. 

Литература 
1. Растригин Л. А. Современные принципы управления сложными объектами./ Л. А.Растригин.  – 

М.: Сов. Радио, 1980 – 232 с. 

2. Селіванова А. В. Нейро-нечітке моделювання управління холодильною установкою для 

комп’ютерного тренажера /А.В. Селіванова, А.П. Селіванов, Т.Л. Мазурок / Системні технології. 

– Випуск 4 (81) – Дніпропетровськ, 2012 – С. 136-141 

3. Комашинский В. И. А. Нейронные сети и их применение в системах управления и связи  / В.И. 

Комашинский, Д.А. Смирнов – М.: Горячая линия-Телеком, 2003. - 94 с. 



СomІnt – 2013  Прикладні аспекти інтелектуальних обчислень  

242 ІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект», Черкаси, Україна,14-17 травня 2013 р. 

ГРУПОВИЙ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХОДИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВИМОГ 

СУБ’ЄКТІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

О.М. Сіпко
 

«Черкаський державний технологічний університет», Черкаси, Україна 

Розклад занять у вищому навчальному закладі є одним з найважливіших і дієвих видів 

планування навчальної роботи, основним організаційним документом, що визначає роботу 

студентського та викладацького колективу, всього закладу в цілому. Розклад встановлює ро-

зпорядок занять протягом дня, тижня, семестру. 

Основними задачами складання розкладу навчальних занять можна назвати наступні: 

- дотримання державних вимог до мінімуму змісту та рівня підготовки розкладу, з 

урахуванням отримання знань; 

- виконання робочих навчальних планів і графіків навчального процесу відповідно 

до розкладу; 

- створення оптимального режиму роботи студентів протягом дня, тижня, семестру; 

- створення за допомогою розкладу оптимальних умов для виконання професорсь-

ко-викладацьким складом своїх посадових обов'язків в процесі навчання студентів; 

- забезпечення санітарно-гігієнічних вимог в розкладі; 

- доступність навчальної інформації для студентів; 

- ефективне та рівномірне використання аудиторного фонду. 

Основними суб’єктами, для яких складається розклад, є студенти та викладачі. Дуже 

важливо створити розклад, який задовольняв би їх вимоги [1]. Для цього було вирішено за-

стосувати два підходи для визначення вимог суб’єктів навчального процесу:  

- групового – для студентів; 

- індивідуального – для викладачів. 

Для реалізації даних підходів було здійснено опитування студентів і викладачів з ме-

тою визначення основних їхніх вимог до розкладу. Студентам було запропоновано визначи-

тись з бажаним розподілом пар по днях. Зі списку можливих варіантів розподілу кількості 

навчальних занять по дням було визначено список з найчастіше повторюваних комбінацій. 

Далі в ході дослідження було визначено у відсотках співвідношення вільних днів тижня, а 

також бажаний розподіл навчальних занять по днях. Для врахування вимог студентів ми вра-

ховували спільну думку студентів, що й визначило застосування групового підходу для пода-

льшого створення розкладу занять. Викладачам було задано питання для визначення їх ви-

мог, а також визначено пріоритетність статусу викладачів за методом аналізу ієрархій 

Т.Сааті [2], шляхом опитування групи викладачів [3].  

В доповіді будуть докладно представлені описані вище підходи, а також результати ви-

користання цих підходів для створення оптимального розкладу навчальних занять. 

Література 
1. Сіпко О.М. Аспекти еволюційної технології для визначення області компромісу між значеннями 

цільових функцій „викладача” і „студента” у задачі складання розкладів [Текст] / О.М. Сіпко // Ма-

теріали VІІІ-ої міжнародної конференції „Інтелектуальний аналіз інформації” (ІАІ-2007). – Київ. – 

2007. – C. .  

2. Сіпко О.М. Метод послідовного аналізу варіантів розв’язання задачі складання розкладу навчаль-

них занять [Текст] / О.М. Сіпко // Праці VІ міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рі-

шень». – 2012. – С. 

3. Саати Т.Л. Взаимодействие в иерархических системах // Техническая кибернетика.  –1979. – №1. – 

С. 68-84. 



СomІnt – 2013  Прикладні аспекти інтелектуальних обчислень  

II Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект», Черкаси, Україна, 14-17 травня 2013 р. 243 

МОНІТОРИНГ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ОСНОВІ 

ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ GRID ОБЧИСЛЕНЬ 

С.В. Скакун
1,2,3

, А.Ю. Шелестов
1,2,3

, Б.Я. Яйлимов
1
, В.М. Кригін

1,3 

1
«Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України», Київ, Україна 

 
2
«Національний Університет біоресурсів та природокористування України», Київ, Україна 

3
«Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, 

Україна 
 

Розв’язання складних задач, що постають в області екологічного моніторингу з залу-

ченням космічних даних, вимагає аналізу та інтелектуальної обробки великих обсягів інфор-

мації. Як правило, ця інформація розподілена, тобто розташована у різнорідних джерелах. Це 

можуть бути дані спостережень Землі з космосу, гідрометеорологічні дані, геологічної ро-

звідки тощо. Тому задача інтеграції розподілених інформаційних та обчислювальних ре-

сурсів, а також створення інтелектуальних методів обробки інформації в межах єдиної си-

стеми, є дуже актуальною. 

Для оцінки ймовірності ризику стихійного лиха запропоновано аналізувати (класифіку-

вати) інформацію, що надходить з різних джерел з різним часовим і просторовим розрізнен-

ням. Для спільного аналізу такої інформації застосовано методи і технології злиття даних 

(data fusion). Процес визначення затоплених повенями територій складається з попередньої 

та тематичної обробки, яка полягала у сегментації і класифікації зображення з використан-

ням нейронних мереж Кохонена. Для кожного супутникового зображення будується своя 

нейронна мережа, яка використовується для сегментації та класифікації зображення. В ре-

зультаті отримуємо зображення, значення пікселів якого приймають два значення: 1 для по-

значення класу «вода» і 0 – для класу «суша». Для отримання «імовірнісного» результуючого 

зображення пропонується наступний підхід: кожному нейрону НС ставиться в відповідність 

не бінарне значення, а значення з проміжку [0; 1], яке обчислюється як відносне число век-

торів з навчальної вибірки, що активують даний нейрон і маркованих як «Вода» . 

Важливим аспектом при використанні супутникових даних в умовах виникнення 

надзвичайних ситуацій є оперативність отримання та обробки даних та надання відповідних 

інформаційних продуктів кінцевим користувачам. З огляду на це, для підвищення ефективно 

моніторингу надзвичайних ситуацій у реальному часі, всі наукові методи та програмні засо-

би розроблялися з урахуванням використання Grid-технологій [1]. Перевагами використання 

Grid для даної задачі є: ефективне управління складним потоком виконання задач для оброб-

ки супутникової інформації; розподілений запуск ансамблю методів для обробки даних з по-

дальшою інтеграцією результатів обробки в кінцевий продукт; обробка супутникових зобра-

жень з використанням паралельних обчислень на високопродуктивній техніці.  

Отже, завдяки застосуванню Grid-технологій до задачі моніторингу надзвичайних ситу-

ацій вдалося забезпечити інтеграцію даних із різнорідних джерел та ефективно використати 

обчислювальні ресурси, зокрема віддалених один від одного, підвищити продуктивність та 

час їх обчислення. Отримані результати використано в регіональному центрі підтримки про-

грами UN-SPIDER в Україні; Міжнародною Хартією «Space and Major Disasters» в межах 

міжнародної співпраці космічних агентств щодо оперативного надання супутникових даних 

для моніторингу надзвичайних ситуацій; Державним космічним агентством України для гео-

графічної прив’язки даних вітчизняного супутника «Січ-2».  
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ПРОГНОЗУВАННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ З 

МІСЦЕВИМИ РОЗМИВАМИ РУСЕЛ ТА БЕРЕГІВ РІК 

Д.В. Стефанишин, Я.В. Ходневич 

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України,  

Київ, Україна  

 

Вступ. Актуальність задачі визначають численні випадки катастрофічних місцевих 

розмивів русел і берегів при паводках на ріках Українських Карпат. В ході натурних та 

експериментальних досліджень встановлено, що такі розмиви формуються в місцях виник-

нення локальних гвинтоподібних турбулентних течій, направлених від берега, біля підніжжя 

гряд наносів, за поваленими деревами тощо, які відхилені від берегів під гострим кутом вниз 

за течією ріки [1].  

Загальна постановка задачі. Гідродинамічна структура турбулентних потоків, що ро-

звиваються в локальних трьохвимірних областях за русловими перешкодами, дуже складна і 

оцінка їх кінематичних характеристик може бути виконана лише за допомогою чисельного 

моделювання динаміки турбулентного потоку [2]. Для здійснення прогнозування місцевих 

розмивів використовуються дані про гідролого-морфологічні характеристики руслового по-

току: витрати води, ширину і шорсткість русла, глибину потоку, морфологію дна, висоту 

донної перешкоди, кут її розташування до берега, склад ґрунтів русла і берега, швидкість 

транзитного потоку тощо.  

Чисельне моделювання кінематичних характеристик турбулентного потоку при 

обтіканні руслової перешкоди. Для моделювання кінематичних характеристик реальної 

турбулентної рідини запропоновано використовувати рівняння Рейнольдса для квазіламінар-

ного потоку (неявна схема обчислень) та рівняння Рейнольдса у дивергентній формі, які до-

повнюються рівняннями k  моделі турбулентності (явна схема обчислень). Такий підхід 

дозволяє вирішити проблему стійкості розв’язків при обчисленні кінематичних характери-

стик водного потоку та суттєво скоротити час обчислень. Серед переваг підходу слід відзна-

чити можливість проведення імітаційного моделювання в залежності від параметрів очікува-

ного паводку, параметрів перешкоди, кута її розміщення в руслі ріки відносно напряму тран-

зитного потоку. З метою економії часу обчислень та машинної пам’яті при виконанні іміта-

ційного моделювання використовується ефективний алгоритм розв’язання розрідженої си-

стеми лінійних алгебраїчних рівнянь на основі прямого методу LU-розкладання з викори-

станням принципів роботи з розрідженими матрицями [3].  

Прогнозування місцевих розмивів. В залежності від умов, що можуть скластися на 

досліджуваній ділянці русла, виконується ряд чисельних експериментів зі встановленням  

значень наближених швидкостей потоку, які моделюються двома нечіткими змінними: 1) 

«значення швидкості може виявитися більшим …» – Z - подібною функцією належності; 2) 

«значення швидкості може бути меншим …» – S - подібною функцією належності. Далі за 

допомогою операції перерізу встановлюється нечітка множина з функцією належності 

нечіткої змінної «значення швидкості знаходитиметься в інтервалі» з оцінкою методом цен-

тра тяжіння очікуваної швидкості потоку, яка порівнюється з критичною. Об’єм розмиву 

визначається з врахуванням тривалості проходження паводку. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫПЛАВКИ СТАЛИ НА ОСНОВЕ MIMO - 
КАСКАДНЫХ НЕО-ФАЗЗИ СЕТЕВЫХ АЛГОРИТМОВ 

И.В. Стовпченко, А.И. Михалёв 

Национальная металлургическая академия Украины, Днепропетровск, Украина 

Процесс выплавки стали в кислородном конвертере является сложным нелинейным 

многопараметрическим объектом исследования, что показано в ходе предыдущих работ.   

В работах [1,4] были получены и обработаны данные по выплавке стали при кислород-

но-конвертерном производстве, построена нейросетевая модель раскисления стали в ковше. 

Итогами вышеуказанных работ стали выводы о порядке сложности и нелинейности, много-

параметричности и многосвязности параметров, что повлекло за собой необходимость поис-

ка средств моделирования, соответствующих по сложности объекту моделирования. Одним 

из таких средств является относительно новая разновидность каскадных нейронных сетей на 

основе нео-нечетких (нео-фаззи) нейронов.  

Таким образом, в рамках данного доклада рассматривается нейронная модель процесса 

выплавки стали в кислородном конвертере, построенная с использованием MIMO-каскадной 

нео-фаззи нейронной сети. MIMO-каскадная нейронная сеть представляет собой модифици-

рованную каскадно-корреляционную нейронную сеть. Модификация заключается в замене 

персептронов на нео-фаззи нейроны, что позволяет, сохраняя быстродействие обучения ап-

проксимировать зависимости вход/выход. Также нео-фаззи нейроны позволяют на основе 

нечеткого вывода интерпретировать получаемые результаты моделирования. 

Совместно с авторами работ [2-4], в которых были предложены MIMO-каскадные нео-

фаззи нейронные сети как мощный инструмент многопараметрического имитационного мо-

делирования, была построена MIMO-CNFN модель.  

Для идентификации химического состава стали, выплавляемой в кислородном конвер-

тере, в качестве модели применялась нео-фази нейронная сеть с 15 входами и 5-ю выходами. 

Сеть содержала 3 каскада по 5 нео-фаззи нейронов.  

На основе анализа абсолютной ошибки выхода модели по отношению к соответствую-

щим величинам тестовой выборки, а также на основе дополнительной меры контроля точно-

сти выходного сигнала, была получена информация о достоверности модели. 

В последующих работах планируется на основе полученных данных о связности мно-

гопараметрической модели выделить параметры, наиболее значимые с точки зрения инфор-

мативности, а также разделить модель на составляющие в соответствии с технологическим 

процессом (2 этапа – продувка и раскисление), что позволит повысить точность модели. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ 

Е.А. Сухобрус 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского  

«Харьковский авиационный институт», Харьков, Украина 

Для повышения эффективности исследований технологических процессов большое 

значение имеет получение адекватной математической модели процесса по результатам мно-

гофакторных экспериментов при минимальных временных и стоимостных затратах.  В рабо-

те исследуется эффективность применения генетических алгоритмов (ГА) для оптимизации 

технологических процессов по стоимости реализации. 

Анализ последних исследований и публикаций показал, что стандартный ГА в услови-

ях большого пространства поиска или сложного ландшафта может быть неэффективен по 

критерию времени. Эту проблему позволяют решить параллельные ГА. Исследования ячеи-

стой модели показали, что для сложных задач она способна обеспечить лучшие решения, чем 

стандартный ГА [1]. Также подчеркнута эффективность принципа элитизма и двухточечного 

скрещивания [2]. 

На основании проведенного анализа публикаций, для поиска оптимальных по стоимо-

сти реализации планов эксперимента выбраны следующие методы: классический ГА,  парал-

лельные ГА (островная модель и ячеистый ГА). Для автоматизации процесса поиска реали-

зовано программное обеспечение с использованием данных методов. 

Эффективность предложенных методов проверялась на примере оптимизации исход-

ных матриц планирования технологических процессов. Размерность матриц задавалось пла-

нами 3
k
, где k = 2…8, и 4

k
, где k = 2…4. Для каждой матрицы была задана стоимость измене-

ния значений уровней факторов. Каждая матрица планирования была оптимизирована по 

стоимости реализации эксперимента следующими методами: анализ перестановок строк 

матрицы планирования [3], классический ГА, островная модель, ячеистый ГА. В связи со 

значительными временными затратами на полный перебор вариантов перестановок строк 

матрицы, при оптимизации исходного плана методом анализа перестановок вводилось огра-

ничение на анализ 100000 вариантов. 

На рис. 1 показана динамика показателей выигрышей по стоимости реализации планов 

эксперимента анализируемыми методами. 
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Рис. 1 Динамика показателей выигрышей 
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На рис. 2 показана динамика быстродействия программ при оптимизации планов экс-

перимента. 
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Рис. 2 Динамика показателей быстродействия программ 

 

Как видно из графиков, ГА позволяют получить больший выигрыш по стоимости реа-

лизации эксперимента с меньшими временными затратами по сравнению с методом анализа 

перестановок строк матрицы планирования. 

С точки зрения времени реализации и числа поколений, затрачиваемых на поиск опти-

мального по стоимости реализации плана эксперимента, параллельные генетические алго-

ритмы, в частности, такие как островная модель и ячеистый генетический алгоритм, оказы-

ваются эффективнее классического генетического алгоритма. Параллельный поиск целесо-

образно применять для оптимизации многоуровневых планов многофакторного эксперимен-

та. 

Выводы. Проанализирован процесс оптимизации планов эксперимента различной раз-

мерности с использованием классического генетического алгоритма и параллельных генети-

ческих алгоритмов. Показано, что среди рассмотренных методов оптимизации наилучшие 

показатели по временным и стоимостным затратам получаются при использовании ячеисто-

го генетического алгоритма.   
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КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ БАЗИС ПРОГНОЗУВАННЯ ЗСУВНИХ ПРОЦЕСІВ 

ПІВДЕННОГО БЕРЕГА КРИМУ 

В.М. Таран  

 «Ялтинська філія Європейського університету», Ялта, Україна 

Вступ. Зсувні процеси Південного берега Криму ушкоджують автотраси, руйнують 

будівлі та підпірні стіни. Для запобігання катастрофічним наслідкам зсувних процесів необ-

хідно застосовувати новітні інформаційні технології та за їх допомогою проводити ком-

плексний моніторинг і прогнозування протікання цих процесів та їх можливі наслідки.  
Моніторинг та обробка даних. На активізацію зсувних процесів Південного берега 

Криму впливають різнорідні фактори такі, як: кількість опадів, їх тривалість, товщина 

сніжного покрову взимку, рівень ґрунтових вод, геологічний склад земної поверхні, сонячна 

активність, сейсмічна активність регіону впродовж певного терміну, проведення протизсув-

них заходів у попередній період тощо.  

Попередня обробка даних має своєю метою фільтрування зібраних даних та виявлення 

серед них аномальних значень, які можуть вплинути на активізацію зсувних процесів на 

Південному березі Криму. 

Методи та моделі прогнозування зсувних процесів Південного берега Криму. Тра-

диційно для прогнозування зсувних процесів Південного берега Криму  використовуються 

геологічні методи (картування), методи регресійного та кореляційного аналізу, а також 

аналіз часових рядів. Поряд з цими методами набувають визнання мережеві методи (нейрон-

ні мережі та мережі довіри Байєса) а також метод групового врахування аргументів.  

Аналіз отриманих даних за допомогою різних методів та моделей позволяє одержувати 

більш якісний прогноз, оцінювати можливу активізацію зсувних процесів та їх наслідків 

комплексно, системно, з урахуванням різних факторів впливу. При наявності такого прогно-

зу місцеві органи самоврядування плануватимуть більш ефективно протизсувні роботи по 

укріпленню зсувонебезпечних ділянок доріг та будівель. 

В зв’язку з цим перед науковцями постає завдання – розробити інструментальні засоби 

аналізу та прогнозування активізації зсувних процесів Південного берега Криму та мас-

штабів їх катастрофічних наслідків. Таким інструментальним засобом може стати інфор-

маційна система прогнозування активізації зсувних процесів Південного берега Криму, яка 

базуватиметься на перелічених вище методах та моделях та вироблятиме прогноз на різні 

проміжки часу: на тиждень, місяць, рік, два, десять, двадцять років тощо. 

Висновки. В цій роботі наведено концептуальний базис інформаційної системи про-

гнозування активізації зсувних процесів Південного берега Криму, що складається з таких 

моделей: однофакторні та багатофакторні регресійні моделі, авторегресійні моделі, нелінійні 

регресійні моделі (МГУА), нейронні мережі, мережі довіри Байєса. Фактори, що використо-

вуються в цих моделях, є геолого-кліматичними даними та задаються в кількісному та 

якісному вигляді в залежності від моделі. Результат прогнозування може супроводжуватися 

поясненням, наведенням сценарію розвитку процесів та їх можливих катастрофічних 

наслідків, ймовірністю виникнення тих чи інших варіантів руйнацій тощо. 
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WEB-СЕРВІС ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ 

БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ АПАРАТУ НЕЧІТКИХ МНОЖИН 

Б.Л. Ткаченко, Ю.В. Триус 

Черкаський державний техїнологічний університет, Черкаси, Україна 

Банкрутство підприємства – процес, у якому підприємство, нездатне розрахуватися з 

кредиторами, позбавляється майна за рішенням суду, яке після цього розподіляється між 

кредиторами відповідно до встановленої законом черговості виплати боргів кредиторам, та-

ких як податки і заробітна плата працівникам організації-банкрута. 

Як відомо, банкрутство підприємства може наставати в результаті цілого ряду взаємо-

пов'язаних між собою причин (див., наприклад, [1]): 

• причини з зовнішнього оточення підприємства, куди відносимо політичні, зовнішнь-

оекономічні, технологічні і соціальні причини, які підлягають спеціальному PETS-аналізу (P 

- political, E - economical, T - technological, S - social); 

• ринкові причини – до них відносяться: слабка позиція підприємства на ринку збуту 

продукції, високий рівень конкуренції, нестійкість і вузькість зайнятої ринкової ніші та інші; 

• внутрішньоекономічні причини, до числа яких входять витратність, ресурсомісткість, 

неекологічність виробництва, морально застарілі технології, зношеність основних фондів, 

неоптимізоване оподаткування, низька продуктивність праці та інші; 

• фінансові причини – незадовільний рівень дебіторської (кредиторської) заборгованості 

і низька якість її обслуговування, дефіцит обігових коштів, незадовільний рівень ліквідності, 

недостатня автономія та інші причини, що призводять до накопичення збитків, штрафних 

санкцій та інших негативних фінансових результатів; 

• управлінські причини, до числа яких входять низький рівень управлінської культури 

топ-менеджменту та фінансистів підприємства, відсутність ефективного управлінського 

обліку фінансових операцій, неналежне управління фінансами, неефективна рекламна та 

маркетингова діяльність відповідних служб,  

а також інших причин, що в результаті негативно відображаються на рівні всіх сфер 

бізнес-активності підприємства. 

Рівень ризику банкротства – це комплексний показник, що характеризує як финансове 

положення підприємства, так і якість управління ним, яка, в решті-решт, одержує своє вира-

ження у фінансовому еквіваленті, але не вичерпується лише фінансовими наслідками.  

Найбільш поширеним підходом до аналізу ризику банкрутства підприємства є підхід 

Альтмана (див., наприклад, [2]), а також ряд аналогічних підходів: модель Ліса, модель Чес-

сер, модель Давидової-Бєлікова. Вони відносяться до так званих «кількісних» підходів.  

Але, як зазначає Недосєкін О.О. [3], підхід Альтмана не володіє стійкістю до варіацій у 

вихідних даних. Статистика, на яку спирається Альтман і його послідовники, можливо, і ре-

презентативна, але вона не володіє важливою властивістю статистичної однорідності вибірки 

подій.  

Оцінювати ризик банкрутства підприємства тільки за станом його фінансів недостат-

ньо, оскільки коли проблеми підприємства починають відображатися на рівні фінансів, часто 

буває вже пізно що-небудь виправляти, і банкрутство неминуче. Просто фінанси традиційно 

є найбільш спостережуваними артефактами підприємства, тому що мають стандартне кіль-

кісне вираження в облікових записах і звітних формах. Всі інші аспекти діяльності корпо-

рації кількісному вимірюванню можуть не підлягати зовсім. І тоді доводиться при оцінюван-

ні цих слабо вимірних факторів вдаватися до штучних прийомів. Характерним прикладом 

служить підхід Аргенті, де кожному фактору банкрутства корпорації зіставляється кількісна 

бальна шкала [2]. Результат оцінювання ризику банкрутства – стан так званого А-рахунку: 

чим більше рахунок, тим вище ризик. 

Близькими до підходу Аргенті є підходи, які можна умовно назвати «якісними». Вони 

грунтуються на вивченні окремих характеристик, притаманних бізнесу, що рухається у 
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напрямі до банкрутства. Якщо для досліджуваного підприємства характерна наявність таких 

характеристик, можна дати експертний висновок про несприятливі тенденції діяльності 

підприємства. При цьому треба відзначити, що при аналізі розглядаються не тільки фінансові 

показники, але й показники, що характеризують рівень менеджменту на підприємстві. 

Суттєво посилити підхід до аналізу ризику банкрутства підприємства можна шляхом 

об'єднання обліку кількісних (фінансових) і якісних (індикаторних) показників в аналізі, 

причому розглядаючи їх не тільки в статиці, але й в динаміці. Проте наявні методи не нада-

ють аналітикам подібної можливості. 

Одним з ефективних підходів до аналізу ризику банкрутства підприємства є підхід зас-

нований на використанні апарату нечітких множин, що враховує зазначені вище недоліки 

існуючих підходів.  

Авторами розроблено web-сервіс «Прогнозування банкрутсва підприємства» для 

розв’язування задачі про оцінювання ризику банкрутства підприємства на основі апарату 

нечітких множин, в якому реалізовано підхід, запропонований Недосєкіним О.О. у роботі [1]. 

Для отримання результатів оцінювання ризику банкрутства підприємства користувачу 

web-сервіса потрібно зробити декілька кроків. 

На першому кроці для розв’язування задачі про оцінювання ризику банкрутства 

підприємства користувачу необхідно вказати назву підприємства (за бажанням), для якого 

розв’язується задача, і кількість груп факторів, які характеризують діяльність підприємства.  

На другому кроці користувач вказує назви груп факторів, кількість факторів у кожній 

групі, а також вказує важливість (перевага або рівність) кожної групи по відношенню до 

наступної групи.  

На третьому кроці користувач вказує назви всіх факторів кожної групи, рівень, який 

характеризує кожен фактор, виражений у словесній формі: «Дуже низький», «Низький», 

«Середній», «Високий», «Дуже високий», при цьому вищий показник – кращий, наприклад, 

рівень «Середній» краще за рівень «Низький». Також вказується важливість (перевага або 

рівність) кожного фактора по відношенню до інших факторів групи. 

В результаті виконання описаних кроків на екран подається структурований опис 

вхідних даних про підприємство, а також виводяться результати визначення рівня стану 

кожної групи факторів і рівня ризику банкрутства підприємства. 

Вхідні дані про підприємство і одержані результати можна зберегти у xls-файлі і вико-

ристовувати їх у подальшій роботі. Також вхідні дані можна підготувати в окремому xls-

файлі (за певною структурою) й завантажити йх для проведення аналізу стану підприємства 

в автоматичному режимі. 

Web-сервіс реалізовано мовою PHP і розміщено на сервері ЧДТУ як модуль порталу 

«Логістика», який створюється на кафедрі комп’ютерних технологій. 

У доповіді більш детально буде розкрито технологічні особливості створення і викори-

стання web-сервіса для розв’язування задачі про оцінювання ризику банкрутства підприєм-

ства на основі апарату нечітких множин. 

Висновки. Web-сервіс «Прогнозування банкрутсва підприємства» може бути викори-

станий у навчальних цілях при вивченні дисциплін, де розглядаються питання застосування 

нечітких моделей і методів у системах підтримки прийняття рішень. Також сервіс буде ко-

рисним представникам малого і середнього бізнесу для розв’язування реальних задач про 

оцінювання ризику банкрутства підприємства. 
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МНОГОУРОВНЕВЫЕ НЕЙРОСЕТЕВЫЕ МОДЕЛИ ДИАГНОСТИКИ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ В УРОЛОГИИ 

Н.И. Федоренко 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», 

 Харьков, Украина 

В настоящее время применение компьютерных методов при анализе медико-

диагностической информации находит все большее распространение, что обуславливает раз-

витие математических методов, ориентированных на разработку инструментария процедур 

диагностирования заболеваний в медицине.  

В работе рассматривается  возможность использования нейронных сетей по компью-

терному моделированию процессов диагностирования заболеваний в урологии на основе 

урофлоуметрических показателей. Процедура диагностирования заключается  в последова-

тельном изучении врачом урофлоуметрических показателей пациента: 1 -  значение макси-

мальной скорости мочеиспускания, 2 - положение точки значения максимальной скорости 

мочеиспускания на номограмме, 3 - вид  графика урофлоурограммы. Вввиду разнопланово-

сти диагностической информации модель процедуры распознавания заболеваний предлага-

ется создать на основе многоуровневых нейросетевых архитектур. Информационно-

диагностическая модель процедуры распознавания заболеваний в урологии приведена на 

Рис.1, где Qmax – максимальная скорость потока мочи.  

1. Уровень

 Нижняя граница нормы 

по  Qmax  в зависимости

 от возраста.  

 

2. Уровень

 Положение точки 

Qmax 

на номограмме.

3. Уровень

Распознавание 

заболеваний по

урофлоурограммам.

Рис.1 Информационно-диагностическая модель процедуры распознавания заболеваний в 

урологии 

 

Созданная  на основе многоуровневых нейросетевых архитектур экспертная система 

способна учитывать и обрабатывать разноплановую диагностическую информацию, а также 

накапливать и обобщать опыт по диагностированию заболеваний в урологии.  
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ЭВОЛЮЦИОННЫЙ МЕТОД КЛАССИФИКАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА РАНЖИРОВАНИЯ 

Цыганкова И.А. 

 «Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН», Россия 

Одной из важных задач, которую необходимо решать в процессе разработки новых 

биологически активных веществ и методов диагностики, является задача классификация 

объектов по геномной информации. Характерными особенностями геномных данных явля-

ются высокая размерность пространства признаков и малый объем выборки объектов.  

В настоящее время известно большое количество методов классификации [1-7], эффек-

тивность которых существенно зависит от специфики предметной области, в которой эта за-

дача сформулирована, и особенностей исходной информации. Анализ существующих мето-

дов показал, что их использование для классификации объектов по геномной информации 

требует или предварительного снижения размерности пространства признаков, или фактиче-

ское снижение размерности происходит уже в процессе формирования классифицирующего 

правила. Специфика геномной информации делает снижение размерности признакового про-

странства принципиально недопустимым, так как это может привести к потере значимой ин-

формации о неизвестных взаимных связях между генами, что чрезвычайно важно при созда-

нии новых методов диагностики и лекарственных средств. Поэтому, разработка методов 

классификации, ориентированных на обработку геномной информации, и не требующих 

снижения размерности признакового пространства, до сих пор является актуальной. 

Постановка задачи. Имеется конечное множество объектов, которое разделено на два 

непересекающихся подмножества (класса). Каждый объект описывается набором парамет-

ров. Параметры, характеризующие различные свойства объектов, измеряются в количе-

ственной шкале и могут принимать значения из некоторого множества допустимых значений 

действительных чисел. Целевой параметр измеряется в номинальной шкале и отражает ин-

формацию о принадлежности объекта к одному из классов. Требуется, не снижая размер-

ность пространства признаков, предложить метод, позволяющий с приемлемой точностью 

классифицировать объект по его заданным описательным характеристикам. 

Для решения сформулированной задачи предлагается метод, основанный на предполо-

жении, что в многомерном признаковом пространстве существует некоторый базовый эле-

мент, относительно которого формируется ранжированная последовательность объектов, се-

парирующая обучающую выборку на два класса. Метод реализует двойное ранжирование 

объектов относительно базового элемента: упорядочение объектов по классам и упорядоче-

ние объектов по возрастанию расстояния от базового элемента внутри классов. Тогда при-

надлежность объекта к одному из классов определяется рангом классифицируемого объекта 

в упорядоченном ряду объектов обучающей выборки. Поиск базового элемента проводится с 

использованием эволюционного подхода [8-10], реализуемого с помощью модифицирован-

ного генетического алгоритма, где в качестве исходной популяции рассматриваются сами 

объекты обучающей выборки. Поиск базового элемента при заданном типе его представле-

ния в многомерном пространстве признаков и выбранном варианте упорядочения классов в 

формируемой последовательности объектов является, по сути, самостоятельной задачей, что 

позволяет достаточно легко организовать параллельную реализацию алгоритма обучения. 

Для оценки эффективности предлагаемого метода был проведен численный экспери-

мент с использованием реальных экспериментальных данных об уровне экспрессии генов 

атлантического лосося. В качестве обучающей выборки рассматривалась выборка из 100 

рыб. Каждая рыба описывалась вектором числовых параметров, которые являлись результа-

тами инструментальных измерений уровня экспрессии различных генов у атлантического 

лосося. Размерность вектора параметров составляла 967. Обучающая выборка была разделе-

на на два класса. Один класс включал 50 рыб, зараженных инфекционным лососевым виру-

сом анемии, а в другой класс – 50 рыб, незараженных этим вирусом. 
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Результаты численного эксперимента показали высокую эффективность предлагаемого 

метода классификации. Достоверность полученных результатов была подтверждена расче-

тами на контрольной выборке. Метод изначально ориентирован на использование парал-

лельных вычислений, что позволило оптимизировать вычислительные ресурсы и существен-

но сократить время поиска решения. 
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ПОБУДОВА СППР ДЛЯ ТОРГІВЛІ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ НА ОСНОВІ 

ЕВОЛЮЦІЙНОГО ВІДБОРУ ТОРГІВЕЛЬНИХ СИГНАЛІВ  

Д.М. Чабаненко 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

Інвестиційні та спекулятивні операції на сучасних фінансових ринках дозволяють от-

римати доходність, що значно перевищує доходність депозитів, які пропонують комерційні 

банки. Але ці операції завжди зв’язані з ризиком, спричиненим як недостатньо обгрунтова-

ним рішенням, так і непередбачуваними в рамках доступних прогнозних моделей різких змін 

ціни (фінансові бульбашки, кризи, крахи). Тому актуальною задачею є розробка системи 

підтримки прийняття рішень, які використовують прогнози часових рядів, отримані рядом 

сучасних методів прогнозування, надають рекомендації щодо купівлі або продажу, дозволя-

ють оцінити ризики даних операцій.  

Системи, що розвязують такі задачі, можна умовно розділити на дві групи. До першої 

групи можна віднести системи на основі сигналів. Такі системи надають користувачеві ре-

комендації щодо купівлі чи продажу, базуючись на сигналах, для обчислення яких часто не 

вимагається прогнозування: перетин цінового графіку та графіку ковзної середньої для цього 

ж часового ряду, перетину ковзних середніх з різним вікном усереднення, перетину ціною 

певної прямої тощо. Такий метод торгівлі називається технічним аналізом та має дві групи 

сигналів: сигнали продовження попереднього руху ціни та сигнали розвороту [1]. До переваг 

таких систем можна віднести те, що для їх обчислення не вимагається потужних обчислю-

вальних можливостей і їх легко додати до торгового терміналу. Оскільки дані системи є по-

пулярними, це, з одного боку, підсилює рух ціни у напряму, що передбачається сигналом, 

але з іншого боку, створює труднощі вчасного входження у ринок. Також існує проблема 

розпізнавання певних видів сигналів, які не мають чіткого математичного формулювання і 

скоріше використовуються учасниками ринку інтуїтивно. 

Іншою групою систем торгівлі є використання методів прогнозування часових рядів 

для прийняття рішень [2]. Дані методи дозволяють побудувати прогнози майбутньої ди-

наміки ціни у вигляді точкових або інтервальних, точних або наближених (нечітких) оцінок 

майбутніх значень ціни через один або декілька дискретних кроків. У випадку, коли про-

гнозні значення ціни є вищими ніж наявні, очевидно дається рекомендація на купівлю, у 

протилежному напрямку – на продаж активу. Деякі методи прогнозування дозволяють ви-

явити невизначеність прогнозу у випадку, коли за певних обставин, можна з більшою чи 

меншою впевненністю слідувати отриманому часовому ряду при прийнятті рішення. Тому 

важливо отримати не тільки прогнозне значення, але і значення певної відносної міри надій-

ності даного прогнозу, що дозволить інвестору збільшити чи зменшити кількість акцій в 

угоді або, у випадку високого ризику помилки, відмовитись від активних дій. Тому актуаль-

ним є побудова нових видів сигналів на основі прогнозних часових рядів.  

Сучасні здобутки обчислювальних інтелектуальних систем можуть бути використані як 

для удосконалення систем на основі сигналів, так і для покращення побудови прогнозів ча-

сових рядів. Моделі нейронних мереж та МГУА можуть бути використані як для створення 

нових сигналів, так і для більш грунтовної оцінки наявної конфігурації сигналів та прийняття 

рішення про купівлю, продаж чи бездіяльність у випадку спрацьовування суперечних сиг-

налів із множини доступних. Системи нечіткого логічного виводу дозволяють побудувати 

оптимальну систему правил виду „якщо-то” у випадку, коли чіткі пороги спрацювання кож-

ного сигналу є невідомими. Еволюційні алгоритми дозволять визначити систему правил 

торгівельних дій або уточнити та удосконалити уже існуючу систему.  

З огляду на вищесказане, вважаємо перспективним розробка гібридної СППР на основі 

інтелектуальних методів , яка дозволить об’єднати методи на основі сигналів та методи про-

гнозування часових рядів. Структура системи матиме наступний вигляд. Вхідними величи-

нами буде система сигналів різного виду від множини доступних розрахункових процедур та 

методів прогнозування, а вихідними величинами системи є наступні: 1) порада на купівлю чи 
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продаж чи відсутність сигналу; 2) рекомендована ціна заявки, яку має користувач подати в 

ринок; 3) рекомендована величина лоту; 4) величина ціни стоп-заявки, яка обмежує збитки у 

випадку руху ціни у протилежному від прогнозу напрямку; 5) Величина ціни тейк-профіт, 

при настанні якої угода має бути закрита з прибутком; 6) величина ступеня ризику виконан-

ня даної поради.  

Якщо інвестор, оцінивши указаний ступінь ризику, прийняв рішення та подав заявку, 

система має враховувати наявний стан рахунку трейдера, який може бути одним з наступ-

них: подана заявка, очікується її виконання; заявка виконана (здійснена купівля або продаж 

лоту); заявка виконана частково. Майбутні поради системи мають залежити від теперішнього 

стану рахунку. У випадку, коли інвестор здійснив купівлю чи продаж рекомендованого обся-

гу активів, система не видає нових сигналів, а лише коригує рівні цін у заявках стоп-лосс та 

тейк-профіт. Ціна стоп-лосс може переноситись на беззбитковий рівень тільки при справд-

женні прогнозів та підсиленні впевненності іншими доступними сигналами.  

Автором запропонована наступна ідея створення вищезазначеної системи, яка базуєть-

ся на еволюційному підході. Існує множина розрахункових процедур, які приймають на вхід 

усю доступну інформацію про історію цін і видають: сигнал спрацювання (бінарна величи-

на), напрям угоди (купівля чи продаж), ціну тейк-профіт та ціну стоп-лосс. Дані розрахункові 

процедури проходять апробацію на навчальній вибірці, після чого ефективність кожної з 

процедур оцінюється як відношення кількості випадків, які привели до прибутку, до кіль-

кості випадків спрацювання сигналу. Це відношення враховується як міра довіри показника. 

Під час використання системи, в кожен момент часу визначається підмножина сигналів, що 

спрацювали. Оскільки сигнали можуть суперечити один одному, то здійснюється обчислення 

середнозваженого показника довіри для підмножини сигналів на купівлю і підмножини сиг-

налів на продаж. Користувачу виводиться рекомендація сигналу, який має більшу довіру та 

середньозважені ціни тейк-профіт та стоп-лосс для відповідної множини окремих сигналів. У 

якості ваг використовуються коефіцієнти довіри. 

Для покращення ефективності системи, здійснюється створення нових сигналів 

комбінуванням пар сигналів з найкращим показником довіри (процедура, аналогічна операції 

кросоверу у генетичних алгоритмах). Новий сигнал спрацьовує у випадку одночасного 

спрацювання обидвох сигналів та повертає рекомендовані ціни стоп-лосс та тейк-профіт як 

середнозважені з коефіцієнтами довіри відповідні рекомендовані ціни кожного з первинних 

сигналів. Таким чином, множина вихідних сигналів доповнюється новими, для яких 

здійснюється експериментальне тестування та оцінка коефіцієнту довіри. Аналогічно гене-

тичній операції мутації, вводяться дві операції 1) зміна сигналу з купівлі на продаж, при 

чому ціни тейк-профіт і стоп-лосс міняються місцями; 2) зміна сигналу з істинного на хиб-

ний. Ідеї цих операцій полягають у тому, що якщо сигнал стабільно приносить збитки, то 

протилежний сигнал може приносити прибуток. Тому сигнали мутації застосовують як для 

найкращих, так і для найгірших вихідних сигналів першого та другого порядку.  

Після операцій мутації та кроссоверу, проводиться тестування нових стратегій та нова 

оцінка коефіцієнту довіри, який грає роль цільової функції і дозволяє вибрати найкращі сиг-

нали. Запропонований метод є адаптивним, тому що при використані вибраних найкращих, 

згідно генетичних принципів, розрахункових процедур-сигналів відбувається перерахунок їх 

коефіцієнтів довіри. У випадку, коли певні сигнали з часом стають неефективними, дана си-

стема здатна це врахувати і виключити такі сигнали. 
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ВИКОРИСТАННЯ ОНТОЛОГІЙ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПРИЙНЯТТЯ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

Ю.П.Чаплінський, О.В.Субботіна 

«Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України», Київ, Україна 

Стійкою тенденцією розвитку сучасних процесів, що реалізуються в сфері людської 

діяльності (соціальною, економічною, науковою, освітньою, технологічною), стає усклад-

нення задач, які доводиться розв’язувати на різних рівнях управління. Управління знаннями 

сьогодні розглядається як потужна конкурентна перевага на підприємстві, орієнтованому на 

постійні зміни ділових процесів. Тому актуальною є задача підтримки прийняття рішень в 

проблемних ситуаціях з використанням інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень 

(СППР) , розробленої на принципах інженерії знань для сукупності певних проблемних об-

ластей. Оскільки знання в складних предметних областях дуже швидко змінюються або за-

старівають, з'являються нові задачі та нові методи розв’язання, то при створенні та викори-

станні СППР необхідно мати розвинені засоби для управління та використання знань. Слід 

також зауважити, що прийняття рішень базується не тільки на знаннях окремої предметної 

області, а на деякій сукупності предметних областей, яка визначає певну проблемну область. 

В рамках такого розгляду необхідно розв’язувати задачі, що пов'язані з формалізацією 

та структуризацією характерних ознак знань задач та процесів прийняття рішень за допомо-

гою спеціально розроблених моделей представлення відповідних знань. Одним з засобів ре-

алізації такого підходу до представлення знань є онтології. Під онтологією будемо розуміти 

систему, що описує структуру певної проблемної області, і що складається з множини класів 

понять, зв'язаних стосунками, їх визначень і аксіом, що задають обмеження на інтерпретацію 

цих понять в рамках даної проблемної області [1].  

При цьому онтологія повинна охоплювати весь перелік термінів і визначень, що дають 

можливість опису і обробки: організаційної структури; функціональної структури; функціо-

нальних задач; технологій комунікації та прийняття рішень. При цьому онтології дозволяють 

представити прийняття рішень, включаючи складові та взаємозв'язки між елементами про-

цесу прийняття рішень, та використовуються при формуванні та виборі рішень і для специ-

фікації горизонтальних/вертикальних зв'язків між задачами, моделями, методами, ре-

алізаціями та різними шарами прийняття рішень. Для цього всі знання, що описують прий-

няття рішень, розглядаються в розрізі знань, що описують контекст, та знань, що описують 

контент. Таким чином для представлення задач прийняття рішень та процесу прийняття 

рішень будемо використовувати взаємопов’язану множину онтологій, що представляє собою 

багаторівневу асоціативну структуру, яка включає слідуючі онтології: мета-онтологію; базо-

ва онтологію; контекстна онтологію; множину онтологій представлення процесу прийняття 

рішень; онтологію реалізацій; онтологію представлення користувача та взаємодії з ним. 

Сутностями метаонтології є такі поняття, як об'єкт, атрибут, значення, відношення і т.п. 

Мета базової онтології полягає в тому, щоб забезпечити ключові поняття та конструкції для 

того, щоб визначити, зрозуміти, структурувати та представити основні принципи області 

прийняття рішень, в рамках якої функціонує СППР. Це включає множину онтологій, в кож-

ної з яких є своя власна мета та роль в базовій онтології: загальна онтологія, онтологія опису, 

онтологія визначення та посилань, онтологія мов представлення, онтологія стану та подій, 

проблемна онтологія та онтологія абстракції. Базова онтологія забезпечує поняття, з яких всі 

інші поняття можуть бути отримані конкретизацією та/або спеціалізацією та через які прий-

няття рішень може бути представлене та визначене на основі вибраної точки зору (стан про-

блеми, поведінка проблеми та розв’язання проблеми); визначає поняття, які потрібні, щоб 

описати об’єкти прийняття рішень через поняття, ознаку та об’єкт посилання; конкретизує 

поняття та визначає їх семантичні значення; визначає поняття синтаксису та семантики мов, 

що використовуються для опису процесу прийняття рішень; визначає поняття та конструкції 

для класифікації, узагальнення, агрегації та групування. Контекстна онтологія допомагає 

розпізнати, зрозуміти та представити відповідні явища як контексти та в межах контекстів. 
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Серед контекстних онтологій розглядаються наступні компонентні онтології: онтологія кон-

тексту, онтологія шарів та онтологія точок зору. Онтологія контексту визначає слідуючі кон-

текстні області: область мети/результату, область актора, область процесу/дії, область об'єк-

ту, область середовища, область можливостей, область засобів, область представлення, об-

ласть розташування та область часу. Онтологія шарів підтримує структуру прийняття рішень 

та описує відношення на загальному рівні складових прийняття рішень та їх реалізацію на 

відповідних рівнях: проблема, модель, метод та реалізація в рамках системи результатів, си-

стеми об’єктів, системи використання та системи управління. Онтологія точок зору підтри-

мує множину визначених аспектів розгляду для конкретного представлення процесу прий-

няття рішень та структурування сприйняття складових прийняття рішень. Множина онто-

логій представлення процесу прийняття рішень розглядається як компонента бази знань при 

роботі з конкретною проблемною областю та являється, в свою чергу, шаблоном для побудо-

ви динамічної компоненти бази знань, що змінюється при переході від дослідження одної 

конкретної задачі до іншої. Такі онтології включають представлення задач предметної об-

ласті, онтологій предметно-формального та формального представлення та реалізацій цього 

процесу. Це дозволяє описати та використати підходи та засоби для формування рішень на 

основі даних (сховища даних, аналітична обробки даних (OLAP), інтелектуальна обробка да-

них (Data Mining)), формування рішень на основі логічних моделей та правил (прийняття 

рішень на продукційних моделях, семантичних мережах і т.д.), формування рішень на основі 

математичних моделей (оптимізація через використання аналітичних формул, оптимізація 

через алгоритми, оптимізація вибору з множини альтернатив і т.д.), формування рішень на 

основі типових рішень або прецедентів (типові рішення та моделі, прецеденти проблемних 

ситуацій). Онтологія реалізацій включає опис ( функціональний, поведінковий, організацій-

ний та інформаційний) програмного забезпечення для підтримки прийняття рішень. При 

цьому опис грунтується на функціональних (те, що робить програмне забезпечення) та не-

функціональних вимогах (обмеження використання). Онтологія представлення користувача 

та взаємодії з ним реалізує формування моделі сценарію та компонентів діалогу ( автоматич-

но або автоматизовано ). Онтологія  призначена для опису множини можливих станів діалогу 

та переходів. Стани діалогу та умови переходів описуються в термінах інтерфейсних еле-

ментів моделі представлення.  

Інтеграцію онтологій забузпечують з’єднувачі. З'єднувач реалізує принцип «моста» між 

відповідними етапами та онтологіями. Це зумовлено тим, що необхідно поставити у 

відповідність певні поняття, терміни та відношень, що використовуються в різних онто-

логіях. Це, наприклад, стосується взаємодії проблемної онтологією, контекстної онтологією 

та множини онтологій представлення процесу прийняття рішень, коли необхідно зробити 

додаткові припущення для уточнення та конкретизації для формулювання задачи з метою в 

подальшому правильному вибору моделі, методу, алгоритму та реалізації  прикладної зада-

чи. З іншого боку необхідно враховувати, що онтології  створюються як незалежні та які мо-

жуть бути повторно використані. В цьому випадку для розв'язання специфічної задачи вико-

ристовується відповідні аксіоми, при цьому гарантуя правильність вибору понять і термінів 

та іх атрибутів (властивостей). 

Запропоноване онтологічне представлення покладене в основу реалізації проектів зі 

створення інтелектуальних систем прийняття рішень. Така СППР є основою для реалізації 

інтегрованого інформаційного середовище, що інтегрує в собі бази даних та знань, елементи 

інформаційних систем, елементи експертних та геоінформаційних систем, систем прийняття 

рішень та яке працює в мережі, що об’єднує сучасні програмно-технічні засоби, включаючи 

Internet та мобільні системи. Версію такого онтологічного представлення було розроблено в 

рамках Українсько-Індійського проекту ”Інтернет-орієнтована інтегрована система підтрим-

ки прийняття рішень фермерами”. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОИСКА 

ТЕМАТИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ В WEB 

О.Ю. Чередниченко 

Национальный технический университет «ХПИ», Харьков, Украина 

На сегодняшний день интернет является неотъемлемым атрибутом жизни любого 

человека. Работа, хобби, общение с друзьями, магазины, библиотеки, игры, развлечения и 

многое другое нашло свое воплощение во всемирной паутине. В результате накоплены 

огромные объемы информации, которые с трудом поддаются структуризации и анализу. 

Решение различных задач (от бытовых до научно-исследовательских) часто связано с 

поиском и анализом тематической информации, что в условиях бурно развивающегося 

интернета приводит к актуальной задаче оптимизации поиска тематических сообществ.  

Цель исследования – повысить эффективность поиска тематических сообществ за счет 

разработки моделей, методов и информационных технологий поиска и анализа динамиче-

ской информации в web. 

Анализ предметной области показал, что информация в сети интернет характеризуется 

рядом особенностей. Во-первых, форма представления может быть различна (текст, медиа, 

гипертекст). Одной из главных особенностей является динамичность, а также дублирование 

информации. При этом информация, особенно тематическая, является распределенной и, как 

правило, неоднородной. Поиск информации существенно затрудняется большими объемами 

данных, которые необходимо обработать. Очевидно, что современные исследователи не 

оставляют без внимания проблему поиска информации в сети интернет, постоянно совер-

шенствуются поисковые алгоритмы, обновляется информация и индексируются ресурсы, об-

рабатываются новостные каналы и социальные сети. Не смотря на это, еще большое количе-

ство проблем в данной предметной области требует решения. 

Задачу поиска тематического сообщества можно рассматривать как задачу классифика-

ции множества объектов. Формальная постановка задачи может быть сформулирована сле-

дующим образом. Задано множество сравнимых объектов (в качестве таких объектов можно 

рассматривать результаты поисковых запросов), необходимо выделить близкие по характе-

ристикам группы объектов. Для формализации задачи необходимо определить факторное 

пространство (пространство характеристик, которые описывают множество сравниваемых 

объектов). Тогда каждый объект можно задать как точку в факторном пространстве. Задача 

заключается в определении скоплений точек на основе естественного расслоения исходного 

множества.  
Суть задачи заключается в том, чтобы заданное множество многомерных точек разбить 

на группы, т.е. необходимо определить число и состав группы точек. Как известно, одной из 
главных проблем задач классификации является способ определения близости объектов и, 
соответственно, метрика для ее измерения. Необходимо учитывать, что формализация прак-
тически всех этапов кластеризации основана на эвристических предположениях. Анализ ли-
тературы показывает, что в качестве критерия близости может рассматриваться критерий 
Колмогорова. Существенным аспектом в решении задачи кластеризации является выбор 
числа групп. Критерий выбора должен учитывать два противоречивых фактора: плотность 
группы и расстояние между группами. 

Учитывая, что статистические характеристики рассматриваемого факторного про-
странства, вообще говоря, неизвестны, то предлагается использовать непараметрические ме-
тоды построения функции сходства. С учетом интеллектуального характера процесса поиска 
тематических сообществ в сети интернет, в работе предлагается использовать теорию компа-
раторной идентификации в качестве теоретической базы для синтеза моделей поиска и обра-
ботки тематической информации. 

По аналогии с экспертным оцениванием, процесс выбора и оценки результатов темати-
ческого поиска можно формализовать как систему компараторов, которая реализует процесс 
последовательного попарного сравнения найденных результатов. 

Синтез математической модели оценочной функции результатов поиска является пред-

метом дальнейших исследований. 
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ВЫВОД ЗАКЛЮЧЕНИЙ О ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ 

СООРУЖЕНИЙ АЭС  

С. И. Шаповалова, О.О. Мажара 

НТУУ «КПИ», Киев, Украина 

Вывод заключения о техническом состоянии зданий и сооружений играет важную роль 

в обеспечении безопасной эксплуатации АЭС. Однако для данной задачи не может быть за-

дано строгое алгоритмическое решение. Сценарий диагностики может изменяться в зависи-

мости от множества факторов, которые представляются в декларативном виде. Поэтому вы-

вод заключения по осмотру зданий и сооружений атомной станции целесообразно реализо-

вывать с помощью специальных моделей искусственного интеллекта. 

Продукционная модель представления знаний является одной из наиболее распростра-

ненных в интеллектуальных программных приложениях. Её концепция позволяет отразить 

основные особенности поставленной задачи, в частности, возможности дополнительной 

процедурной обработки данных, создания сценариев действий и их объяснения. 

Однако исключительно продукционной модели недостаточно для задач, в которых фак-

ты, определяющие вывод, взаимосвязаны и имеют свою систему иерархии. Дополнительно 

возникает необходимость поддержки объектно-ориентированной парадигмы программиро-

вания, так как сооружения и их компоненты удобно представлять в виде объектов и их взаи-

мосвязей. Применение объектной модели в совокупности с продукционной позволит повы-

сить гибкость системы, применить более сложные структуры для представления фактов[1, 2]. 

В коммерческих программных приложениях хорошо себя зарекомендовали  оболочки 

продукционных систем, которые реализуют эффективные алгоритмы сопоставления с образ-

цом и разрешения конфликтов. Широко применяются такие из них, как Exys Corvid [3], OPS 

[4], JESS [5], CLIPS [6].   

На основании проведенных исследований была выбрана свободно распространяемая 

среда CLIPS. Она легко встраивается в другие прикладные программы, содержит объектно-

ориентированный язык  COOL, поддерживает процедурный поход. Также реализация  CLIPS 

на языке программирования С в совокупности с предоставлением полной документации и 

исходных кодов позволяет вносить изменения непосредственно в саму систему, расширяя  её 

функциональность. 

Однако объектно-ориентированный язык  COOL имеет ряд ограничений. Он обеспечи-

вает возможность наследования только с помощью связей is_a [7]. Этого не достаточно в за-

дачах диагностирования многокомпонентных объектов, в которых целесообразно использо-

вать другие фундаментальные отношения для представления объекта в целом и его частей.  

Рассмотрим, например, иерархию для класса «Градирня». Этот класс наследуется от 

класса «Сооружения» с помощью связи is_a, расширяя его свойства характеристиками, свой-

ственными градирням. В то же время класс «Градирня» в качестве своих полей может со-

держать объекты классов «Водосборный бассейн», «Фундамент», «Каркас оросительного 

устройства» и.т.д (Рис. 1). 

Такая структура соответствует одному из основных принципов проектирования, со-

гласно которому следует предпочитать декомпозицию наследованию. Инкапсуляция состав-

ных компонент градирни в отдельные классы значительно облегчает внесение  изменений в 

систему, а также упрощает понимание взаимосвязей между объектами. 

 

 

 

 

 



СomІnt – 2013  Прикладні аспекти інтелектуальних обчислень  

260 ІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект», Черкаси, Україна,14-17 травня 2013 р. 

 
 

Рис.1 Фрагмент представления иерархии объектов, составляющих сооружение 

 Поэтому усовершенствование концепции продукционной модели возможностью опе-

рировать объектами, связанными заданными отношениями, позволяет  повысить гибкость 

систем, создавать более структурированные и модульные определения данных, обеспечивает 

возможность более эффективной реализации декомпозиции, что в свою очередь приведет к 

упрощению для внесения изменений и дополнений в разработанную систему. 
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ОЦЕНКА КРЕДИТНОГО РИСКА БАНКА МЕТОДАМИ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ 

Н.В. Шовгун 

НТУУ«КПИ», Киев, Украина 

Вступление. Для оценки кредитного риска необходимо оценить  возможность заемщи-
ка в будущем и в срок рассчитаться по своим обязательствам  - оценить его кредитоспособ-
ность, а также определить какое влияние на кредитный портфель банка оказывает решение о 
кредитовании заемщика. В оценке таких характеристик заемщика как финансовое состояние 
и моральные качества содержится доля субъективизма, и оценка кредитоспособности заем-
щика может различаться от банка к банку. Подход к оценке заемщика на основе нечеткой 
логики дает возможность учесть как количественные, так и «субъективные» количественные 
характеристики.  

Основная часть. Для решение задачи оценки кредитоспособности заемщика физиче-
ских и юридических лиц использовались нечеткая нейронная сеть с выводом Мамдани и Су-
гено [1], каскадной нео-фаззи сети [2]. Нечеткая нейронная сеть с выводом Мамдани реали-
зует нечеткий алгоритм логического вывода. ННС TSK основывается на нечетком алгоритме 

Сугенно, для которого выходное значение правил имеет вид: 



N

j

jкjкк xppy
1

0  (1). В ре-

куррентной ННС TSK [3] выходы каждого правила подаются на вход сети вместе с входным 
вектором, таким образом, учитывается прошлое влияние каждого правила. В описанных ме-
тодах параметры функций принадлежности переменных настраиваются в процессе обучения 
сети, поэтому нет необходимости в знаниях экспертов для настройки правил, необходимо 
только задать количество правил в базе знаний. В каскадной нео-фаази сети в качестве узлов 
сети используется нео-фаззи нейрон [2]. Параметры треугольной функции принадлежности 
(ФП), которая используется в нео-фаззи нейроне, задаются заранее, например с помощью 
дискретизации входных данных. Входными данными являются параметры кредита и харак-
теристики заемщика. Набор характеристик заемщика, используемых для оценки его кредито-
спосбности отличается для юридических и физических лиц, так для юридических лиц основ-
ными показателями являются агрегированные показатели финансовой отчетности, такие как 
коэффициенты ликвидности, финансовой устойчивости, платежеспособности, деловой ак-
тивности и прибыльности, то для физических лиц основными показателями при оценке их 
кредитоспосбности являются заработная плата, стаж работы, возраст, наличие недвижимо-
сти. Эти входные данные представляются лингвистическими переменными, описывающие 
кредитную заявку. Выходными данными является не только решение о выдачи кредита, но и 
принадлежность заемщика группе по уровню кредитного риска «Низкий», «Средний», «Вы-
сокий». 

Кредитный портфель банка формируется на основе критерия максимизации дохода от 
кредитных операций с учетом ограничения на выделяемые денежные ресурсы. Доходность 
по выданным ссудам зависит от уровня кредитоспособности заемщика, который может зада-
ваться, например, нечетким треугольным числом. Таким образом, получаем задачу нечеткого 
математическое программирования с нечеткой целевой функцией. 

Выводы. Кредитный риск – ключевой фактор эффективной деятельности коммерче-
ского банка, которая осуществляется под влиянием неопределенности внешней среды. Ми-
нимизация риска осуществляется на уровне конкретного заемщика и на уровне кредитного 
портфеля. Использование методов нечеткой логики позволяет учесть качественные характе-
ристики заемщика, а также имеет ряд других преимуществ. 
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ЗАСТОСУВАННЯ НЕЧІТКОЇ МОДЕЛІ МАМДАНІ ДЛЯ ОЦІНКИ РИЗИКУ 

БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА 

Т.С. Щегельський 

«Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки», Луцьк, Україна 

Вступ. Банкрутство означає неспроможність підприємства задовольнити вимоги креди-

торів і здійснювати обов'язкові платежі в бюджет. Питаннями діагностики банкрутства зай-

малось багато економістів, у т.ч. Е. Альтман, П. Саблук, О.Терещенко, А.Чупіс та інші, яки-

ми розроблено моделі діагностики банкрутства [2]. Нами було поставлено за мету розробити 

систему для оцінки ризику банкрутства підприємства із використанням нечіткого логічного 

виведення. 

Системи нечіткого логічного виведення широко застосовуються для розв’язання слабко 

формалізованих задач. При цьому вони зручні для пояснення отримуваних за їх допомогою 

висновків Для підвищення точності нечітку модель навчають, тобто ітераційно змінюють її 

параметри з метою мінімізації відхилення результатів логічного висновку від експеримен-

тальних даних. Налаштовують як ваги правил, так і функції належності нечітких термів[1, 4]. 

Нечітка модель Мамдані. Нечітку базу знань Мамдані можна записати наступним чи-

ном: Якщо x1=a1j і x2=a2j і … i xn=anj з вагою wj, то y=dj, j= m,1 , де aij – нечіткий терм, за до-

помогою якого оцінюється змінна xi; dij – нечіткий висновок j-го правила; m – кількість пра-

вил в базі знань; ]1,0[jw  – ваговий коефіцієнт, який відображає адекватність j-го правила 

[1]. Ступінь виконання посилки j-го правила для поточного вхідного вектора x=(x1, x2, ..., xn) 

розраховують із використанням t-норми, яку в нечіткому виведенні Мамдані зазвичай ре-

алізують операцією мінімуму. В результаті логічного висновку по j-му правилу бази знань 

отримуємо нечітке значення вихідної змінної y. Результуючу нечітка множину отримують 

об'єднанням нечітких множин, що відповідає операції максимуму над функціями приналеж-

ності. Чітке значення виходу y, яке відповідає вхідному вектору x, визначається за допомо-

гою дефаззифікації нечіткої множини. Найбільш часто застосовується дефаззифікація за ме-

тодом центру тяжіння. 

Практична реалізація моделі. Модель була реалізована та протестована в середовищі 

MatLab із використанням FuzzyLogic Toolbox [3]. В якості функцій приналежності було ви-

користано Гаусові функції. Для забезпечення інтерпритованості моделі та високої точності 

роботи були використані методи описані в [4]. Для побудови моделі було використано п’ять 

економічних показників роботи підприємства та по три терми для кожного із них. Для 

вихідної змінної також було використано три терми: «Високий», «Середній» та «Низький». В 

якості вхідної вибірки було вибрано дані про фінансовий стан п’ятдесяти українських 

підприємств за осанні десять років. Навчання проводилося на тридцяти із них. Інші двадцять 

використовувалися для перевірки адекватності моделі. 

Висновки. У результаті дослідження було розроблену нечітку модель, яка дозволяє 

адекватно оцінювати ризик банкрутства підприємств. Використані обмеження з [4] дозволи-

ли зробити розроблену модель прозорою без втрати точності. 
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Cognition Revised: the Case of Net-Generation ESL Learners 

Alireza Shakarami 
Department of English, Kazerun Branch, Islamic Azad University, Kazerun, Iran 

I. Background 

Over the last two decades, the dominant context for language learning strategy research has been 

the conventional classroom environment (White, 1995). Within such a context, the investigation of 

language learning strategies has to-date attempted to promote our understanding of the processes 

learners go through to develop their skills in a second or foreign language. This research has also 

observed that language learning strategies differ relative to learner factors such as the respondents’ 

level of proficiency (Chamot & Kupper, 1989) and gender (Ehrman & Oxford, 1989). More recent-

ly, however, with the advent of the digital learning environment in education, learner strategies 

would appear to be subject to even greater differences.  

 “Net-Generation”(Oblinger & Oblinger, 2005a, p. 1) learners are growing up in an era when 

much of the learning, communication, socializing and ways of working take place through digital 

means. Living in this digital era may result in different ways of thinking, ways of approaching 

learning, strategies, and priorities. The Net-Geners therefore, need new skills and new strategies to 

perform successfully as learners and workers.  

II. Contribution of Cognition to Learning 

In the 1950s, the study of learning changed from understanding outside representations of behav-

ior to the study of mental processing through an alternation in cognitive science as the ways of pro-

cessing of information in the human mind. Learning in cognitive theory is an active, constructive 

process and includes a kind of understanding which, based on Stevenson and Palmer (1994), in-

volves a conscious effort on the part of learner to make sense of new input material by connecting it 

to prior knowledge, and an attempt to rethink one’s conception in the presence of new information. 

It entails the purposeful use of new material to modify, regulate and update already existing beliefs 

and ideas. In cognitive theory, according to O’Malley and Chamot (1990), individuals have to pro-

cess information and thoughts in the cognitive activity for effective and efficient learning. There is a 

need for the learners, therefore to employ specific methods and strategies in order to evaluate, ques-

tion and monitor their progress.  

III. The Study 

This study uses a mixed-methods approach to identify whether cognitive strategy may have 

changed for the Net-Generation language learners. The researcher, first obtained quantitative data 

from 107 ESL tertiary language learners about their strategy use based on Oxford’s (1989) widely 

used Strategy Inventory for Language Learning (SILL), currently considered the most 

comprehensive inventory.  Data on strategy use was then procured using qualitative methods (i) to 

compare the qualitative data with SILL data, and (ii) to identify possible emergent cognitive 

strategies among Net-Geners. These results were then compared with those obtained from pre-

internet language ESL learners to notice possible differences. The Net-Geners respondents of the 

study had to interact online to complete their group assignments as part of their language learning 

process.  

IV. Conclusion and Discussion 

Cognitive strategies, as categorized by Oxford (1990) are still highly used (M=3.5460) by the 

Net-Generation language learners, although there appear to be modifications in strategy use. Net-

Generation language learners use repetition as a strategy to remember the content. Practice for lan-

guage learning is extended to watching clips, interaction, and socialization on the net, but imitating 

native speakers of the language is not favored.  Language practice takes form in an authentic form 

through watching videos, listening to news, and online socialization with peers as well as native 

speakers of English. Practice material and reference materials are collected in one digital space 

through increased interconnectivity in an online environment. 
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World Wide Web seems to enable Net-Geners to use more self-directed applications based on 

exploration of information from the Net rather than on transfer of knowledge from lecturer to learn-

ers. Net-Geners’ over-familiarity with and desire for digital games might have made them more 

visually attentive and superior hunters of visual information. This new generation reported easily 

saving the materials with just a few clicks of the mouse, while the earlier generation of learners had 

to struggle to jot down interesting words, structures, and ideas. Easy access to the entire block of 

texts, increased space for storing, and the possibility of easy copying, saving and displaying the en-

tire block of text, logically reduces the chances of bothering to summarize, but textual highlighting, 

underlining, bolding, italicizing, and coloring in the digital space are frequently used by Net-

Geners. 

Online-resourcing and multi-sourcing seem very prevalent and important to this new generation 

of learners. Information gathering tends to move beyond cognitive processing, and is now closely 

linked to dexterity of the hands and fingers, to attain more information from online resources in 

nano-seconds. Their learning style seems to be more based on construction of knowledge through 

exploration, cooperation, collaboration and “cognition sharing”. These could give valuable infor-

mation to future curriculum writers and programmers to present the language learning materials to 

the Net-Generation language learners in the ways that they are more comfortable with, to enhance 

their learning in general and language learning in particular. 
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WHY SOCIAL TOOLS AND SERVICES ARE IMPORTANT FOR DELIVERING 

KNOWLEDGE MANAGEMENT 

Oleksandr Yavlinskyy 
Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland 

Nowadays knowledge management is well-known and quite important discipline of computer 
sciences. Hardly any huge enterprise may run its business without using knowledge management 
services and techniques, but what about small-sized enterprises or even non-governmental 
organizations? Everything is not that simple for them. 

 Let's start from the other question, it may seem obvious, but from my point of view, the pre-
cise answer exactly on this question makes a huge difference  for those types of institutions, we are 
talking about in this article. So the question is: What is the exact task of the knowledge 
management? To generate and create knowledge by the means of technology, using different kinds 
of intellectual systems and algorithms, data mining techniques, etc.? Or, maybe  it's better to help 
people, actually, the employee, providing them with suitable information they need to solve their 
tasks and to let them generate their own knowledge? 

 Knowledge is something that is purely individual for each person, it surely involves a process 
of thinking in itself, so it is not possible to imagine knowledge without imagining a human. We can 
also say, that something called a "knowledge base" - would correspond to its name for one person, 
and definitely would not for another. 

 So basically, knowledge is an information which we use to  develop new, unique for each 
case solutions, in order to run successfully our business. So here comes the main reason, why we 
collect our data and why we do knowledge management - it is to solve tasks and run business. 

Therefore, as long as our computers don't act like human brain, they can't really create 
knowledge out of data, let's not try to generate knowledge in a mechanical way, but just help people 
to generate their own knowledge using information technologies and computers for this purpose. 

 There are lots of discussions going on about computer-based tools and techniques technical 
aspects of knowledge management - such as ontologies-based searches and annotation, image re-
trieval, data mining. On the other hand there are purely socials models of knowledge management, 
these are personnel development and knowledge sharing plans, etc. I believe, that knowledge 
management is impossible to implement without taking into account social aspect of knowledge 
creation process, thus we need to try to combine technical methods and tools with a social impact of 
modern web-oriented SaaS(Software as a Service) services, using all the power of Web 2.0 
possible. 

 Outcomes: 20 years ago British Petroleum believed, that there is much more use of learning 
from the others(meaning - communicating and socializing with other experts and companies), then 
from constructing and maintaining huge libraries and data centers(collecting lots of different data 
and spending time and money analyzing it). Even though time is passing by so quickly and 
technologies made a huge step ahead, human interaction still plays priceless role at knowledge 
generation process. Therefore in my opinion the best option to provide small enterprises and 
nongovernmental organizations with knowledge management processes in their day-to-day work, is, 
by the means of Web 2.0, socialization and gamification, to help their employees get access to  
necessary information according to the tasks they are working with, connecting to the other 
valuable co-workers, helping them to generate their own instant knowledge.  

Sources: 
1. Kuan Yew Wong. Critical success factors for implementing knowledge management in small 

and medium enterprises/ Yew Wong Kuan // Industrial management and data systems. – 2005. – 
№ 3. 

2. Richard McDermott. Why information technology inspired but cannot deliver knowledge 
management / McDermott Richard // California Management Review. – 1999. – № 4. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ У 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ 

А.С. Авраменко, Т.O. Аністратова, М.С.Симоненко  

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

Вступ. Управління школою – це особлива діяльність, у якій акцент все частіше перено-

ситься на взаємини між людьми і трактується як взаємодія керівника і підлеглих на основі 

«суб'єкт-суб'єктних» відносин. Це діяльність, у якій її суб'єкти за допомогою планування, ор-

ганізації, управління, керівництва і контролю забезпечують організованість спільної діяль-

ності учнів, вчителів, обслуговуючого персоналу та її спрямованість на кінцевий результат.  

Основна частина. Важливе місце у підвищенні ефективності управлінської діяльності 

школи відводиться використанню автоматизованих систем управління школою, які здатні: 

підвищити якість навчальної, методичної, кадрової і господарської діяльності на основі опе-

ративної і всебічної інформації; удосконалення діяльності всіх підрозділів школи за рахунок 

впровадження наукової організації праці, автоматизації збору, обробки інформації; автома-

тизації рутинної обчислювальної роботи з врахування різних кількісних показників роботи 

школи; оптимальне використання трудових ресурсів школи за рахунок автоматизації розроб-

ки навчальних планів, в роботі з обліку, складання, звітності, контролю за ходом підготовки 

заходів; може включати розподіл навантаження між співробітниками; складання розкладу; 

табель обліку робочого часу; аналіз інформації про організації, окремих осіб тощо [1]. 

На сьогоднішній час тема дослідження актуальна, тому що впровадження в освіту ін-

формаційних технологій сприяє підвищенню її якості, а також удосконаленню організації 

освітнього закладу та управління ним. Застосування інформаційних технологій у системі 

управління освітою є особливо необхідним, оскільки саме управлінські рішення спроможні 

змінити всю систему управління освітою в цілому, а від їх правильності та своєчасності за-

лежить ефективність системи освіти.  

Для розробки та проектування системи було обрано один з найпотужніших та опти-

мальніших засобів для швидкої розробки прикладних програмних продуктів є Clarion. Си-

стема налаштовується під вимоги та особливості роботи конкретного загальноосвітнього за-

кладу, доповнюється та адаптується під розширення або введення нових потреб та підходів 

діяльності. Усі модулі системи взаємопов’язані та працюють в рамках єдиної схеми опе-

раційних процесів закладу.  Впровадження модулів може проводитись послідовно, без пору-

шення цілісності даних та зміни звичного інтерфейсу користувачів [2]. 

Розробка системи проводилася з використанням сучасних технологій програмування та 

з урахуванням новітніх тенденцій побудови комплексних інформаційних систем підтримки 

управлінських рішень. Спеціальні вимоги відносно технічних характеристик комп'ютерної 

техніки, програмного забезпечення загального призначення та організації локальної мережі і 

віддаленого доступу відсутні. 

Висновок. Використання даного програмного продукту дасть можливість економії ро-

бочого часу персоналу та коштів закладу, оскільки система доволі зручна та швидка, не по-

требує спеціалізованого супроводження з обслуговування та є дешевшою, ніж її аналоги. Ро-

бота коректно орієнтована на вирішення поставлених завдань по автоматизації управління 

навчальним процесом в загальноосвітній школі.   

Література: 

1. Лунячек В. Е. Інформаційно-комунікаційні  технології  в  управлінні  загальноосвітнім закладом. –  

Х.: Видавнича група «Основа», 2004. – 259 с. 

2. Документация по Clarion v. 5.0, 5.5, 6.0 [Електронний ресурс]. Режим доступа: 

http://www.clarion.net 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗА 

ДОПОМОГОЮ КРЕАТИВНИХ АРМ 

В.М.Антонов, Ю.В.Антонова-Рафи  

Національний технічний університет України  

У Національному технічному університеті України «КПІ» досліджуються проблеми 

проектування інтелектуальних динамічних кіберакмеологічних СППР для фахівців різного 

типу та профіля за допомогою креативних АРМ.         

Концепція кіберакмеології полягає у теоретичному і практичному (прикладному) мо-

делюванню талантів та здібностей Особистості на основі сучасних ІТ (за рахунок методології 

досягнення акме- точок Людини у різних областях та ситуаціях) та реалізація побудованої 

моделі на основі філо- і онто- ґенезу. Опосередковано  Кіберакмеологію можна використо-

вувати для акселерації творчих здібностей фахівця, боротьби з фобіями, з небажаними звич-

ками; зняття Дистресу; виходу з депресії; вилікування; підвищення власної впевненості, 

настрою, емоцій, почуттів тощо на основі сучасних ІТ. Принципи кіберакмеології: структу-

рування власного суб’єктивного досвіду на основі сучасних інформаційних технологій, фор-

мування авто креативності. інтелектуальної синергетичності особистості, когнітологічної 

акмеологічності, креативної біхевіористичності особистості, креативності саморозвитку 

тощо. 

Авторами розробляються Інтел-АРМ фахівців різного профіля і напрямків. У загально-

му випадку Інтел-АРМ - це організаційно-технологічний і програмно-технічний комплекс, 

головна мета якого – “гнучка” (генетична) автоматизація функцій не програмуючого фахівця 

в реальному масштабі часу з використанням інтелектуально-експертних, гіпертекстових, 

мультимедійних, гіпермедійних та навчальних засобів для реалізації основних видів інтелек-

туальної діяльності людини: планування, прогнозування, діагностування, проектування, ін-

терпретацій та передбачення. При цьому планування розглядаються як проектування дій для 

досягнення заданих цілей; прогнозування – визначення найбільш імовірної послідовності 

станів у майбутньому на основі поточного стану й ретроспективного аналізу; діагностика – 

визначення причин порушення функціонування систем за змінами, що спостерігаються в ній; 

проектування – виготовлення специфікацій на створення об’єкта, що володіє бажаними вла-

стивостями в умовах обмежень; інтерпретація – аналіз даних спостережень для визначення 

поведінки систем; контроль за функціонуванням системи включає інтерпретацію, діагности-

ку, проектування. 

Креативні інтелектуальні АРМ  будуються на основі системності та використання та-

ких принципів: компактність та інтегрованість; інтерактивність та активність у забезпеченні 

достовірною інформацією користувача; поетапність; розподіленість зберігання, накопичу-

вання, обробки та передачі даних і знань; сумісність; відкритість та інтерфейсність; 

конфіденціальність та контрольованість; гнучкість; віртуальність; мультимедійність; об'єкт-

но-орієнтовність; безпаперовість тощо. 

На першому етапі реалізуються наступні АРМ: по прийманню і систематизації пер-

винних документів; по обробці та аналізу бізнес-сертифікатів; по роботі з юридичними осо-

бам (реєстрація підприємств, камеральна перевірка, обробка особистих карток підприємств, 

аналіз стану підприємств); АРМ по роботі з фізичними особами; АРМ юридичний відділ; 

АРМ з документальної перевірки та експертизи; АРМ довідки з різних питань державної 

політики; АРМ експертно-аналітичного відділу. 

На основі початкової інформації формуються такі локальні (персональні) бази даних 

(бд): 

 бд реєстрації для обробки інформації по об’єктам, що контролюються у ви-

гляді інформаційно-пошукової системи; 

 бд камеральної перевірки для автоматизації процесу обробки квартальної бух-

галтерської звітності; 
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 бд ведення особистих карток для фіксації платіжних документів, обчислення 

сальдо, пені, отримання різноманітних довідок; 

 бд бізнес-сертифікатів; 

 бд аналізу стану об»єктів; 

 бд ведення документів по фізичним особам; 

 бд нормативно-правових документів; 

 бд методичних та ревізійних документів; 

Особлива увага приділяється розробці АРМ експертно-аналітичного відділу де 

вирішуються такі задачі: аналіз динаміки первинних документів; аналіз бізнес-

сертифікатів; економічний та статистичний аналіз господарської діяльності об’єктів; 

визначення об'єктів, які підлягають документальній перевірці; аналіз податкового законо-

давства і прийняття рішень щодо  його удосконалення; аналіз декларацій; аналіз діяль-

ності регіональних інспекцій; аналіз податків з урахуванням соціально-психологічних, 

моральних, виховних та економічних аспектів; аналіз та узагальнення публікацій, ви-

ступів та пропозицій; аналіз математичних моделей, зокрема ймовірностно-автоматної 

моделі; аналіз оперативності і якості рішень, що приймаються на основі інтелектуальних 

СППР тощо. 

Локальні бд за розробленого технологією та методологією, на основі інтелектуаль-

них алгоритмів і запропонованої авторами математичної моделі об'єднуються у глобальну 

базу даних для сумісного та інтегрованого використання різними типами АРМ. Для дов-

гострокового зберігання окремих баз даних та знань розроблена концепція архівних 

банків даних, які планується використовувати у перспективних АРМ з прогнозування та 

моделювання подальшої податкової політики країни з використанням Інтернет-

технологій. 

Інформаційне забезпечення АРМ базується існуючий системі класифікації та коду-

вання документів, уніфікованій системі документації, ієрархічній системі банків даних 

та знань, системі захисту інформації. 

Організаційне забезпечення – сукупність методів і засобів, що регламентують 

взаємодію проектувальників, користувачів, дослідників тощо з АРМ, що розробляються та 

між собою у процесі розробки та реалізації. Організаційне забезпечення реалізує такі 

функції: аналіз існуючої системи управління об’єкта та задач, що автоматизуються; підго-

товку задач для їх вирішення АРМ; розробку управлінських рішень по складу і структурі 

об’єкта, методології вирішення задач, з метою підвищення ефективності системи управлін-

ня. 

Правове забезпечення – сукупність правових норм, що визначають створення, юри-

дичний статус та функціонування АРМ на об’єкті, які регламентують порядок отримання, 

перетворення та використання інформації. Правове забезпечення включає: статус АРМ; пра-

ва, обов’язки та відповідальність персоналу; правові положення окремих видів процесу 

управління; порядок створення і використання інформації тощо. 

 Технологічне забезпечення характеризує сукупність та послідовність процесів і ме-

тодів, які направлені на реалізацію запропонованих АРМ  на основі сучасних інформаційно-

комп’ютерних технологій. 

 Методичне та методологічне забезпечення описує науково-практичну методику і ме-

тодологію створення АРМ на основі принципів системності, комплексності, інтегрованості 

тощо. 
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КІБЕРАКМЕОЛОГІЧНІ СППР  В ОСВІТІ 

Ю.В.Антонова–Рафі 

Національний технічний університет України «КПІ», Київ,Україна 

У Національному технічному університеті України «КПІ» проводяться дослідження з 

метою створення когнітологічних мультимедійних курсів для дистанційної освіти  на синер-

гетично-експертних засадах з використанням кіберакмеологічного моделювання.  

 З метою системного підхода, щодо створення дистанційних курсів розробляється 

відповідна когнітологічна модель, що дозволить стандартизувати, систематизувати і фор-

малізувати  процес створення різнотипних та різнопланових курсів для дистанційно-якісного  

навчання. 

Комп'ютерна модель дистанційного навчання покладена в основу проектування кон-

цептуальної схеми СППР і забезпечує реалізацію таких елементів: статична парадігматика 

знань, динамічна інформація, синхронна парадігматика матеріальних форм, динамічна син-

тагматика матеріальних форм тощо.  

Архітектура дистанційного СППР включає такі модулі: вводу, обробки, класифікації та 

систематизації даних (знань); методів опису, обробки, зберігання даних (знань); систем 

управління базами даних, знань, мета знань (когнітологічних, біхевіористичних, синергетич-

них, акмеологічних тощо); аналізу та синтезу; модифікації; семантичної та лінгвістичної 

обробки; валеології; тестування; дистанційного навчання; діагностики; допомоги; консуль-

тацій тощо. 

У моделі застосовується поняття нечітких множин для лінгвістики, для чого викори-

стовується три підходи: метод імовірнісних  оцінок,  метод експертних оцінок, метод струк-

турних ознак нечітких множин. 

Впровадження запропонованої моделі дозволяє реалізувати великі  методологічні мож-

ливості традиційної, математичної і прикладної лінгвістики для аналізу проблеми ступеня 

кількості і якості засвоєння матеріалу, а з іншого боку підвищити ефективність епістомо-

логічних засобів дослідження у інженерно-математичній лінгвістиці. 

Центральним у когнітологічній СППР на думку авторів є блок прогнозування, який по-

будований на наступних засадах: концептуалізація; класифікація; формалізація; невизна-

ченість; комп’ютерна когніологічність; якісність; технологічність. 

Концептуалізація – це принциповий рівень проектування АРМ, який базується на 

аналізі основних джерел прогнозної інформації (нормативно-довідниковій; накопиченому 

досвіді: концептуальному, канонічному, науково-дослідницькому, спеціалізованому тощо; 

екстраполяції існуючих тенденцій і т. ін.); на дослідженні і використанні способів (методів) 

прогнозування (експертних, екстраполяційних, моделюючих) на етапах прогнозування (ре-

троспекції, диагнозі, проспекції). 

Класифікація – це дослідницький рівень аналізу і вибору методів прогнозування за ін-

формаційною підставою та за ступенем формалізації. За першим критерієм розглядаються 

фактографічні методи (методи аналогій: математичні, історичні; випереджальні методи; ста-

тистичні методи); експертні методи та комбіновані. За другим – це інтуїтивні методи 

(індивідуальні: аналітичні, сценарні, психо-інтелектуальні, інтерактивні; колективні: мат-

ричний, “Дельфі”, “мозкова атака”, “комісій”) та власне формалізовані (прогнозної екстрапо-

ляції: найменших квадратів, експонентного зглажування, ковзних середніх, адитивного згла-

жування; моделювання: структурного, мережевого, матричного, імітаційного). 

Формалізація – це рівень аналізу “нечіткої” інформації педагогом за допомогою таких 

математичних теорій як: багатозначна логіка, теорії ймовірностей, помилок, інтервальних 

середніх, суб’єктивних імовірностей, нечітких множин, нечітких мір та інтервалів для 

вирішення задач та проблем на основі експертної лінгвістичної вербальної “розмитої” ін-

формації. 

Невизначеність – це рівень ранжування вхідних даних за ступенями впевне-

ності/невпевненості в їх істинності за допомогою відповідних коефіцієнтів. При цьому вра-
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ховується, що нечітка інформація може бути за своєю природою поділена на таку: значення з 

максимальним ступенем упевненості, найбільш можливе значення, мінімальне значення за 

рівнем упевненості, максимальне значення за рівнем упевненості. 

Комп’ютерна когнітологічність – визначається стосовно суб’єкта, що навчається (учня), 

і базується на принципах перетворення формалізованої інформації (даних) у комп’ютерні 

знання за допомогою таких модифікаторів: структуризація (внутрішня і зовнішня), інтерпре-

тація, масштабування, наявність та активізація зв’язків між даними, завантаження (“занурен-

ня”) у семантичний простір Ч. Осгуда. 

Якісність – це сукупність таких характеристик прогнозу, що у комплексі дозволяють 

зробити його ефективним, корисним, забезпечують одержання достовірного представлення 

(опису) суб’єкта, що навчається, на визначену перспективу і можливість ефективного вико-

ристання прогнозних результатів для процеса керування на основі таких системних апріор-

них характеристик якості: інерційність, стійкість, зв’язність, складність тощо. 

Технологічність – це рівень узгодження технологічності етапів прогнозування стосовно 

суб’єкта, що навчається в залежності від його індивідуальних особливостей. При цьому вра-

ховуються такі прогнози: оцінюючі, коректуючі, імовірносні, дослідницькі, а також прогнози 

нормативні, компонентні, ризиковані і т. ін. 

Таким чином, інструментарій, що пропонується у даній статті, може стати у нагоді 

викладачу-когнітологу для плідної роботи у сучасних умовах інтенсивного розвитку нових 

освітніх технологій на основі комп’ютерно-когнітологічних засад. 

У моделі реалізуються наступні принципи сучасної освітньої технології, які полягають 

у наступному: 

 принцип структурованості – означає, що технології описуються у вигляді спеціальних 

структур: родово-видові, просторові, загально-індивідуальні тощо для створення відповідно-

го поля знань з концептуальними та функціональними областями; 

 принцип когнітологічності – “відповідає” за перетворення фактологічних даних у 

комп’ютерні знання; 

 принцип ранжирування – надає технологіям, що досліджуються той чи інший статус в 

залежності від відповідних “вагових” (ранжирних) коефіцієнтів; 

 принцип активності – це принцип, що характеризує властивість однієї технології 

“впливати” на інші технології, змінюючи їх характеристики на параметри; 

 принцип якісності – вимагає від технології наявності у неї таких інтегрованих пара-

метрів, що дозволяють зробити її ефективною, корисною, раціональною; 

 принцип персоніфікації технології – характеризує можливість кожного викладача са-

мостійно її використовувати для вирішення регламентованих навчальних завдань, а також 

послідовного його самонавчання; 

 принцип автоформалізації дає змогу педагогу в когнітологічному режимі з АРМ само-

стійно формалізувати, алгоритмувати, програмувати та автоматизовано виконувати свої пов-

сякденні завдання; 

 принцип інтегрованості та гібридності – дозволяє педагогу створювати технології з 

багатофункціональною реалізацією; 

 принцип генетичності – полягає у реалізації в технології динамічних у часі алго-

ритмів. 
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ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ МОНІТОРИНГУ ЛІЦЕНЗОВІАНИХ ОБСЯГІВ 

ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ 

І.А. Горіцина 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна 

Необхідність інтеграції України у світовий соціальний простір, зміни в ринку праці по-

требують перегляду підходів до підготовки спеціалістів у вищій школі та моніторингу ефек-

тивності здійснюваних заходів. 

Найкращим можна вважати управління сферою вищої освіти, яке поєднує елементи 

раціонального контролю з боку держави та елементи саморегуляції.  

До елементів раціонального контролю можна віднести моніторинг ліцензованих обсягів 

підготовки молодих спеціалістів. Такий моніторинг є  спеціальною системою збору інфор-

мації про величину ліцензованих обсягів, прогнозування на підставі об’єктивних даних ди-

наміки і основних тенденцій розвитку вищої освіти та розробка науково-обґрунтованих ре-

комендацій для прийняття управлінських рішень стосовно підвищення ефективності викори-

стання коштів держзамовлення на підготовку спеціалістів. 

Повну інформації про ліцензовані обсяги підготовки спеціалістів можна класифікувати 

за такими ознаками: 

 державний замовник (44 позиції); 

 область (27 позицій); 

 перелік галузей знань (48 позицій); 

 напрям підготовки (160 позицій); 

 форма власності; 

 рівень акредитації; 

 освітньо-кваліфікаційний рівень; 

 форма навчання.  

Така структура інформації однозначно вимагає створення бази даних на основі ре-

ляційної моделі. Дослідний фрагмент цієї інформаційної системи був створений в MS Excel і 

показана можливість отримання  деякої підсумкової інформації за допомогою зведених таб-

лиць. Далі отримана інформація була імпортована до СКБД MS Access. 

 На першому етапі моніторинг, як вища форма організації інформаційної діяльності, 

матиме інформаційну функцію, яка полягає у структуризації, накопиченні і розповсюдженні 

інформації. Це дозволить швидко структурувати та отримувати інформацію за будь-якою 

підмножиною ознак 

На наступних етапах планується надання моніторингу базової та проблемної функцій. 

Базова функція виявлятиме нові проблеми, тенденції до того, як вони стануть осмисле-

ними на рівні управління. За об'єктом моніторингу організовується постійне спостереження з 

періодичним вимірюванням показників. На цьому етапі здійснюватиметься порівняння 

ліцензованих обсягів з фактичними кількісними показниками підготовки спеціалістів 

Проблемна функція виявлятиме закономірності процесів, проблеми, які вже відомі і ро-

зуміння, усунення, коригування яких є важливим з погляду управління. Отримана на цьому 

етапі інформація може використовуватися для визначення планів розвитку окремих ВНЗ, 

вищих навчальних закладів за окремими замовниками, за окремими регіонами. Виникає 

можливість визначення тенденцій щодо зростання (зменшення) попиту на конкретні освітні 

послуги (за галузями знань, напрямами підготовки) з боку населення ( в цілому, за окремими 

держзамовниками, за окремими регіонами тощо). 

Література 
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АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ 

ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

М.М. Горонескуль 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Украіна 

Аналіз статистичних даних свідчить про те, що життя сучасного суспільства відбу-

вається в умовах небезпек різного роду, породжуваних природними катаклізмами, катастро-

фами екологічного та техногенного характеру, а також причинами, глибинні корені яких 

криються в економічній і соціальній нестабільності. Притаманні нашому часу процеси гло-

балізації примножують вплив цих небезпек, що призводить до збільшення частоти виник-

нення надзвичайних ситуацій різного характеру і до зростання ступеня їх тяжкості як для 

навколишнього середовища, так і для окремої людини чи людства в цілому. У зв’язку з ви-

щесказаним, підготовка майбутніх фахівців для підрозділів Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій (ДСУзНС) повинна відповідати світовим вимогам за всіма показни-

ками, враховуючи реалії та тенденції сучасного інформаційного суспільства.  

Проведений аналіз дозволив виділити низку обставин, що зумовлюють зростання рівня 

вимог до якості та змісту підготовки майбутніх фахівців з цивільної безпеки: за останні 

декілька десятиліть світовий технологічний прогрес і техногенна діяльність людини зумови-

ли виникнення катастроф зі значними руйнуваннями, жертвами та матеріальними збитками; 

використання сучасної радіоактивної, хімічної, біологічної сировини та інших засобів на ви-

робництві збільшує ризик виникнення аварій з обтяжуючими наслідками; небезпечні явища, 

пожежі, вибухи, аварії швидко втрачають характер локальності і, набуваючи властивості 

ланцюгових реакцій, призводять до масштабних надзвичайних ситуацій. Сучасний рівень 

розвитку технічних, інформаційних і комп’ютерних засобів забезпечення підрозділів 

ДСУзНС зумовлює необхідність модифікувати підготовку майбутніх фахівців з цивільної 

безпеки на засадах застосування інтегрованого підходу до формування їх професійно значи-

мих якостей. Такий підхід полягає у зближенні формально розрізнених аспектів їх підготов-

ки – теоретичного і практичного, фундаментального і спеціального, технологічного та до-

слідницького.  

Найбільш природним способом реалізації інтегративного підходу є комп’ютерне моде-

лювання, у процесі якого знаходять своє застосування, розширюються та поглиблюються 

теоретичні знання майбутніх фахівців, удосконалюються їх практичні вміння та навички, 

створюються сприятливі умови для поєднання навчально-пізнавальної і дослідницької діяль-

ності курсантів та студентів, для оволодіння ними сучасними технологіями проведення до-

сліджень. Комп’ютерне моделювання стало незамінним сучасним загальнонауковим мето-

дом пізнання, невід’ємним компонентом професійної підготовки майбутніх фахівців з ци-

вільної безпеки; набуває все більшої ролі в їхній професійній діяльності, яка пов’язана як з 

ліквідацією небезпечних ситуацій, так і з обробкою та аналізом значних інформаційних ма-

сивів з метою з’ясування причин виникнення небезпечних ситуацій і обґрунтування реко-

мендацій щодо їх запобігання й уникнення. Застосування методу комп’ютерного моделю-

вання у навчальному процесі створює можливості для вивчення різноманітних реальних і 

навчальних об’єктів, дозволяє застосовувати методику дослідження явищ, об’єктів, систем, 

яка поглиблює розуміння навчального матеріалу і дозволяє зменшити роз’єднаність методо-

логії фундаментальних і спеціальних дисциплін. Демонстрація віртуальних моделей, нав-

чальні експерименти з ними сприяють розвитку у курсантів та студентів різноманітних прак-

тичних навичок, суттєво скорочують термін, потрібний для їх формування.  

Отже, формування вмінь комп’ютерного моделювання у майбутніх фахівців з цивільної 

безпеки набуває значущості в різних аспектах і повинно стати не ізольованою задачею, а 

складовою багатоетапного процесу професійної підготовки майбутніх рятувальників у 

відповідності до потреб сучасного суспільства. 
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ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ       

УПРАВЛІННЯ  НАВЧАЛЬНИМ  ПРОЦЕСОМ В УНІВЕРСИТЕТІ 

Т.В. Давидюк 

 «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», Київ, Україна 

На основі узагальнення досвіду застосування комп’ютерних технологій у навчальних 
закладах, аналізу функціональної структури вищих навчальних закладів та  у відповідності з 
вимогами нормативних документів в  університеті   розроблена в 2008 році “Концепція ство-
рення  інтегрованої інформаційно-аналітичної  системи управління університетом”.  Осново-
положними питаннями концепції є обґрунтування  структури інтегрованої інформаційно-
аналітичної системи  (ІАС) та визначення основних завдань її складових. 

 Структура інтегрованої ІАС охоплює забезпечуючі та функціональні підсистеми. Пе-
релік забезпечуючи підсистем є типовим за вимогами стандартів на створення інформацій-
них систем. Серед них ми відводимо центральне місце підсистемі створення єдиного інфор-
маційного простору для розв’язання всього комплексу задач, а саме створення центральної 
бази даних  та  здійснення обміну інформацією через комунікаційні мережі.  Склад функціо-
нальних підсистем визначений у відповідності з переліком  функцій управління університе-
том. Нами в концепції визначені наступні комплекси функціональних підсистем: управління 
навчальним процесом, управління науково-дослідною роботою, управління фінансово-
господарською діяльністю та інтегруюча  інформаційно-аналітична підсистема “Ректорат“.  
Кожен наведений комплекс підсистем може розглядатись як  ІАС, що є складовою інтегро-
ваної системи управління університетом. 

Основною ланкою діяльності університету є  навчальний процес, тому створення ІАС 
управління навчальним процесом завжди підтримувалось ректоратом як важливе завдання, 
періодично розглядався стан його виконання. Центр автоматизації управління університетом  
сумісно з підприємством “Політек-СОФТ“ впроваджують ІАС управління навчальним про-
цесом, зокрема   в деканатах, на кафедрах, у навчальному  центрі, навчально-методичному 
відділі,  на рівні ректорату та в інших підрозділах. З управління навчальним процесом  
сьогодні в університеті автоматизуються такі функцій: 

а) в деканатах ведуться електронні журнали поточної успішності студентів, підтриму-
ються електронні картки студентів з соціальними даним і  результатами підсумкового кон-
тролю, на основі наведених документів складаються для аналізу необхідні поточні і стати-
стичні звіти, надається можливість засобами комп’ютерних технологій складати  усі доку-
менти в деканаті, в тому числі і перевідний  наказ; 

б) на кафедрах поступово запроваджуються  комп’ютерні технологій для складання  
документів з організації навчального процесу зокрема: розрахунок навантаження і звітів про 
його виконання викладачами; методичного забезпечення навчального процесу; обліку й кон-
тролю наукової діяльності; 

в) у навчальному  центрі  автоматизовані обліково–аналітичні функції, зокрема ро-
зрахунку  науково-педагогічного навантаження викладачів, складання розкладу, обліку кон-
тингенту, складання статистичних звітів;   

г) навчално-методичним відділом ведуться  роботи з автоматизованого складання і 
контролю виконання індивідуальних планів викладачів, підготовлені нормативні документи 
з переліку робіт і норм на їх виконання. 

В університеті здійснюється розробка комп’ютерних технологій  для проведення до-
сліджень за результатами поточного і підсумкового контролю, а саме вивчення впливу 
відвідування  занять студентами на їх успішність, динаміки змін успішності, кореляційних та 
інших залежностей, а також впливу фундаменталізації, ідивідуалізації  та інтеграції наукових 
досягнень у навчальний процес на компетентність випускників університету. 

Впровадження у вищих навчальних закладах викладеної концепції створення ІАС 
управління навчальним процесом сприятиме підвищенню якості підготовки спеціалістів та їх 
професійної компетентності на рівень вимог, задекларованих  у Болонському процесі. 

Література 
1. Клюков В.В., Шахгельдян К. І., Корпоративная информационная середа ВУЗа. Дальнаука. Вла-
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ 

ОСВІТІ 

О.С. Ігнатьєва, С.П. Корєшкова  
Черкаський державний технологічний університет 

Процеси інтеграції охоплюють усі сфери життєдіяльності, зокрема й галузь вищої 

освіти. Нині Україна, яка  упевнено обрала орієнтир на входження до світового простору, 

модернізує освітню діяльність у контексті глобальних вимог.  

Зміни в навчальному процесі відбулися на фоні інформаційної революції, яка мо-

дифікувала роботу урядів, фірм, вищих навчальних закладів, шкіл, бібліотек та архівів, а та-

кож позначилася майже на кожному, зокрема на тих, хто пов’язаний із передовими техно-

логіями. Потребу використання передових технологій у навчальному процесі активізувала 

глобалізація, розвиток інтернету, поява великих міжнародних та всесвітніх організацій, які 

споріднені із ЗМІ, опублікування видань через інтернет-мережу, динаміка обчислювальних і 

телекомунікаційних галузей промисловості, підвищення мобільності людей та ідей у світі, 

швидкий прогрес у технологіях, розвиток програмного забезпечення та швидкі зміни в еко-

номічних знаннях[1]. 

Проаналізуємо проект поширення навчання, що базується на використанні мульти-

медійних засобів. Це спільний проект університету Монаш та університетів Мельбурна й 

Квінсленда, мета якого – удосконалення рівня викладання соціолінгвістичних предметів 

французькою, італійською й іспанською мовами та надання студентам консультацій із пи-

тань навчання через інтернет-мережу. При цьому університети створюють внутрішній центр, 

до якого входять спеціалісти, які розробляють програмне забезпечення з метою поширення 

нетрадиційних методів навчання, тобто онлайн-навчання. Такі об’єднання можуть посприяти 

університетам збільшити конкурентоспроможність, зменшити витрати та покращити 

внутрішню роботу. У цілому співпраця між університетами може їм допомогти: отримати  

досвід; об’єднати знання для досягнення мінімального освітнього рівня; вийти на новий 

освітній ринок; ділити між собою можливий фінансовий ризик;  швидше доставляти свої по-

слуги на ринок освіти; покращити ефективність та продуктивність; заробити хорошу репута-

цію на ринку освіти та привернути до себе увагу інвесторів. 

Великі досягнення в продуктивності, швидкість та доступність інформаційних і ко-

мунікаційних технологій, зміни в роботі викладачів сприяли участі австралійських універси-

тетів у національних та всесвітніх об’єднаннях, таких як об’єднана інтернет-мережа, яку ви-

користовують викладачі для створення програм, опрацювання навчальних матеріалів, отри-

мання інформації, зворотнього зв’язку зі студентами та для їх оцінювання. 

Численні об’єднання, які університети почали створювати в 90-х рр., відображали такі 

ж типи союзів, що існували в бізнесовому секторі. Усі чотири типи складових об’єднань (по-

трактованих як [2]: привілеї, модель єдиного управління, кооперативна та групова модель – 

повинні бути наявними в секторі вищої освіти. Модель привілеїв полягає в співпраці ком-

панії з її певним партнером; модель єдиного управління – в управлінні єдиною компанією 

різними численними альянсами; кооперативна модель – у рівноправності кожного учасника 

альянсу; групова – у тому, що учасники альянсу є взаємозалежними і підпорядковані двом чи 

більше рівноправним організаціям [2]. Прикладом переваг угод з іншими університетами був 

університет Чарльза Стюарта, який через домовленість із Коледжем Мартіна мав право нада-

вати ступінь магістра з ділового адміністрування в США, Великобританії, Ірландії, Іспанії й 

Австралії. Прикладом кооперативної моделі роботи слугує Австралійська технологічна ме-

режа, яка складається з восьми технологічних університетів, що співпрацюють між собою з 

метою створення окремої навчальної онлайн-програми для студентів, які виконують до-

слідження, щоб отримувати таким чином додаткові фінансові надходження. Групову модель 

демонструє союз університетських організацій, таких як „Universitas 21” [4], та Всесвітній 

університетський альянс, що створені з метою встановлення товарного знаку освіти, яку во-

ни надають, щоб конкурувати на ринку освіти. Результати урядових програм, що сприяють 
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співробітництву університетів, а також умови, які ставить сучасне суперництво на ринку 

освіти, спричинили перехід від поодинокої університетської конкуренції до конкуренції між 

університетськими об’єднаннями. Навчальні заклади, входячи до альянсу, можуть розши-

рювати обсяг своїх навчальних послуг – платних на ринку освіти. Завдяки співпраці з інши-

ми університетами були змінені деякі аспекти комерційної діяльності університетів. Напри-

клад, деякі університетські альянси вже почали створювати базу даних для кожної навчаль-

ної дисципліни, раціоналізувати виробництво навчальних матеріалів в електронному вигляді 

в середині мережі, таким чином замінюючи задовільну кількість навчальних складових та 

матеріалів, які розробляють локально в кожному університеті. Університет Нового Півден-

ного Уельса співпрацює з організацією „Universitas 21” [4] для того, щоб включити до своєї 

навчальної програми предмети, які передбачають використання інформаційних технологій, 

та обмінюватися інформацією. Збільшення продуктивності онлайн-навчання надає мож-

ливість доступу до електронної бази навчальних матеріалів із будь-якого місця та в будь-

який час, змогу спілкування у формі „викладач-студент” та „студент-cтудент”. Крім того, зі 

зростанням продуктивності онлайн-навчання з’являються нові напрями в роботі викладача, а 

саме проведення семінарських занять та їх оцінювання. Це порушує перед університетами 

завдання переглянути те, як покращити свою репутацію та залишатися популярними на рин-

ку освіти, переформувати роботу операційних систем, щоб зробити їх зручнішими у викори-

станні для тих, хто навчається.  

Головна мета всіх університетів – забезпечення студентам умов для самонавчання, за 

яких викладачі постають насамперед як першокласні спеціалісти, які володіють великим об-

сягом навчальної інформації, та професійні вихователі, які допомагають студентам само-

стійно навчитися шукати інформацію та стати ерудованими й освіченими [3, 2].  

Підсумовуючи виклад, наголосимо, що в останнє десятиліття інформаційні та ко-

мунікаційні технології, особливо розвиток інтернету, мали значний уплив на університетську 

освіту. Використання  інформаційних технологій під час навчання в онлайн-режимі було по-

одиноким фактом, оскільки більшість університетів зверталася до інтернету як яскравого до-

датка до традиційного методу навчання. Нині технологічна інфраструктура активно розви-

вається, тому слід очікувати радикальних змін в освітньому процесі. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ОБУЧЕНИЯ В ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Н.Н. Канаева, Ю.Е. Силантьев 

Южный филиал НУБ и П Украины «КАТУ», Симферополь, Украина, АР Крым 

Глобализация и огромная конкуренция ведут к трансформации профессионального об-

разования, изменению форм, методов и целей обучения, а, следовательно, улучшению каче-

ства подготовки высококвалифицированных специалистов. Изменение отношения к заочно-

му образованию требует подготовки к его трансформированию через создание всевозмож-

ных курсов и форм дистанционного обучения (ДО). 

Для того, чтобы выйти на качественно новый уровень компьютерных  форм и методов 

обучения необходимо решить следующие задачи: 

 произвести анализ возможностей новых информационных технологий в 

подготовке высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов; 

 оценить недостатки и преимущества традиционной системы и новых 

информационных технологий обучения; 

 наметить меры по улучшению качества профессионального обучения на 

основе системного междисциплинарного подхода. 

Необходимо определить приоритет в выборе новых технологий обучения на основе 

принципов открытости, устойчивости  и развития. 

Сегодня необходим конкурентоспособный специалист-экономист, владеющий как тех-

нологиями работы с базами данных, так и экономико-математическими методами и моделя-

ми анализа, прогнозирования и планирования развития экономических объектов и принятии 

управленческих решений.  

Современные информационные технологии в новой образовательной системе выдви-

гают новые требования к качеству разрабатываемых электронных учебных материалов, по-

скольку значительно усложняются разработка курсов, быстро развивается их технологиче-

ская основа, и это требует больших интеллектуальных и временных затрат, а также творче-

ского подхода и высокой квалификации преподавателей вуза.  

Работа по созданию, апробированию и внедрению ДО требует коллективной и творче-

ской работы как внутри, так и между кафедрами и обеспечит, во-первых, универсальность в 

создании документов, во-вторых, полноту и открытость баз знаний, в-третьих, преемствен-

ность и дальнейшее их совершенствование. 

Стратегия вуза должна включать внедрение комбинированных междисциплинарных 

учебных программ, требующих взаимодействия всех кафедр и факультетов в сфере создания 

баз знаний, расширения информационной составляющей и организации гибких схем с целью 

повышения конкурентоспособности на базе формирования  широкого набора наиболее вос-

требованных компетенций и навыков. 

Необходимо создание лаборатории новых технологий, которая, с одной стороны, поз-

волят заполнить учебный процесс разнообразными обучающими и контролирующими про-

граммами, и, с другой, сформирует единый подход в их создании. 

 Система ДО предполагает обеспечение: 

1) методическими материалами  по всем изучаемым курсам с помощью ИТ; 

2) интерактивный контакт  преподавателей и студентов в процессе обучения; 

3) возможности самостоятельной работы для изучения материала; 

4) оценку знаний студентов на любом этапе обучения.  

Глубокие знания в области компьютерных технологий анализа данных и основ модели-

рования в вузе, кроме расширения профессиональных возможностей, улучшают человече-

ские качества специалиста: чувство собственного достоинства, радость познания и труда, 

доброе отношение к коллегам, благодарность. 
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Для анализа качества лабораторно-практических занятий с целью их совершенствова-

ния, проведен сравнительный анализ заданий, выполненных «вручную», и на компьютере по 

нормативной дисциплине «Оптимизационные методы и модели» для студента-экономиста. 

1. Затраты времени уменьшаются в 5-10 раз. 

2. Нет рутинных или несущественных для данного раздела вычислений, нередко непонятных 

студентам в силу слабой математической подготовки последних. 

3. Есть варианты предпочтения сред: Mathcad, Excel, Mаtlab, QSB, программы on-line и др. 

4. Возможность многовариантных расчетов и анализа за небольшое время. 

5. Простая графическая иллюстрация материала. 

6. Оформление работы занимает мало времени. 

7. Разнообразные задания выполняются с удовольствием. 

8. Уже неинтересно (но нужно) «вручную» выполнять задания. 

9. Возникает желание решить задачу другими средствами on-line (и оно осуществляется!). 

10. Хочется написать программу для решения задачи на каком-нибудь языке программиро-

вания. 

11. Хочется изучать алгоритмические языки программирования! 

С позиций преподавателя по обеспечению учебного процесса необходимо отметить 

следующее. 

1. Появилась возможность реализации и иллюстрации сложных теоретических положе-

ний, которой не было ранее. 

2. Выбор задач для лекций и лабораторно-практических работ стал более широкий - 

можно решать сложные и интересные прикладные задачи.  

3. Значительно увеличился объем излагаемого материала. 

4. Стало возможным показать, как трудное становится легким, а сложное –простым. 

Специалисты, способные к самообразованию и саморазвитию, смогут работать в раз-

личных областях и, во-первых, будут образованы в области современных компьютерных 

программ и технологий, во-вторых, обеспечат достойный конкурентный имидж вузу, в-

третьих, будут востребованы в первую очередь на рынке труда.  

Таким образом, новые информационные технологии обучения позволят подготовить 

высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов, способных развивать наци-

ональную экономику и жить в информационном обществе для улучшения благосостояния 

людей. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

Г.Г. Киричек, А.И. Вершина
 

Запорожский национальный технический университет 

Введение. Актуальность данной задачи связана с теоретическими исследованиями и 

практическими результатами в области разработки автоматизированных систем обеспечения 

образовательных процессов в высшей школе с целью повышения качества обучения [1]. Ис-

ходя из этого, определение качества обучения как совокупности характеристик знаний и 

умений профессиональной деятельности, ставит перед специалистами задачу нахождения 

алгоритмов, определяющих параметры процесса обучения.  

Решение задачи. Вопросы оценки качества обучения и управления качеством образо-

вания в технических вузах при информатизации и автоматизации обучения еще недостаточ-

но изучены и требуют проведения дальнейших исследований [2]. 

Описание процесса обучения поглощающими цепями Маркова предполагает наличие 

состояний процесса и постоянство вероятностей переходов от состояния к состоянию. Орга-

низационные мероприятия, включающие в себя стратегию планирования, позволяют в опре-

деленной степени выполнить эти условия. 

Вероятность завершения процесса в том или ином поглощающем состоянии в зависи-

мости от того, какое состояние является исходным, определяется элементами матрицы 

NRB  [3]. Пример структуры учебного процесса (см. Рис.1). 

 

... .........

 
Рис. 1. Пример структуры процесса обучения 

 

На рисунке прямоугольниками представлены этапы обучения, ромбами – этапы про-

верки знаний, стрелки указывают на возврат к предыдущим этапам обучения при отрица-

тельном результате проверки знаний. 

В большинстве случаев мы имеем только одно исходное состояние. Это позволяет для 

определения параметров процесса обучения ограничиться нахождением только некоторых 

элементов матрицы N . И, если процесс получения знаний начинается с первого состояния, 

то необходимо определить только первую строку этой матрицы. 

Использование для описания учебного процесса понятия «состояний» обучающихся, 

основанных на степени усвоения материала, определяется совокупностью состояний каче-

ственного и некачественного усвоения изучаемого материала на различных этапах процесса 

обучения. Это приводит к значительному увеличению размерности матрицы переходов P , 

определяющей порядок переходов между данными состояниями, с учетом этапов обучения. 

Её размерность представлена величиной m  и определяется следующим выражением: 

),1(21
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где    RM   - количество этапов обучения; 

AiM   - количество этапов проверки знаний, следующих непосредственно за данным 

этапом обучения. 

Значение m  резко возрастает при повышении сложности изучаемого предмета, что су-

щественно влияет на возможности предлагаемого подхода. При этом, если понимать под 

«состоянием» процесс выполнения конкретного этапа обучения, то размерность m  матрицы 

переходов P  будет определяться выражением: 
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то есть будет иметь размер на единицу больше количества этапов обучения. 

При таком подходе усложняется процесс формирования матрицы переходов P . Так, 

если в предыдущем варианте элементы данной матрицы определялись непосредственно зна-

чениями параметров качества и соответствовали вероятностям переходов от одних сочета-

ний качества к другим, то теперь при формировании матрицы P  необходимо производить 

вычисления вероятностей самих переходов. 

Остановимся подробнее на определении элементов матрицы Q . 

Номера строк и столбцов будем ставить в соответствие порядку подключения этапов 

обучения и проверки знаний. Размерность данной матрицы представим в виде MM * , где 

M  – общее количество этапов обучения. 

Элементы матрицы Q  обозначим через 
ijq  и определим следующим образом: 

1ijq ,  если Rii  , 1 ij ; 
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где Ri  и  Ai  – номера этапов, которые соответствуют обучению и проверке знаний соот-

ветственно; 

j - номер, соответствующий этапу принятия решений, к которому производится обрат-

ная связь (возврат) в случае получения отрицательного результата проверки знаний на этапе 

Ai ; 

ii aa , - значения параметров качества для этапов проверки знаний Ai ; 

)(m

lK -  качество этапа принятия решений l , определяемое по рекуррентной формуле: 
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где ll KK 0

)( 0 
 - исходное качество этапа l  принятия решений; 

mxx ,1,   - последовательность номеров, соответствующих этапам анализа, располо-

женным между этапами l  и Ai , обратные связи которых обращены к этапу l ; 

)1()1( )()(

, i

m

li
m

lia aKaKq  , если Rii  , Aij  . 

Остальные элементы матрицы Q   принимаем равными нулю. Приведенные выражения 

для определения элементов матрицы Q  отражают соответственно следующие события: 

непосредственную передачу решений от этапов принятия решений к следующим за ними 

этапам; вероятности переходов к следующим этапам от этапа анализа; вероятности перехо-

дов от этапа анализа к предшествующим этапам принятия решений. 

Выводы. Предложен структурированный подход к получению алгоритма определения 

и использования параметров учебного процесса с позиции усвоения и проверки знаний. Про-

цесс обучения описан как марковский и представлен совокупностью состояний и постоян-

ством вероятностей переходов между ними. 
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О НЕКОТОРЫХ МЕТОДИКАХ ОБУЧЕНИЯ, ОСНОВАННЫХ НА WEB-

ТЕХНОЛОГИЯХ 

Е.В. Кирюшатова, Л.С. Кирюшатова  

«Херсонский национальный технический университет», Херсон, Украина 

 

Вступление. В настоящее время, при подготовке специалистов в высших учебных за-

ведениях, невозможно представить учебный процесс без применения новейших  технологий, 

методов и методик обучения.   Методы обучения являются одним из важнейших компонен-

тов учебного процесса. Существуют три классических метода обучения: пассивный, актив-

ный и интерактивный [1].  

Пассивный метод - это форма взаимодействия учащихся и учителя, в которой учитель 

является основным действующим лицом и управляющим ходом урока, а учащиеся выступа-

ют в роли пассивных слушателей.  

Активный метод - это форма взаимодействия учащихся и учителя, при которой учитель 

и учащиеся взаимодействуют друг с другом в ходе урока и учащиеся здесь не пассивные 

слушатели, а активные участники урока.  

Интерактивный метод ориентирован на более широкое взаимодействие учеников не 

только с учителем, но и друг с другом.  

Сейчас ведущие компании для продвижения своих продуктов создают специальные 

сайты, способствующие ознакомлению с передовыми технологиями этих компаний и более 

быстрому обучению выпускаемым программным продуктам. Примером таких компаний мо-

гут служить компания IBM, фирма «1С» и другие. 

Основная часть. Рассмотрим основные преимущества применения информационных 

сайтов в обучении. Компания IBM – это одна из ведущих компаний в сфере IT – технологий. 

Эта компания постоянно совершенствует средства и методы для распространения своих про-

граммных продуктов. Одним из таких инструментальных средств является официальный 

сайт компании IBM. Компания IBM предлагает бесплатную регистрацию и информационное 

сотрудничество с преподавателями и студентами ВУЗов. С этой целью на официальном  сай-

те компании IBM создан раздел Университетские программы IBM. Раздел предоставляет ин-

формацию по следующим направлениям [2]: 

1. Продукты и технологии – описываются основные продукты компании IBM по раз-

личным направлениям и учебные материалы, доступные по этим программным продуктам. 

2. Загрузка ПО – в этом разделе можно бесплатно получить полнофункциональные вер-

сии большого количества программных продуктов IBM. 

3. Обучение – в этом разделе представлены направления аудиторного обучения, онлайн 

обучения и библиотека учебных пособий. 

4. Учебные материалы – содержит академический каталог учебных курсов IBM, матери-

алы которых можно использовать в учебном процессе. 

5. Библиотека – содержит перечень технических руководств и периодических статей по 

основным программным продуктам компании IBM. 

6. Техническая поддержка – раздел позволяет ознакомиться с ответами на часто задава-

емые вопросы или отправить свой вопрос в службу технической поддержки. 

7. Сертификация – имеется возможность подготовиться и сдать тесты в сертификацион-

ных центрах Thompson Prometric.  
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Программа IBM Academic Initiative предлагает зарегистрированным преподавателям и 

студентам доступ к дистрибутивам лицензионного программного обеспечения компании 

IBM, доступ к материалам электронных учебных курсов, получение информационной, мето-

дической и технической помощи в своей работе, возможность участвовать в мероприятиях и 

конкурсах, проводимых компанией IBM, содействие в профессиональной сертификации 

преподавателей и студентов [2]. 

Примером компании, которая  так же использует свой официальный сайт для обучения 

и сертификации студентов и преподавателей, является фирма «1С».   В  крупных городах 

Украины (Киев, Харьков, Одесса и другие) существуют Центры сертифицированного обуче-

ния (ЦСО), расписание работы которых представлено на сайте. В ЦСО проводятся  обучение 

по платформе и прикладным решениям "1С: Предприятие", на которых даются все необхо-

димые знания для успешной сдачи экзаменов.   

Ежегодно фирмой «1С» проводятся научно-практические конференции «Новые инфор-

мационные технологии в образовании». Участие в этих конференциях для сотрудников обра-

зовательных учреждений является бесплатным, что важно для повышения квалификации 

преподавателей в период экономического кризиса и высокой стоимости учебно-

методической литературы. Проведение подобных конференций дает возможность поделить-

ся передовым представителям образовательной сферы своими новейшими разработками  в 

области преподавания новых программных продуктов фирмы «1С», обсудить модернизацию 

образовательной отрасли, поделиться опытом внедрения инновационных разработок в меж-

дународную образовательную сферу [3].  

Фирма «1С» предлагает на своем сайте просматривать рекламные ролики новых версий 

программ, покупать демо-версии этих программ с ограниченным сроком действия, просмат-

ривать видео уроки, материалы которых можно использовать при проведении лекций и ла-

бораторных работ.  

Особое внимание на сайте фирмы «1С» уделяется разноуровневому обучению специа-

листов. Фирмой предполагается обучение школьников, основных специалистов (пользовате-

лей) и углубленное изучение материала для программистов и системных администраторов. В 

зависимости от уровня построены учебные курсы и  имеется возможность сдачи экзаменов 

на различные уровни обучения. Для облегчения доступа к учебным материалам фирмы «1С» 

предлагается Интернет - обучение и Интернет – тестирование. Сайт фирмы «1С» использу-

ется так же для анонса новой учебной литературы по разным направлениям разрабатывае-

мых программных средств.  

Выводы. Используя в учебном процессе информационные сайты ведущих IT – компа-

ний, преподаватели и студенты ВУЗов могут получать доступ к корпоративной информации, 

что значительно облегчает процесс обучения и сертификации. Применение лицензионного 

программного обеспечения в учебном процессе повышает качество обучения, а возможность 

обратной связи и электронного тестирования способствует качественной и быстрой проверке 

восприятия изученного материала. Возможность информационного обмена на разных уров-

нях значительно повышает качество подготовки IT - специалистов в высших учебных заве-

дениях.  

Используя опыт фирм  IBM, «1С» и других, целесообразно ВУЗам, ведущим обучение 

по программному обеспечению и другим  IT – направлениям, создавать сайты, ориентиро-

ванные на облегчение преподавания. Это способствует не только повышению эффективно-

сти обучения, но и позволяет студентам получать навыки работы, а в дальнейшем и способ-

ствовать распространению и продвижению программных продуктов ведущих IT – компаний.   

Литература 
1. Загвязинский В. И. Теория обучения: Современная интерпретация: Учебное пособие для вузов. 3-е 

изд., испр. — М.: Академия, 2006. — 192 с. 

2.www.IBM.com 

3. www.1C.ru 
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ТЕХНОЛОГІЯ ТЕСТУВАННЯ ПРИ НАВЧАННІ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ 

СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ (НА ПРИКЛАДІ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ) 

І.В. Михайленко 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

Сучасні соціальні процеси обумовили необхідність переходу вищої школи на нову кон-

цепцію підготовки майбутніх фахівців, вдосконалення її якості, підвищення рівня професіо-

налізму, компетентності, інтелектуальної культури. В галузі освіти виникає потреба вводити 

в навчальний процес нові методи, засоби і форми не лише організації навчальної діяльності, 

а й контролю знань. Регулярність контролю знань може забезпечити систематичність на-

вчання і підвищити його ефективність. 

Загальним питанням контролю знань та умінь студентів присвячено дослідження відо-

мих психологів і педагогів (С. І. Архангельського, Ю. К. Бабанського, І. Є. Булах, 

Н. Д. Карапузової, І. Я. Лернера, Н. Н. Ржецького, Л. Н. Русанової, Л. М. Фрідмана, 

В. А. Якуніна та ін.. Однак окремих наукових пошуків вимагає проблема проектування 

отриманих висновків у сферу математичної підготовки студентів технічних ВНЗ.  

Основним завданням роботи є спроба розробки методики створення тестових завдань, 

за допомогою яких можна здійснювати поточний і підсумковий контроль знань, умінь і на-

бутих навичок розв’язування математичних задач, та системи оцінювання знань студентів за 

цими тестовими завданнями. Створення тестових завдань передбачало розробку зручної 

структури, яку можна було б легко змінювати і використовувати як для поточного, так і під-

сумкового контролю знань. Для цього весь навчальний матеріал розділили на три теми. Кож-

на тема містить декілька розділів, у яких по 25 варіантів, а кожен варіант складається із за-

вдань трьох рівнів складності. Внаслідок такого поділу структурно-логічна схема тесту на-

була наступного вигляду (Рис.1). 
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Рис. 1 Структурно-логічна схема тесту 
 

Отже, кожен розділ містить у собі 75 завдань різного рівня складності. На кожне з пос-

тавлених питань першого рівня дано чотири варіанти відповіді, а це, відповідно, є деякою 

підказкою для студента.  

Завдання другого рівня підібрано так, щоб під час їх розв’язування не потрібно було 

проводити складні математичні перетворення і виводити формули, але для їх розв’язування 

необхідні суттєві теоретичні знання з лінійної алгебри і добре володіння математичним апа-

ратом. До кожного завдання другого рівня подається чотири варіанти відповідей. 
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Тестові завдання третього рівня найскладніші. У завданнях цього рівня варіанти відпо-

відей відсутні, що ускладнює процес їх розв’язання, адже відповідь є тією невеликою підказ-

кою, яка дає можливість орієнтуватись, чи в правильному напрямі іде хід думок. 

Результати контролю з кожного розділу можна інтерпретувати як зріз знань з тієї чи 

іншої теми. Проводити тестовий контроль дуже зручно за допомогою комп’ютерної системи. 

Поступовий перехід від традиційних форм контролю й оцінювання знань до комп'юте-

рного тестування відповідає тенденціям сучасності і загальній концепції модернізації і ком-

п'ютеризації української системи освіти. Її ефективність багато в чому залежить насамперед 

від специфіки самої навчальної дисципліни та мети навчання; від якості програмних продук-

тів і доцільності їх використання для конкретних навчальних цілей; а також від форм пред-

ставлення навчальної інформації (зокрема, від рівня її візуалізації) [4]. 
Використання комп'ютерних технологій підвищує інтерес студентів до проведених тес-

тів і сприяє більш свідомому ставленню до навчання. Крім цього, застосування сучасних ме-

тодів опрацювання даних сприяє загальному розвиткові інформаційної культури студентів та 

їх професійному становленню. В цьому разі завдання модуля розміщують в базі тестуючої 

програми, і студенти, сидячи за комп’ютерами, відповідають на поставлені запитання, окрім 

завдань третього рівня.  

Підсумковий контроль здійснюється за допомогою комп’ютерного тестування, для яко-

го використовують повний пакет тестових завдань з розділу, що вивчається. Для цього виду 

контролю ми пропонуємо використати 20 завдань першого рівня, 5 – другого і 3 третього рі-

вня. 

Перевірку результатів тестування здійснюємо у два етапи. За допомогою комп’ютерної 

програми робимо перевірку завдань першого і другого рівнів, а завдання творчого рівня пе-

ревіряємо окремо. За повністю виконані завдання трьох рівнів складності студент може на-

брати 75 балів (Табл. 1). 

Таблиця 1. 

Рівні складності 

завдань 

Кількість 

завдань 

Кількість 

балів за одне за-

вдання 

Сумарна 

кількість балів 

Інтуїтивний рівень 20 1 20 

Репродуктивний рівень 5 5 25 

Творчий рівень 3 10 30 
 

 Набрана сумарна кількість балів конвертується в академічну оцінку за 4-бальною сис-

темою за наступним критерієм: Табл.2. 

Таблиця 2. 

Максимальна  

кількість балів 
0-37 38-56 57-68 69-75 

Академічна оцінка 2 3 4 5 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНТЕРАКТИВНО- 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «МОБИЛЬНЫЙ СТУДЕНТ» 

Д.С. Опара, В.В. Шендрик 

Сумский государственный университет 

 

Вступление. Быстрые темпы развития компьютерных систем и сетевых технологий 

приводят к тому, что пользователям приходится воспринимать и перерабатывать огромные 

объемы информации, которая с неимоверной скоростью умножается и изменяется. При этом 

возникает острая проблема отслеживания именно полезной и оперативной информации. В 

таких условиях появляется все больше систем для дистанционного образования, это вызвано 

тем, что такие системы обладают большим количеством преимуществ, одно из них – это мо-

бильность. Мобильность позволяет преодолевать информационную ограниченность и предо-

ставляет свободный доступ к оперативной информации. В тоже время продолжает существо-

вать очная система обучения. Именно этой системе образования присущ низкий уровень мо-

бильности и гибкости. Процесс обучения студента не прекращается даже после окончания 

занятий, поэтому ему необходимо использовать актуальные учебные материалы, также 

необходима информация о текущих балах по всем дисциплинам, нужно быть на связи с пре-

подавателем и другими студентами. Также не мало важным будет постоянный доступ к соб-

ственным наработки и материалам (курсовым работам, научно-исследовательским работам, 

материалам дипломной работы). Обладая этими всеми материалами, учащийся сможет опе-

ративно и качественно обработать всю информацию. 

В большинстве сетевых и десктопных программных продуктах уже реализованы такие 

функции, но они разрозненные и не адаптированные под нужды студента. Поэтому возника-

ет проблема разработки программного продукта – единой системы, которая бы обеспечивала 

мобильность студента и была реализована в веб-среде. Для обеспечения доступности такой 

системы необходимо выполнить ее адаптацию под мобильные устройства и актуальные мо-

бильные платформы (iOS, Android, Windows Mobile и др.). Базироваться данная система 

должна на современных языках программирования и фреймворках. При этом главным про-

граммным требованием к системе "Мобильный студент" будет надежность. Используемый 

язык программирования должен обладать стабильным и поддерживаемым кодом, и обеспе-

чивать безопасность использования, а именно защиту от взлома и падения. Функционирова-

ние данной системы требует выполнять множественные выборки и динамически отдавать 

все данные пользователю. Это ограничивает выбор языка программирования для реализации 

системы. В данном случае, на наш взгляд, наиболее целесообразным будет использование 

JavaScript и фреймворка ExtJS, базирующейся на его основе. Благодаря такой связке можно 

обеспечить максимальную производительность и асинхронную работу всех компонентов си-

стемы. Интерактивная среда системы "Мобильный студент" должна обладать следующим 

функционалом: 

 Иметь облачное хранилище всех фалов для работы (курсовые работы, практические 

работы, НДР, дипломные работы и т.д.); 

 Хранилище всех документов должно базироваться на CVS-системе (программный 

продукт, относящийся к разряду систем управления версиями);  

 Быть адаптированной под мобильные устройства (или при помощи приложений под 

мобильные устройства, или на основе веб-приложения, что более предпочтительно); 

 Иметь систему хранения больших массивов данных (для хранения текущих баллов 

студентов по всем дисциплинам); 

 Быть нагрузоустойчивой (одновременно обрабатывать запросы большого количества 

пользователей этой системы и менеджеров - тех, кто вносит в нее данные); 

 Обладать гибким интерфейсом (подстраиваться под нужды пользователя, быть по-

нятной и простой в использовании); 
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 Иметь систему регистрации, авторизации и аутентификации для учетных записей 

пользователей (чтобы предотвратить просмотр и внесение некорректной информации). 

Данная система должна обладать большой функциональностью, с ней будут одновре-

менно работать большое количество пользователей, поэтому ее архитектура должна быть 

подобна архитектуре всех современных высоконагруженных проектов (рис. 1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Архитектура высоконагруженных веб-приложений 

 

Благодаря такой структуре и разделению логики от представления данных возникает 

возможность обеспечить стабильность и высокую производительность работы системы. 

Приблизительная структурная модель данной системы показана на рис. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Структурная модель системы «Мобильный студент» 

 

Выводы. В результате проведенного структурно-функционального анализа была пред-

ложена модель архитектуры интерактивно-информационной системы «Мобильный студент». 

Данная система позволит повысить эффективность учащегося за счет мобильности, постоян-

ной информированности о его успеваемости и доступа к актуальным учебным материалам по 

выбранным дисциплинам. 
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СИСТЕМА ТЕСТИРОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ НА ПОНИМАНИЕ АЛГОРИТМОВ 

Ю.А.Пищикова 

ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет» 

Тестирование – один из методов стандартизированного испытания, выполнение кото-

рого может дать возможность определить знания человека, особенности его познавательных 

процессов. Высокий уровень развития информационных технологий позволяет автоматизи-

ровать эту сферу деятельности. В современных образовательных технологиях особый упор 

делается на индивидуализацию процесса обучения. В этой связи огромное значение прини-

мает процесс создания и выдачи индивидуальных заданий. Одним из возможных решений 

является создание нового класса программ – генераторов тестовых заданий и вопросов. 

Существует множество систем с жестко заданными тестовыми заданиями. Также суще-

ствуют системы с автоматической генерацией тестовых заданий. Однако, в настоящее время 

системы, позволяющие автоматически генерировать тесты, либо слишком примитивны и не 

позволяют определять свои модели, либо узкоспециализированы,  либо не находятся в сво-

бодном доступе. 

На кафедре прикладной математики, механики, управления и программного обеспече-

ния  ДВФУ в рамках дисциплины «Структуры и алгоритмы компьютерной обработки дан-

ных» студенты изучают алгоритмы. После изучения каждого алгоритма проводится тестиро-

вание: учащиеся должны выполнить алгоритм по шагам на выданных входных данных. В 

рамках данной предметной области приходится решать следующие задачи: 

 составление алгоритмов; 

 составление сеанса тестирования. Перед тестированием преподаватель 

подбирает алгоритмы и значения входных данных для них; 

 выполнение алгоритмов. Студенты изучают алгоритма, а затем на вы-

данных значениях входных данных выполняют его; 

 оценивание результатов тестирования; 

 составление банка значений входных данных алгоритма. Чтобы у пре-

подавателя не было необходимости каждый раз и каждому студенту подбирать значе-

ния входных данных определенной сложности, ему нужно составить банк заданий из 

уже использованных значений. 

Требуется разработать систему, которая помогла бы автоматизировать процесс тести-

рования. Такое программное обеспечение позволило бы автоматизировать работу многих 

преподавателей, обеспечило точную оценку знаний тестируемого. Преподавателю не при-

дётся оценивать работы учащихся, выполняя каждый шаг алгоритма. Также преподавателю 

не придётся подбирать подходящие по сложности входные данные для алгоритма для каждо-

го студента. 

На Рис.1 показана схема разрабатываемого программного средства. А ниже описаны 

компоненты системы, показанные на рисунке. 

Библиотека – хранилище классов на языке программирования java. Классы описывают 

работу алгоритмов и структура данных, использованных в них. 

БД алгоритмов – БД, в которой хранятся алгоритмы и их атрибуты: входные и выход-

ные данные, шаги алгоритма, словесное описание; 

БД входных данных – БД, в которой хранятся значения входных данных для алгорит-

мов. 

БД пользователей – БД, в которой хранится информация о пользователях системы; 

БД результатов тестирования – БД, в которой хранятся результаты тестирования для 

каждого пользователя, а также информация о сеансах тестирования и тестах; 

Модуль авторизации – модуль, производящий аутентификацию пользователя. Также 

модуль в дальнейшем разграничивает права авторизовавшегося пользователя.  

Модуль создания и редактирования алгоритмов – модуль, доступный только препода-

вателю. Отвечает за создание описания нового алгоритма, связывание алгоритма с функция-
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ми, обеспечивающими его проверку, задание входных и выходных данных каждого алгорит-

ма, задание коэффициентов оценки алгоритма.  

Модуль создания и редактирования библиотек – модуль, отвечающий за написание 

функций необходимых для создания алгоритмов, проверки результатов тестирования и орга-

низацию функций в библиотеки. Модуль доступен только преподавателю. 

Модуль составления тестов и сеансов тестирования – модуль, в котором преподава-

тель составляет тесты, сеансы тестирования из существующих алгоритмов и значений вход-

ных данных, задает сложность алгоритмов, тестов и шагов алгоритма, указывает время и да-

ту проведения тестирования. 

Подсистема прохождения тестирования – подсистема, ответственная за прохождение 

тестирования. В обязанности подсистемы входит генерация входных данных. 

Подсистема статистики – подсистема, отвечающая за генерацию отчётов по запросу 

пользователя. Подсистема обрабатывает данные об алгоритмах, студентах и группах, созда-

вая отчёт об успеваемости студентов. Рассчитывает меру трудности, сложность, среднее и 

максимальное количество баллов и т.д. 

Модуль 
добавления и 

редактирования 
алгоритмов

Подсистема 
прохождения 
тестирования

Подсистема 
статистики
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Рис. 1 - Архитектурно-контекстная диаграмма 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод о том, что разработка системы те-

стирования студентов на понимание работы алгоритмов является актуальной проблемой на 

настоящее время и данный продукт является актуальным на рынке программного обеспече-

ния. В работе описана предметная область, задачи, решаемые в ней, также описана модель 

разрабатываемой системы. 
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ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

ДЛЯ КОМП‘ЮТЕРНОЇ ДІАГНОСТИКИ 

А.І. Підласий, Ю.М. Пальоний 

ЧДТУ, Черкаси, Україна 

Вступ. Сучасний етап перетворення інформаційного суспільства в суспільство знань 

зумовлює нову місію освіти й суттєве підвищення вимог до якості освіти кожної окремої 

людини. Це обґрунтовано рядом програм і завдань щодо поліпшення якості освіти. Саме це 

задає нові орієнтири для розвитку теорії і практики педагогічної діагностики. 

Проблеми педагогічної діагностики є предметом глибоких досліджень видатних учених 

(Ю. Бабанський, В. Беспалько, К. Інгенкамп, А. Кочетов, І. Підласий, Ю. Татур та інші), яки-

ми обґрунтовано суть, дидактичні основи, способи реалізації педагогічної діагностики, вплив 

діагностичної діяльності на ефективність навчального процесу та розвиток особистості тощо. 

Разом з тим, суттєві зміни в освіті, а саме впровадження особистісно-орієнтованих педагогі-

чних технологій, перехід до навчання впродовж життя, інформатизація навчального процесу, 

зокрема опора на використання світових інформаційних освітніх ресурсів, не знайшли адек-

ватного відображення в розвитку теоретичних і методичних основ педагогічної діагностики.  

В умовах розвитку освіти шляхом інформатизації зростає роль педагогічної діагности-

ки у забезпеченні стабільності базового змісту навчання та його відповідності освітнім стан-

дартам на основі комп‘ютерних експертиз.  

Незважаючи на значну кількість ґрунтовних наукових праць у галузі педагогічного мо-

делювання (Ю. Бабанський, В. Беспалько, Б. Блум, Б. Гершунський, В. Загвязинський, 

І. Лернер, І. Малафіїк, І. Підласий, В. Пустобаєв, Дж. Равен, С. Раков, М. Скаткін,  Ю. Татур 

та інші), створені на цей час моделі навчального процесу є переважно феноменологічними 

або інформаційно-логічними і не забезпечують можливості застосування потужного матема-

тичного апарату теорії систем штучного інтелекту та комп‘ютерних експертиз (В. Биков, 

В. Вишневська, О. Довгялло, А. Довбиш та інші).    

Основна частина. Тому важливим завданням для комп‘ютерної діагностики навчаль-

ного процесу є створення ефективної комп‘ютерної моделі для визначення ефективності на-

вчання. 

Для створення моделі шляхом аналізу джерел, експертних оцінок і натурних експери-

ментів визначено основні генеральні фактори ефективності навчального процесу. Ефектив-

ність навчального процесу створюють 4 фактори: учні, учитель, навчальний матеріал, час 

навчання (Рис.1).. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Модель ефективності навчання 

Запропонована модель навчання є адитивною і включає в себе 4 фактори: учні (U), учи-

тель (Uc), навчальний матеріал (Nm), час навчання (T). Ці 4 ланки визначають собою ефек-

тивність навчання: 

E = k1*U+k2*Uc+k3*Nm+k4*T, 

де E – ефективність навчання; 

U – ефективність учня в навчання; 

Uc – ефективність учителя в навчанні; 

Nm – зважена характеристика навчального матеріалу; 

T - зважена характеристика часу навчання. 
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Шляхом аналізу джерел, експертних оцінок і натурних експериментів визначено коефі-

цієнти факторної моделі. В першому наближенні E = 0.3*U+0.2*Uc+0.25*Nm+0.25*T. Зале-

жність вимагає встановлення значень величин в межах 1..100. 

Для кожного з факторів ефективності навчання розроблено шляхом аналізу джерел і 

експертних оцінок шкали експертного оцінювання. Кожен з факторів має адитивну модель із 

підфакторів, кожен з яких має безпосереднє або експертне вимірювання. Експертне вимірю-

вання проводиться на основі апарату нечітких множин за допомогою лінгвістичних змінних. 

Зважування складових частин генеральних факторів (підфакторів) при експертному 

оцінюванні дає можливість оцінити загальний результат впливу кожного фактора і ефектив-

ність навчального процесу загалом. Результат пропонується подавати у вигляді відносної 

ефективності. Відносна ефективність трактується як нечітке значення.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Нечітке значення ефективності навчання для показника ефективності 75% 

Нечітке значення ефективності навчання для ефективності 75% показано на Рис.2 і 

означає, що не менше 75% учнів засвоять 100% навчального матеріалу або 100% учнів засво-

ять 75% навчального матеріалу 

Висновки. Розроблена модель ефективності навчання дає можливість проведення 

комп‘ютерної експертизи навчального процесу і встановлення діагнозу або прогнозу резуль-

татів навчання із середньою точністю 10% для експертних груп. Це дозволяє поліпшити і оп-

тимізувати значення факторів навчання і, як результат, весь навчальний процес. 
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 НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

В.Г Рябцев
1
, М.К Альмади

2
  

1
«Европейский университет», Черкассы, Украина 

2
«SEDO Business Consulting & Investment Services», Тбилиси, Грузия 

Введение. Общая цель применения нейролингвистическое программирование (НЛП) в 

образовании является обеспечение базовой основы, которая совмещена с эмпирическим 

опытом обучения и способствует повышению эффективности и скорости, с которой целена-

правленное обучение выполняется. К  НЛП относятся слова, мысли, поведение, цели и зада-

чи, обеспечивающие сосредоточение внимания на эффективное взаимодействие с инстру-

ментами для принятия решения[1]:.  

Нейролингвистическое программирование и образование 

НЛП рассматривает образование, состоящее из фундаментальных процессов, посред-

ством которых мы приобретаем новые навыки и достигаем личной компетентности и приоб-

ретаем опыт.  

Предлагается следующие области, которые покрывает НЛП в образовании [2]: 

• основные принципы обучения; 

• фундаментальные процессы, происходящие в обучаемом индивидууме; 

• динамические процессы оценки и самооценки; 

• уровни обучения и стратегии обучения; 

• интерактивное обучение и кооперативные процессы обучения; 

• типы навыков и стили обучения; 

• средства обучения и учебно-методические пособия. 

Динамические средства обучения используют навыки кооперативного обучения, и 

наставничества.   

Известны следующие результаты применения НЛП в образовании: 

• выявление и обогащение своих сильных сторон; 

• расширение памяти и воображения; 

• разработка оптимальных состояния и стратегий обучения; 

• работа с сопротивлением к обучению; 

• создание убеждений, которые поддерживают обучение; 

• выявление и переосмысленье условий, ограничивающих эффективность обучения; 

• управление многоуровневым вмешательством в процесс обучения; 

• преобразование воспринятых неудач в положительную обратную связь; 

Преодоление трудностей в обучении 

НЛП работает с ограниченными возможностями обучения путем поощрения развития 

мета-познания (осознания личных процессов мышления) и фокусируется на использовании 

конкретных стратегий мышления и навыков в целенаправленном пути, приближающем зада-

чи мониторинга к достижению желаемых результатов. 

Выводы. Эта статья кратко описывает теоретическую базу НЛП и его отношение к 

теории обучения и развития, а также его подход к преподаванию и обучению. 
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СТВОРЕННЯ ВІДКРИТОЇ ЕЛЕКТРОННО-БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ ВНЗ 

В.М. Саух, Я.В. Крайнова, В.В, Лада, О.В. Просяник 

Черкаський державний технологічний університет 

Прихід Інтернету в ВНЗ приніс новий зміст у навчальний процес та сприяє підвищенню  

якості освіти.  Освітній контент - інтернет-ресурси,  які є в мережі, повинні буди корисні для 

студентів, педагогів, наукових працівників, методистів та керівників установ. Тому, поряд з 

розвитком телекомунікаційної інфраструктури, в ВНЗ велика увага приділяється аналізу та 

систематизації освітніх інтернет-ресурсів, розробці нових електронних освітніх ресурсів, 

створенню ефективних  засобів навігації та пошуку ресурсів. 

Сучасні системи управління науково-освітнім контентом ВНЗ реалізуються в формі 

електронно-бібліотечних систем (ЕБС). Під визначенням “електронно-бібліотечної системи” 

розуміється сукупність використовуваних в освітньому процесі електронних документів, 

об’єднаних за тематичними і цільовими ознаками, яка забезпечує можливість доступу до до-

кументів через мережу Інтернет, пошук їх і роботу з ними,та відповідає усім вимогам держа-

вних освітніх стандартів вищої професійної освіти України. 

Електронно-бібліотечна система є спеціалізованою електронною бібліотекою ВНЗ, яка  

забезпечує  можливість індивідуального доступу для кожного, що навчається,  з будь-якої 

точки, в якій є доступ до мережі Інтернет, до сучасних професійних баз даних, інформацій-

них довідкових і пошукових систем. 

Необхідність створення електронно-бібліотечної системи  в вузі продиктовано, з одно-

го боку, об'єктивними потребами інноваційного розвитку вищого навчального закладу, з ін-

шого – очікуванням  введення  нових нормативних документів МОН України,в яких наяв-

ність ЕБС  у вузі буде одним з критеріїв державної акредитації закладу вищої освіти, як це 

визначено в наказі Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 31 травня 2011 № 

1975 [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що аспекти організації, проектування 

та функціонування електронних бібліотек розглядаються в дослідження таких вчених як Ан-

топольский А.Б.[2], Резниченко В.А[3],Соколова Н.В. [4], але  в них недостатньо висвітлю-

ються проблеми побудови електронно-бібліотечних систем ВНЗ на базі систем управління 

контентом з відкритим кодом, які вільно розповсюджуються. 

Мета проекту є розробка електронно-бібліотечної системи ВНЗ на базі системи управ-

ління контентом з відкритим кодом Drupal,  обґрунтування  її  програмної архітектури та  

практична реалізація її для науково-технічної бібліотеки Черкаського державного технологі-

чного університету. 

Аналіз проблемної області та постановка задач дослідження. Формування електронних 

бібліотечних систем найбільш характерно для освітньої сфери. Освітні електронні бібліотеч-

ні системи повинні включати широкий спектр навчальної, наукової та іншої літератури, ви-

користовуваної в навчальному процесі, в тому числі лекції, підручники, монографії, навча-

льні та навчально-методичні посібники, навчальні модулі, коментарі фахівців, першоджерела 

та інші матеріали з відповідних галузей знань .   Для забезпечення студентів, що навчаються  

в вищих навчальних закладах,  необхідно: 

реалізувати через мережу Інтернет доступ до електронних наукових та освітніх  ресур-

сів, які використовуються в навчальному  процесі; впровадити  в освітній процес максималь-

ну кількість доступних джерел інформації;створити  колекції електронних документів, що 

включають видання, які необхідні для інформаційного забезпечення освітнього та науково-

дослідного процесу в вузах. ЕБС,  повинно забезпечити  необхідні змістовні і технічні харак-

теристики, які  передбачають: індивідуальний необмежений доступу до змісту ЕБС з будь-

якої точки, в якій є доступ до мережі Інтернет;проведення повнотекстового пошуку по вмісту 

ЕБС;формування статистичного звіту по користувачам;доступ  до вітчизняних та зарубіжних 

періодичних наукових видань. 



СomІnt – 2013                    Інформаційні технології в системах навчання та контролю знання  

  ІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект», Черкаси, Україна,14-17 травня 2013 р. 294 

Склад контенту ЕБС представлений повнотекстовими електронними версіями усіх 

видів навчальних та наукових матеріалів, які групуються в колекції:навчально-методичне 

забезпечення дисциплін електронно-освітніми ресурсами (ЕОР) (навчально-методичні, мето-

дичні, навчальні, допоміжні, контролюючі), періодика, наукові монографії. автореферати ди-

сертації, журнали з переліку рецензованих наукових журналів, у яких повинні бути опублі-

ковані основні наукові результати, затверджених МОН України, матеріали наукових конфе-

ренцій тощо. 

Доступ до повнотекстових ресурсів в ЕБС надається тільки авторизованим користува-

чам в залежності від статусу (адміністратор системи, адміністратор бібліотеки, бібліотекар, 

інформатор кафедри, користувач  та гість),  так як вони виконують різні функції. 

Подання метаданих. В  ЕБС застосовується міжнародний формат метаданих DCMI 

(TheDublinCoreMetadataInitiative), який  є одним з найпоширеніших в Інтернеті форматів ме-

таданих. Він використовується для опису ресурсів будь-якого типу (як електронних докуме-

нтів, так і реальних фізичних об'єктів). 

Технічні характеристики ЕБС: можливість індивідуального необмеженого доступу 

до змісту електронно-бібліотечної системи з будь-якої точки, в якій є доступ до мережі Інте-

рнет, можливість повнотекстового пошуку по вмісту системи, можливість формування ста-

тистичного звіту по користувачах,  подання видань із збереженням вигляду сторінок (оригі-

нальної верстки), можливість доступу до вітчизняних та зарубіжних періодичних наукових 

видань. 

Програмний комплекс Електронно-бібліотечної системи  ґрунтується на базі системи 

керування контентом  (ContentManagementSystem, CMS) Drupal версії 7.16 — системи з відк-

ритим кодом. Системна підтримка - Unix (включаючи Linux).   Для організації веб-сервера 

використовується програмний комплекс Apache 2.2.15.       В якості системи управління ба-

зами даних (СУБД) - MySQL 5.5.17.  Програмування модулів інтерфейсу між СУБД і веб-

сервером ведеться на мові PHP 5.3.2. Всі програмні засоби, які використовуються для розро-

бки системи, відносяться до класу вільно розповсюджуваних - FreeWare. В даний час ЕБС  

ЧДТУ працює в тестовому режимі. 

Висновки. ЕБСЧДТУ формує  нове освітнє  середовище в університеті:сервіси циф-

рової книговидачі “Література в один клик!”; користувальницькі сервіси - “Особистий кабі-

нет” студента,  де реалізовані додаткові можливості по роботі з електронними версіями ви-

дань тощо; інформація про нові надходження; інтерактивний сервіс для викладачів - ство-

рення власних навчальних курсів; Бібліотечні сервіси–статистика, показники інформаційно-

го наповнення контенту ЕБС. 
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ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ЗНАННЯ-ОРІЄНТОВАНИХ 

СИСТЕМ 

Л.Е. Сєркова, С.Л.Гамоцька 

Черкаський державний технологічний університет 

Ризик за визначенням SEI (Software Engineering Institute) – це можливість зазнати втрат 

від зниження якості, підвищення вартості чи затримки закінчення розробки кінцевого проду-

кту [1]. Величина ризику при проектуванні знання-орієнтованих систем (ЗОС) R  являє со-

бою добуток величини втрат L  від виникнення небажаної події в проекті й імовірності P  

настання цієї події: 

PLR *     (1) 

Величина втрат L  розглядається в контексті впливу небажаної події на характеристики 

знання орієнтованої системи, на складність її подальшого супроводу, а також ефективність, 

вартість і тривалість процесу розробки ЗОС, а ймовірність P  – як ступінь визначеності, з 

якою можна прогнозувати прояв ризику в проекті, тобто переростання даного ризику в про-

блему для проекту. 

Для управління ризиками ЗОС розроблено 3 методології [2]: 

- оцінювання ризику – SRE (Software Risk Evalution), 

- безперервне управління ризиком – CRM (Continuous Risk Management), 

- колективне управління ризиком – TRM (Team Risk Management). 

Кожна з них в основі має виявлення та оцінювання ризиків. Аналіз методологій оцінки 

ризику показав, що всі вони схожі в підходах до оцінювання ризику, розходяться в принци-

пах ранжування ризиків і ґрунтуються на запропонованій SEI таксономії (класифікації) ризи-

ку, модифікуючи перелік питань TBQ (Taxonomy Based Questionnaire) і змінюючи їх форму. 

Опитувач містить кілька питань до кожного атрибуту таксономії, за допомогою яких 

визначаються загрози якості, вартості та строків розробки продукту, пов’язані з зазначеним 

атрибутом. 

Ранг ризику R  визначається, виходячи з кількості питань, на які було дано відповідь 

«Так» або «Частково». Визначається сума ваг цих відповідей, після цього знаходиться про-

центне співвідношення цих сум за наступною формулою: 
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де ti

iV  - вага питання з відповіддю «Так» або «Частково», t  - кількість таких відповідей, 

jV  - вага кожного питання, k  - загальна кількість запитань в атрибуті, ni

jV  - вага питання з 

відповіддю «Не враховується», n  - кількість таких відповідей. 

Комбінований ризик проекту в цілому визначається співвідношенням ризиків всіх ат-

рибутів таксономії. 

Висновки. Оцінювання та управління ризиком – це перспективний напрямок для вітчи-

зняної програмної інженерії. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛІЗОВАНОГО КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОГО 
НАВЧАННЯ 

О.В.Соколова, А.Є. Соколов 
«Херсонський національний технічний університет»,  Херсон, Україна 

Завдяки стрімкому збільшенню можливостей телекомунікаційних мереж і інформацій-
них технологій у всьому світі формується нове інформаційне суспільство. Ситуація на ринку 
освітніх послуг України характеризується швидкими змінами, пов’язаними з глобалізацією 
соціально-економічних процесів та поширенням інформаційних технологій. Освіта має бути 
здатною до швидких змін, а це вимагає  комп’ютеризації навчання [1].  

Комп’ютеризоване навчання за своєю суттю спонукає до індивідуалізації і все більшої 
самостійності. Тому методологічні питання самостійного комп’ютеризованого навчання  є 
досить актуальними.  

Моделювання сучасного комп’ютеризованого навчання ґрунтується, в основному, на 
теорії управління складними системами з урахуванням наявності в них людини-користувача 
ПК, здобутках теорії програмованого навчання, результатах побудови адаптивних навчаль-
них систем. 

Проведений аналіз існуючих підходів до моделювання процесу навчання й існуючих 
систем комп’ютеризованого навчання (СКН) показав відсутність моделей того, хто навчає, та 
недостатнє врахування особливостей того, хто навчається. Це обмежує можливості здійсню-
вати управління процесом індивідуалізованого комп’ютеризованого навчання (ІКН).  

Найбільш використовувані СКН: MOODLE, Claroline, Dokeos, Atutor, LAMS, OLAT, 
Sakai, ILIAS не містять підсистем визначення якості інформаційного ресурсу та не дозволя-
ють ефективно управляти процесом  самостійного комп’ютеризованого навчання. Тому ак-
туальним є завдання побудови СКН, які підвищують якість самостійного навчання за раху-
нок використання моделей об’єкту та суб’єкту навчання. 

Розглядатимемо процес самостійного навчання того, хто навчається, для здобуття 
знань, умінь і навичок з окремої навчальної дисципліни, за допомогою комп’ютеризованих 
засобів навчання. Апріорі зрозуміло, що існує тісній зв'язок між якістю інформаційного за-
безпечення процесу навчання і якістю навчання, а інтенсивність навчання теж залежить від 
якості інформаційних ресурсів.  

Виходячи з того, що управління – це витрати певних ресурсів, вважатимемо, що оціню-
вати результати навчання можна за витратами цих ресурсів. Причому, завдання інтенсифіка-
ції та підвищення якості навчання може бути виконано за рахунок підвищення якості інфор-
маційного забезпечення, а також за рахунок здійснення управління з більш глибоким ураху-
ванням характеристик особистості того, хто навчається.  

Для виконання першого завдання  пропонується удосконалити технології забезпечення 
якості інформаційного забезпечення дисципліни; для виконання другого – використання не 
тільки моделі того, хто навчається але й моделі того, хто навчає.  

Для вирішення обох завдань розглядатимемо побудову індивідуалізованої СКН, що 
складається з СКН і того, хто навчається, індивідуальні особливості якого мають вирішальне 
значення при навчанні, тобто побудову індивідуалізованої комп'ютеризованої системи на-
вчання (ІКСН), як це запропоновано у [2]. 

У відповідності з [2] розглядатимемо її як активну систему (АС) . Модель такої ІКСН 
має налаштовуватися на будь-якого того, хто навчається [4], з метою придбання ним макси-

мально можливої кількості знань, виходячи з наявних пасивних ресурсів ( pR ): часу і інфор-

маційного ресурсу, тобто інформаційного забезпечення дисципліни; а також з наявних акти-
вних ресурсів: 
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aa RRRRRR  . (1) 

тобто властивостей того, хто навчається.  
У активному суб'єктові навчання виділимо дві частини – того, хто навчається, і того, 

хто навчає, функцією якого є формування стратегії навчання. Друга частина має виконувати 
функції, яки виконує викладач при традиційному навчанні|: формування стратегії навчання у 
залежності від особливостей і стану того, хто навчається. Той, хто навчається (активна час-
тина суб'єкту навчання) теж має впливати на вибір стратегії навчання. Таким чином, з точки 
зору АС, в ІКСН присутній дуальний активний суб'єкт навчання. 
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Будемо використовувати апарат проблемно-ресурсного аналізу [2] для дослідження 
ІКСН як АС. Проблему Р можна інтерпретувати як одержання на певному кроці навчання ре-
зультатів, які не відповідають бажаному рівню. Носієм проблеми є об'єкт навчання.  

Представлятимемо вирішення проблеми при навчанні як операцію з перетворення од-
них ресурсів в інші: інформаційний ресурс, ресурс-час і активні ресурси - у знання. Інтелек-
туальні, емоційні, фізичні ресурси, особистий час, а також наявний рівень знань того, хто на-
вчається – це внутрішні (ендогенні) ресурси об'єкта. Здатність суб'єкта – того, хто навчається, 
до вирішення проблеми одержання знань на i-му| кроці забезпечується наявністю достатньо-

го обсягу активних ресурсів
disp

aiR
.  

Обсяг необхідних активних ресурсів 
req

aiR
 визначається тим, скільки активних ресурсів у 

наявності і скільки й яких пасивних ресурсів використовує суб'єкт – той, хто навчається, на i-
му кроці процесу навчання: 
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ai

req

pi

req

ai RRFR  . (2) 

Завдання  визначення необхідного обсягу пасивних ресурсів 
req

piR  має вирішувати акти-

вний суб’єкт навчання (той, хто навчає). Обсяг пасивних ресурсів, використаних тим, хто на-
вчається, на i-му кроці навчання визначається тим, скільки і яких активних ресурсів викорис-
товує він на цьому кроці.  

«Швидкості» перетворення активних і пасивних ресурсів характеризують відповідно 
здібності того, хто навчається, та інтенсивність навчання. Ефективність навчання залежить 
від якості пасивних ресурсів, інформаційного забезпечення зокрема, і якості активних ресур-
сів.  

Процес навчання завжди розбитий на n кроків. Тому пропонується на кожному кроці 
розв’язувати завдання підвищення інтенсивності: 

max
dt

dRreq

pi
. (3) 

і багатокритеріальну задачу підвищення якості навчання: 
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при обмеженнях:  
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5) 
Запропоновано методи розв’язання обох задач, яки базуються на використанні теорії 

активних систем, методах експертного опитування та моделюванні об’єкту і суб’єкту на-
вчання.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ В УЧЕБНОЙ 

РАБОТЕ НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ LABVIEW 

Сучков А. А. 

Южный Федеральный Университет, Россия, Ростов-на-Дону 

Интеллектуальные вычисления в настоящее время широко применяются в учебном 

процессе. В них используются принципы машинного интеллекта, что в принципе не требует 

традиционных навыков программиста (все уже заложено в систему интеллекта). Основной 

задачей разработчиков и пользователей технологий, использующих машинный интеллект, 

являются эффективные алгоритмы обучения и расширение круга решаемых задач. 

Одной из областей применения интеллектуальных вычислений является визуальное 

программирование, которое  находит широкое применение благодаря отсутствию необходи-

мости писать тексты программ, что может приводить к появлению ошибок. Вместо этого ал-

горитм программы собирается из готовых, уже отлаженных блоков – подпрограмм,  отла-

женных и обкатанных.  При необходимости нужный блок (подпрограмма)  может быть со-

здан самостоятельно, используя обычные приемы написания программ. Технология про-

граммирования  LabVIEW специально создана для замены реальных дорогостоящих прибо-

ров их виртуальными моделями, что позволяет экономить деньги на реальных приборах, 

кроме того – избежать грубых ошибок при работе с приборами, которые могут быть фаталь-

ными. 

Разработанные подпрограммы (виртуальные приборы - ВП) при работе создают иллю-

зию работы с реальным прибором. (см. [1, 2]). В этих работах показано, как, не используя 

лабораторные приборы получить  адекватные результаты,  как  при работе с реальными при-

борами.  

Основной недостаток такого подхода – у студентов может создаться ложное впечатле-

ние слишком легкого получения результатов. Что, с другой стороны, это  оправдано – к чему 

мы и стремились. 

Кроме того, технология LabVIEW, как средство программирования, может быть при-

менена и в других областях (см.[3]).  Здесь показано, как технология LabVIEW  может быть 

применена для решения экономических задач. Хотя для этого разработаны специальные ма-

тематические инструменты. 
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СМЫСЛООРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯХ  

ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

Храмов В.В., Салтыков С.А. 

Ростовский государственный университет путей сообщения (Россия) 

В докладе рассматриваются вопросы смыслоцентрирования процесса образования, 

обеспечивающего целенаправленное формирование задаваемых свойств будущего специали-

ста, исходя из целостного восприятия личности.  

Современной науки о человеке: аксиология, культурология и, тем более, психология и 

педагогика, активно и эффективно используют категорию смысла. Каждое из этих направле-

ний, изучает свои проекции смысла (рис.1) , однако их взаимные связи для многих исследо-

вателей [1, 2] уже несомненны.   

Формируется  интегративная сфера познания – общая теория смысла, в которой пред-

полагается не фрагментарное видение отдельных категорий, проекций личностино непре-

рывное, динамичное, относящееся к сложным развивающимся и открытым системам, имею-

щим свою архитектуру. В этом новом видении важны многие детали, особенно  на сопря-

женных, пересекающихся областях, их взаимодействие и генерация  нового качества, извест-

ного как эмерджентность [3], применительно к техническому образованию - это «инженер-

ное мышление». Специалисты конкретного научного направления - психологи, педагоги, со-

циологи и т.д., изучающие смысл комплексно, постоянно выходят за рамки своей узкой сущ-

ности смысла в другие познавательные области, в том числе, искусствоведение, культуроло-

гию, философию. Все это указывает на надпсихологический, междисциплинарный уровень 

смысловых образований личности, инициируя создание интегрированной теории смысла [2, 

5]. 

Исследуя конкретные смысловые подходы в различных науках о человеке можно уви-

деть, что и за пределами собственно психологических исследований накоплены интересные 

факты и методы, которые могли бы обогатить собственно психологический подход к выяв-

лению архитектуры смысла и законов  смыслообразования, построить обоснованную модель 

личностно-смыслового пространства. В ходе построения такой модели за основу могут вы-

бираться, с одной стороны, психологические представления о смысле, сформированные мно-

голетними исследованиями самыми разными специалистами в конкретных областях: науке, 

технике, спорте, искусстве и т.д., с другой стороны, наработки в области синергетики, полу-

ченные в математике, физике, которые становятся отправной точкой исследований, позво-

Рисунок 1.- Формирование комплексной модели смысла 
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ляющей наметить план поисков, сделать первый прототип предполагаемой архитектуры 

смысла, последовательно наращивая результаты  в процессе дальнейшего анализа. 

Учебный процесс с позиций смысла отличается особенной спецификой.  Он оказывает-

ся тем общим полем, на котором каждая из отраслей наук в состоянии испытывать свои 

смыслоориентированные подходы. В учебной (а точнее – в учебно-воспитательной)  дея-

тельности синтезируемая архитектура смыслового пространства описывается как задача, 

цель, целеполагание; в содержании учебного процесса – как особая форма культуры, как 

«откристаллизованные смыслы»; в протекании учебного процесса – как переживания его 

участников: учителя и учащихся [4,5].  

Учебный процесс, взятый в этом ракурсе, предстается как смысловая реальность, и в 

качестве смысловой реальности выступает как объект исследования. По отношению к обуче-

нию как смысловой реальности возникает теоретический вопрос: как ведет себя архитектура 

смыслового пространства в этой управляемой динамично меняющейся обстановке? 

Управление «динамикой архитектуры смысла», заложенное в обучении и подлежащее 

анализу, не является фактором, однозначно ограничивающим смысловое «волеизъявление» 

обучаемого. Оно способно повысить эффективность обучения, при определенных условиях 

войдя в резонанс с исходной смысловой структурой сознания ученика. 

Для реализации смыслодидактики, в первом приближении, в качестве индикаторов мо-

гут использоваться результаты комплексного тестирования [3, 5], оценок различных компе-

тенций обучаемых, как нечетких проекций «ядерных» [1] образований, каковыми и являются 

«профессиональные смыслы». 

В РГУПС разработаны методики оценки некоторых смыслов по результатам совмест-

ного тестирования знаний в математике, информатике одновременно с психологическим те-

стированием. Анализ результатов такой работы показывает возможность и необходимость 

использования методов интеллектуальной обработки данных при принятии решений для ор-

ганизации структур практических занятий и самостоятельной работы студентов. 
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УЧЁТ И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ 

УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

Сообщение 1. Медианные статистические оценки учебных достижений учащихся  

Н.А.Цейтлин 

Firma «CuBe Matrix GbR», Hamburg, Deutschland 

Повышение эффективности обучения учащихся возможно с использованием комплекс-

ного подхода на стыке таких дисциплин, как педагогика, психология, метрология, квалимет-

рия, прикладная математическая статистика и информатика. 

Термин «оценка» в педагогике характеризует уровень учебных достижений (УД) 

учащегося, точнее, – это выражение в условных баллах степени усвоения учащимися знаний, 

умений и навыков, установленных программой. В прикладной статистике термин «оценка» 

означает приближённое выборочное значение оцениваемого параметра распределения слу-

чайной величины, точнее - функцию от случайной выборки из гипотетически бесконечной 

генеральной совокупности. Поэтому разделим эти термины так.  Педагогическую оценку 

уровня УД учащегося назовём кратко - УД, а термин «статистическая оценка» - СО. 

Отметим, что УД является случайной величиной.  

Определим теперь УД учащегося чуть проще - как относительное количество усвоен-

ных им знаний, точнее - как усвоенную им долю объёма знаний, определённого учебной 

программой в регламентированный период времени.  

Выражение СО УД учащихся в виде функции распределения средневзвешенного зна-

чения обобщённой медианы тестовых и экзаменационных оценок УД позволяет решать сле-

дующие задачи: сравнивать индивидуальные и групповые УД учащихся; идентифицировать 

отличников, середняков и отстающих; сравнивать методики преподавания педагогов по 

успеваемости учащихся; принимать решения о приёме в ВУЗ и переводе на следующий курс; 

определять места в конкурсах.  

Определим занятие как урок, лекцию, семинар, лабораторную практику и т. п. в тече-

ние регламентированного учебного времени. 

Рутинное компьютерное тестирование – краткая процедура проверки УД, получен-

ных учащимися на предыдущем занятии, производимая в начале следующего занятия или (и) 

полученных учащимися на данном занятии, производимая в конце этого же занятия на базе 

современной вычислительной техники. 

В качестве устойчивой меры положения случайной величины УД используем стати-

стическую оценку УД - медиану: её точечную (однозначную) статистическую оценку и её 

двусторонние доверительные интервалы. 

Двусторонние доверительные интервалы медианы УД – интервалы, которые покрыва-

ют неизвестную медиану генерального распределения УД с заданными доверительными ве-

роятностями. 

Оценки УД учащихся условно разделим на объективные, получаемые с помощью ру-

тинного компьютерного тестирования и субъективные численные экспертные оценки, 

даваемые экзаменаторами учащимся на итоговых экзаменах. 

Традиционным численные экспертные оценки УД в баллах Y, [Y   (2, 3, 4, 5)], прису-

щи такие недостатки: числа и действия над ними не интерпретируются (например, УД Y = 4 

не превышают в два раза УД Y = 2); для точного статистического оценивания и сравнения 

ряда оценок Y УД приходится использовать специальный метод расчёта среднемедианных 

показателей [1]; объективность оценок Y УД не обеспечивается формальными методами ру-

тинного компьютерного тестирования. 

Используемые в ряде ВУЗов оценки УД «в процентах» Х [Х   (0, 100)%] обладают 

следующими достоинствами: числа и действия над ними интерпретируются (величины Х 

УД учащихся относятся как их оценки; Х = 0% означает отсутствие УД); широкий диапазон 

УД (от Х = 0% до Х = 100%) облегчает статистическое сравнение Х УД (например, с помо-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80


СomІnt – 2013                    Інформаційні технології в системах навчання та контролю знання  

  ІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект», Черкаси, Україна,14-17 травня 2013 р. 302 

щью медиан); объективность и точность оценок Х УД обеспечиваются формальными мето-

дами рутинного компьютерного тестирования.  

Соответствие между УД в баллах Y и процентах Х можно получить, если принять Y = 2 

балла за Х = 0%, а Y = 5 баллов - за Х = 100%. Тогда формула соответствия будет иметь вид 

Х% ≈ 33,33Y – 66,67 и Y = Е[2 + 0,03Х%], где Е[•] – оператор округления до целого числа. 

Например, УД (Y) на (2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5) баллов соответствуют УД (Х) на (0; 17; 33; 50; 

67; 83; 100) %.  

Совершенствование педагогической технологии предполагает стимулирование уча-

щихся с помощью рутинного компьютерного тестирования к равномерной работе над изуча-

емой дисциплиной в течение учебного времени; экзаменаторы получают более полное пред-

ставление об успехах учащихся, и могут тестировать их по тем темам, которые учащиеся 

освоили хуже. Это позволяет учащимся на экзамене улучшать плохие объективные оценки, 

полученные при рутинном компьютерном тестировании, и получать повышенные итоговые 

статистические оценки УД за весь курс.  

Экзаменаторы ставят численные экспертные оценки УД учащихся, пользуясь своими 

субъективными представлениями об отношении того количества знаний, которое учащиеся 

усвоили, ко всему объёму необходимых знаний. Из объективных статистических оценок 

УД, полученных в процессе рутинного компьютерного тестирования и субъективных стати-

стических оценок УД рассчитывается (с учётом весовых коэффициентов важности) ито-

говая статистическая оценка УД учащихся. 

Традиционно при педагогических измерениях рассматривают лишь точечные (одно-

значные) статистические оценки УД (обычно – средние арифметические значения, редко – 

медианы [2]); вопросы о построении эмпирических функций распределения (ЭФР) оценок 

УД и представления статистических оценок УД в виде двусторонних доверительных ин-

тервалов медиан не поднимаются. Однако в настоящее время такие задачи легко решают 

численными методами: строят кусочно-линейные аппроксимации ЭФР УД учащихся, то-

чечные статистические оценки и двусторонние доверительные интервалы медиан УД бут-

стреп-методом [2]. Расчёты выполняются по мере поступления данных в базу данных после 

каждого рутинного компьютерного тестирования, так что статистические оценки УД уча-

щихся периодически уточняются.  

Объективные статистические оценки УД учащихся 

Тест рутинного компьютерного тестирования состоит из N заданий; каждому заданию 

ставятся в соответствие n ответов (n = 0, 1, 2, …). Если n = 0 (тестовые задания открытой 

формы, когда ответа нет), то учащийся должен получить ответ сам.  

Если n > 0 (тестовые задания закрытой формы, когда ответы есть), то учащийся дол-

жен выделить среди ответов правильные. Если количество ответов n во всех N заданиях оди-

наково, то из n ответов могут быть m – правильных (m  n) и (n - m) – неправильных (дис-

тракторов). Учащийся должен указать все m правильных ответов.  

Каждой i – й задаче (i = 1, 2, …, N) тестового задания открытой формы можно при-

дать «вес» Vi (численные экспертные оценки степени трудности), Vi   Ζ [Vi = 1 - для простых 

задач; Vi  (2, 3, …) – для более сложных]. Оценка W (%) УД учащегося вычисляется по 

формуле 

   W = 100 kV i

N

í i 1
/  

N

í iV1 ,     (1) 

где индикатор ki = 1, если ответ правильный и ki = 0, если ответ неправильный.  

Погрешность статистической оценки УД учащихся тем меньше, чем больше коли-

чество N заданий в каждом рутинном компьютерном тестировании. Однако число N не 

должно быть слишком большим, чтобы учащийся мог выполнить все задания за небольшое 

время. Поэтому в рутинное компьютерное тестирование отбирают минимум валидных зада-

ний.  

Пусть к каждому вопросу тестовых заданий равной степени трудности закрытой фор-

мы придаётся n ответов, среди которых один – правильный (m = 1) и n – 1 неправильных [3]. 

Каждый ответ на каждое из N заданий составляется так, чтобы вероятность угадать правиль-
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ный ответ была равной 1/n. Вероятное число u ответов, которое можно угадать, ничего не 

зная, вычитается из набираемой суммы баллов. Тогда оценка W (%) УД учащегося:  

    W = [100(Х - u)/(N - u)],     (2) 

где Х – общее количество правильных ответов из N возможных.  

При малой степени строгости тестов допустимо случайно угадывать максимальное ко-

личество правильных ответов, и ограничение u минимально (u = u
-
);  при средней степени 

строгости даётся возможность угадать около половины правильных ответов, (u = u
0
); при вы-

сокой степени строгости возможности угадывать правильные ответы практически нет, и u 

максимально (u = u
+
); значения ограничений u

-
, u

0
 и u

+ 
в зависимости от количеств заданий N 

[N  (30, 50, 100)] и ответов n [n  (2, …, 8)] приведены в [3-5].  

Тестовые задания закрытой формы более эффективны в качестве упражнений и ме-

нее эффективны как средство оценивания УД. 

Расчёт двусторонних доверительных интервалов медиан бутстреп-методом [2]  

Исходные данные: N - объём выборки; W = F
-1

(P) - аппроксимация обратной ЭФР слу-

чайной величины W;  = {Wi} - вид заданной статистики (по умолчанию () – медиана); B - 

доверительная вероятность, В  (68; 83; 90; 95; 99; 99,7)%. Избранные значения величины В 

обоснованы так. Если распределение имитируемой статистики  будет неотличимо от нор-

мального, то значения В  {68; 95; 99.7}% приблизительно отражают «правила одной, двух и 

трёх сигм» [2] соответственно; значение В = 83% полезно в случае сравнения двух парамет-

ров на критическим уровне значимости αк = 5% методом доверительные интервалы (доказано 

[2]: если два 83%-ных двусторонних доверительных интервалов параметров перекрываются, 

то гипотеза о равенстве сравниваемых параметров не отклоняется и – наоборот); значе-

ния В  {90; 99}% – общепринятые при табулировании разных ФР [2]. 

Результатами расчёта являются графики ЭФР оценок УД учащихся, обратной ЭФР ста-

тистики  (медианы) и таблицы её двусторонних доверительных интервалов (которые могут 

быть выведены на экран дисплея).  

В бумажном отчёте об успеваемости учащихся достаточно приводить 95-

процентные итоговые статистические оценки УД учащихся (В = 95%) – двусторонние 

доверительные интервалы медиан (которые могут быть распечатаны). 

Пример. Дано: В качестве частных показателей качества УД учащихся на экзамене 

приняты «степень освоения теории» и «умение решать практические задачи». Четверо 

экспертов присвоили этим частным показателям качества оценки важности (%): V1i = (80; 60; 

100; 100) – для полноты освоения теории и V2i = (99; 70; 100; 100) – для умения решать прак-

тические задачи. Три экзаменатора поставили численные экспертные оценки УД двум уча-

щимся (%): 1-му: по полноты освоения теории – W11i = (100; 83; 93); по умению решать прак-

тические задачи – W12i = (0; 92; 75) и 2-му: по полноты освоения теории: W21i = (100; 77; 97); 

по умению решать практические задачи: W22i = (0; 67; 85).  

Необходимо: (а) рассчитать 83-х-процентные двусторонние доверительные интервалы 

обобщённых медиан численных экспертных оценок УД учащихся; (б) проверить гипотезу о 

равенстве обобщённых медиан численных экспертных оценок УД против альтернативной 

гипотезы об их неравенстве методом доверительных интервалов [2]. 

Решение. 1. Расчёт точечных статистических оценок обобщённых медиан числен-

ных экспертных оценок УД учащихся.  
Вариационный ряд численных экспертных оценок важности полноты освоения теории: 

V1i = {60, 80, 100, 100}%. С помощью кусочно-линейной аппроксимации ЭФР [2] (рис.) 

находим медиану важности полноты освоения теории: V1m = 87% (см. стрелки на рис.). 

http://mtklub.ru/lad4/lec8.htm
http://www.limm.mgimo.ru/LIMM/math/lect28.pdf
http://www.limm.mgimo.ru/LIMM/math/lect28.pdf
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Рис. Определение медианы численных экспертных оценок для полноты освоения тео-

рии с помощью кусочно-линейной аппроксимации ЭФР: 

V – численные экспертные оценки полноты освоения теории; F(V) – вероятность; 1 – 

ступенчатый график ЭФР; 2 – ступенчатый график обратной ЭФР; 3 – кусочно-линейная ап-

проксимация ЭФР Р = F(V) и одновременно - обратной ЭФР V = F
-1

(Р) [2]. 

Аналогично находим медиану V2m = 99.5% важности умения решать практические за-

дачи. Вариационный ряд численных экспертных оценок УД, данные 3-мя экзаменаторами 

учащемуся 1 по полноты освоения теории: W11i = {83, 93, 100}%; медиана W11m = 93%. Ана-

логично находим: медиану численных экспертных оценок УД по умению решать практиче-

ские задачи W12m = 75%; медиану численных экспертных оценок УД по полноты освоения 

теории учащегося 2, W21m = 97%; медиану численных экспертных оценок УД по умению 

решать практические задачи, W22m = 67%. 

Получили медианы W1im численных экспертных оценок УД учащегося 1 с весами Vim: 

{(W1im, Vim)} = {(93 87), (75, 99.5)}; вариационный ряд: {(W1im, Vim)} = {(75, 99.5), (93, 87)}. 

Нормируем веса: Vнi = 100Vim/(V1m + V2m), i = (1, 2).  

Получаем медианы W1im численных экспертных оценок УД учащегося 1 с нормирован-

ными весами Vнi: {(W1im, Vнi)} = {(75, (99.5×100)/(99.5 + 87)), (93, (87×100)/(99.5 + 87))} = 

{(75, 53), (93, 47)}.  

По этим данным с помощью кусочно-линейной аппроксимации ЭФР находим итоговую 

статистическую оценку УД учащегося 1 - медиану W1m = 83%.  

Аналогично - медианы W2im численных экспертных оценок УД учащегося 2 с весами 

Vim: {(W2im, Vim)} = {(97, 87), (67, 99.5)}; вариационный ряд {(W2im, Vim)} = {(67, 99.5), (97, 

87)}; второй вариационный ряд медиан W2im численных экспертных оценок УД учащегося 2 

с весами Vнi: {(W2im, Vнi)} = {(67, 53), (97, 47)}; отсюда - итоговая статистическая оценка УД 

учащегося 2 - медиана W2m = 81%. (Продолжение см. в Сообщении 2) 
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УЧЁТ И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ 

УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

Сообщение 2. Сравнение статистических оценок учебных достижений учащихся  

Н.А.Цейтлин 

Firma «CuBe Matrix GbR», Hamburg, Deutschland 

В предыдущем сообщении [1] введены аббревиатуры УД - «педагогическая оценка 

уровня учебных достижений учащегося и СО - «статистическая оценка». СО УД учащихся 

предложено выражать в виде эмпирической функции распределения (ЭФР) средневзве-

шенного значения обобщённой медианы объективных тестовых и субъективных экзаменаци-

онных оценок УД.  

В настоящем сообщении иллюстрируется преимущество кусочно-линейной аппрокси-

мации ЭФР [2, 3] перед её кусочно-постоянной аппроксимацией и завершается решение 

примера из сообщения [1].  

Пусть FN(z) - ЭФР, построенная по данным выборки {zi} (i = 1, ..., N) после её упорядо-

чения, то есть, по вариационному ряду (z1 ≤ z2 ... zN-1 ≤ zN). Строго говоря, теоретическим 

F(z) является неизвестное распределение бесконечного количества генеральной совокупно-

сти данных. Полагаем, что ЭФР FN(z) →
Р
 F(z) при N → ∞, где →

Р
 – символ сходимость по 

вероятности. Оказывается [3], что кусочно-линейная аппроксимация ЭФР FN(z) при N → ∞ 

сходится по вероятности к генеральному распределению F(z) быстрей кусочно-постоянной 

аппроксимации. Однако это преимущество существенно при малых объёмах N выборки – до 

значений N < 10 [2, 3]. 

Теперь продолжим решение примера из предыдущего сообщения [1]. Сформулируем 

гипотезы - нулевую H0 против двусторонней альтернативы H1: 

 H0: |М{W1m} - М{W2m}| = 0%;  H1: |М{W1m} - М{W2m}| ≠ 0%,  (1) 

где М{•} – оператор математического ожидания; Wim (%) – медианная оценка УД i-того 

экзаменуемого, i  (1, 2). Проверка гипотезы H0 (1) осуществляется методом «бутстреп» [2]. 

Этот метод предполагает многократное (Nu) [порядка Nu  (10
3 

– 10
6
) раз] имитирование (на 

ЭВМ) данной экспертизы в предположении, что «теоретические» ФР численных экспертных 

оценок частных показателей качества и УД будут совпадать с кусочно-линейными аппрок-

симациями наблюдённых ЭФР с теми же объёмами выборок.  

Каждая имитация начинается с такого же, как в примере [1], раздела «Дано», и оканчи-

вается расчётом итоговых медиан Wimj, где i  (1, 2) – номер экзаменуемого; j  (1, 2, …, Nu) 

- номер имитации.  

В-процентные двусторонние доверительные интервалы строят путём отсечения с двух 

сторон (100 - В)/2 % долей Nu имитированных -статистик (в данном примере – медиан). 

 Исходные данные для каждого j-го расчёта имитируются с помощью генератора слу-

чайных чисел по следующей схеме (продолжим решение примера).  

Имитация j = 1. Для имитации значений численных экспертных оценок полноты освое-

ния теории генерируем четыре случайных числа, равномерно распределенных на отрезке [0; 

1], округлив их до 3-х значащих цифр: 0,713; 0,461; 0,250; 0,750. С помощью кусочно-

линейной аппроксимации обратной ЭФР V = F
-1

(Р) (см. рис. 2 в [1]) отображаем эти точки с 

оси ординат F (рис.) на ось абсцисс - V. Получаем четыре имитированных значения числен-

ных экспертных оценок полноты освоения теории V1j = {97, 84, 69, 100}%, распределенных 

по заданному «закону» V = F
-1

(Р) распределения случайной величины V на отрезке [0; 100]. 

Затем повторяем все действия, изложенные в п. 1 решения задачи, и получаем два имитиро-

ванных значения медиан (%) W1mj = 84,16 и W2mj = 80,04 (на итерации j = 1).  

Остальные Nu – 1 значений этих медиан (Nu = 10
4
) рассчитываем аналогично. Отсекая с 

двух сторон ((100 - 83)/2)Nu% = 8,5Nu% = 850 значений этих медиан (с округлением до целых 

чисел), получаем их 83-х-процентные двусторонние доверительные интервалы: для 1-го 

учащегося (81; 85)% и для 2-го - (79; 83)%.  
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Поскольку эти доверительные интервалы перекрываются, гипотеза (1) Н0 о равенстве 

обобщённых медиан численных экспертных оценок УД этих учащихся не отклоняется на 

 
 

Рис. Имитация весов полноты освоения теории: 

V – вес полноты освоения теории; F - вероятность; 1 - кусочно-линейная аппроксима-

ция обратной ЭФР V = F
-1

(Р) {она же – кусочно-линейная аппроксимация ЭФР Р = F(V) на 

рис. 2 в работе [1]}. 

уровне значимости, превышающем критический уровень αк = 5%. 

Другое решение. Более точная (но менее наглядная) и общая (для проверки ряда по-

добных гипотез) проверка гипотезы H0 (1) заключается в расчёте уровня значимости α - ве-

роятности ошибочного отклонения гипотезы H0, если она верна, и его сравнении с априори 

заданным критическим значением αк (гипотеза H0 отклоняется, если α < αк и не отклоняется, 

если α ≥ αк) [2]: 

α = 2min{[ ) W- W( 2mj1mj1 

uN

j
K ]; [Nu - ) W- W( 2mj1mj1 

uN

j
K ]}/Nu,   (3) 

где K(m) – индикаторная функция: K(m) = 1, если m > 0 и K(m) = 0, если m  0; значе-

ния медиан W1mj и W2mj многократно (Nu
 
раз) вычисляются так же, как и в п. 1 решения при-

мера. В примере получили α = 2min{[6275]; [10
4 

- 6275]}/10
4 

= 23725/10
4
 = 0,745. Посколь-

ку α ≈ 0,7 ≥ αк = 0,05, гипотеза H0 (1) не отклоняется.  

Задачи дальнейших исследований 

Совершенствование педагогической технологии требует изменения существующих 

в педагогике традиций оценивания УД учащихся. Для её широкого внедрения должен быть 

проведен ряд экспериментальных исследований в различных учебных заведениях.  

Цель исследований - сравнение гипотез о равенстве статистических оценок УД W 

(обобщённых медиан численных экспертных оценок УД) в контрольных Wк и эксперимен-

тальных Wэ группах учащихся против односторонней альтернативы о превышении стати-

стической оценки УД в экспериментальных группах. Основываясь на нашем опыте планиро-

вания подобных экспериментов [2], приведём сначала общие рекомендации. 

Необходимо: (а) к существующим в ВУЗах базах данных создать модули подпрограмм 

(а1) рутинного компьютерного тестирования, (а2) интервального оценивания обобщённых 

медиан и (а3) проверки статистических гипотез бутстреп-методом; (б) при планировании 

эксперимента использовать некомпозиционные ортогональные факторные планы. 

В опытах достаточно варьировать только два фактора - место рутинного компьютерно-

го тестирования - в начале следующего занятия (Х1) или в конце каждого занятия (Х2). Зна-

чения факторов Хi, i  (1, 2) должны варьироваться на двух уровнях – минимальном (Хi
0
), 

означающем отсутствие данного вида рутинного компьютерного тестирования и максималь-

ном (Хi
+
) - наличие данного вида рутинного компьютерного тестирования. В течение учебно-
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го цикла (семестра) тестируются 4 группы учащихся, изучающих одну дисциплину, имею-

щих априори приблизительно равную успеваемость. Ортогональный план имеет вид (Х1
0
; 

Х2
0
) – для контрольной группы (обычная технология обучения и экзамен); (Х1

+
; Х2

0
); (Х1

0
; 

Х2
+
) и (Х1

+
; Х2

+
) – для трёх экспериментальных групп (эффективная технология обучения - 

рутинное компьютерное тестирование и экзамен). Обобщение данных заключается в расчёте 

интерпретируемой [2, 3] эмпирической функции регрессии  

W = b0 + b1Х1 + b2Х2 + b12Х1Х2,     (4) 

где bi и b12 - коэффициенты регрессии, значения которых ожидаются положительными, 

значимо (по одностороннему t–критерию Стьюдента [2]) отличными от нуля. 

Более точное (и более трудоёмкое) исследование заключается в формировании кон-

трольной и опытных групп такими учащимися, которые имеют статистически неразличимые 

возможности в освоении изучаемой дисциплины.  

Допустим, к примеру, в исследование принимается «поток», состоящий из 100 учащих-

ся, которым предстоит выслушать лекции по одному предмету, и необходимо создать 4 

группы по 20 человек в каждой, такие, чтобы в контрольной группе были учащиеся, имею-

щие приблизительно равные возможности в освоении изучаемой дисциплины с учащимися в 

трёх экспериментальных группах.  

Для этого необходимо построить эмпирическую функцию регрессии, учитывающую 

влияние значимых факторов на успеваемость учащегося, и методом кластерного анализа в 

пространстве этих факторов выделить искомые кластеры. Таких кластеров (С) может быть 

немного, например, С  4. Тогда из каждого кластера можно будет взять часть учащихся и 

сформировать из них контрольную группу; остальных учащихся распределить по трём экс-

периментальным группам.  

 В качестве дополнительных откликов примем априорные (до экспериментов) показа-

тели успеваемости учащихся (медианы Wа статистических оценок УД по дисциплинам, 

близким изучаемой), а также - предположительно значимые пассивно наблюдаемые факто-

ры (Хi) - объективные (пол, возраст, семейное положение) и субъективные (путём анке-

тирования учащихся) - эмоциональное состояние до и после экзамена; мотивация учёбы – 

отношение к будущей профессии, стремление к приобретению знаний, любознательность, 

стремление приобрести диплом, а знания усвоить формально; мысли перед экзаменом - мне-

ние о важности дисциплины для будущей специальности, расчёт на везение, подсказки, 

шпаргалки, божью помощь и действие примет, а также - на поблажки ввиду заинтересован-

ности руководства оставлять в стенах ВУЗа студентов, которые платят за учёбу; недостаток 

времени на домашнюю подготовку к занятиям - наличие в семье детей, больных, долгой до-

роги, слабого здоровья, посторонних занятий и стимуляции к учёбе.  

Перечисленные факторы (Хi) позволят построить приближённо интерпретируемую [2] 

эмпирическую функцию регрессии, учитывающую влияние этих факторов на успеваемость 

учащегося: 

Wа = b0 + Xb i

n

í i 1
+ XXb ji

n

G ij , G: 1  i < j  n,   (5) 

где Wа - статистическая оценка УД учащегося за предыдущий период обучения; bi и bij 

– значимые (по двустороннему t–критерию Стьюдента [2, 3]) коэффициенты регрессии. 

Затем методом кластерного анализа [3] в пространстве значимых факторов Хi можно 

будет выделить С кластеров учащихся, находящихся в приблизительно равных априорных 

условиях в отношении предстоящего педагогического эксперимента. 

Теперь статистическое сравнение апостериорных статистическая оценка УД учащихся 

в опытной и контрольной группах (см. п. 3 примера) из всех С выявленных кластеров станет 

более точной. Разность статистических оценок УД учащихся ∆W «попавших» в одинаковые 

кластеры, но принадлежащие разным группам - опытный и контрольной, может служить от-

кликом при построении итоговых эмпирических функций регрессии вида (5). 

Выводы 
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Повышение эффективности обучения учащихся возможно с использованием рутинного 

компьютерного тестирования на каждом занятии.  

Оперативный контроль учебных достижений учащихся путём рутинного компьютерно-

го тестирования – не столько проверка глубины знаний учащегося, сколько приём, позволя-

ющий преподавателю экономить время на тестировании.  

Рутинное компьютерное тестирование не исключает, а дополняет «обычные» опросы, 

контрольные работы, вступительные, переводные и выпускные экзамены. 

При оценивании учебных достижений учащихся «традиционные» грубые «порядковые 

шкалы» численных экспертных оценок следует заменить более точными и интерпретируе-

мыми процентными метрическими «шкалами отношений». 

Процентные метрические шкал позволяют получать устойчивые (к выбросам) обоб-

щённые однозначные и интервальные медианные оценки учебных достижений.  

Медианные оценки позволяют сравнивать учебные достижения учащихся численным 

«бутстреп-методом» проверки статистических гипотез. 

Обоснована необходимость разработки программного обеспечения методики статисти-

ческого оценивания и численной проверки статистических гипотез бутстреп-методом на ос-

новании данных, распределение которых не может быть аппроксимировано каким-либо из-

вестным параметрическим законом.  

Только статистически оптимально спланированный педагогический эксперимент может 

дать убедительный ответ о преимуществах (и недостатках) обсуждаемых методов. Поэтому 

для широкого внедрения предложенной технологии необходимо проведение ряда экспери-

ментальных исследований в различных учебных заведениях. 
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МУЛЬТИАГЕНТНАЯ СИСТЕМНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА РЕАБИЛИТАЦИИ  

Н.И. Чичикало, Е.С. Нестругина, Е.Ю. Ларина  

 «Донецкий национальный технический университет», Донецк, Украина 

Основные требования, предъявляемые к эффективной системе оперативного управле-
ния процессом реабилитации (ПР) человека после травматизма: достижение высокой мо-
бильности человека; способность правильно и своевременно реагировать на изменение ситу-
ации в результате применения лекарственных препаратов и лечебных мероприятий (ЛМ); 
способность к адаптации к тактике применения ЛМ; изменение планов и целей действий в 
ПР; способность лиц, принимающих решения (ЛПР) к принятию интеллектуальных управ-
ленческих решений в условиях неопределенности и риска с правильной оценкой послед-
ствий от реализации принятых ЛМ; способность быстро и точно обрабатывать поступающую 
информацию; способность достаточно точно прогнозировать развитие процесса реабилита-
ции и предвидеть моменты, связанные с чрезмерным повышением риска для здоровья. 

Для оперативного управления ПР необходима динамическая оценка текущей и анализ 
новой ситуации. Реализация концепции требует решения основных задач: формирование ка-
чественно новой цели достижения эффективности ПР; разработка методов количественной 
оценки параметров опорно-двигательной системы (ОДС); переориентация системы ПР: от 
контроля, сконцентрированного на лекарственных препаратах и лечебных мероприятиях к 
контролю за воздействием этих факторов на человека. 

На этапе реабилитации ЛПР следует: определить и проанализировать уровень травма-
тизма, и разработать методику реабилитации; определить медицинских специалистов для 
проведения ПР; разработать концепцию определения оптимального времени клинических 
обследований индивидуума после травматизма; указать варианты (в том числе ограничения 
исходных данных и финансовых ресурсов), определяющих глубину, полноту и детальность 
проводимого анализа ПР; определить наиболее эффективный метод. Разработанная мультиа-
гентная системная модель учитывает быструю изменчивость переменных состояния ОДС че-
ловека, что позволяет определять наступление проблемных ситуаций и оценивать послед-
ствия от принятых лекарственных препаратов и лечебных мероприятий.  

Постановка задачи должна предусматривать выполнение следующих функций: обеспе-
чить непрерывный сбор и обработку информации о положении сегментов позвоночника и об 
уровне асимметрии походки; структурировать знания о возможных отклонениях контроли-
руемых параметров; построить мультиагентную системную модель; выполнить структурный 
анализ; выполнить моделирование вариантов отображения информации; на основании ком-
плексного анализа результатов моделирования выдать информацию для принятия решения.  

Для построения системной модели (СМ) процесса ликвидации последствий травматиз-
ма необходимо объяснить и взаимоувязать предпосылки, механизмы возникновения и ос-
новные фазы ПР, локализации и ликвидации последствий травматизма. СМ позволяет клас-
сифицировать текущую фазу ПР, на качественном уровне оценивать эволюцию функцио-
нального состояния ОДС, качественно оценивать результаты проведения лечебно-
методических мероприятий на основании результатов работы ИИС.  

СМ процесса реабилитации  взаимосвязанные подсистемы, представленные в виде 

триад  графов с тремя вершинами. Каждой вершине соответствует определенное множество 
объектов, а ребрам соответствуют отношения между этими объектами. СМ используется для 
проведения системного анализа ликвидации последствий травматизма (ПТ). Системная 
триадная модель охватывает и объединяет в единую систему все виды информационных и 
сопутствующих процедур, связанных с ПР человека после травматизма. 

Для построения мультиагентной системной модели ликвидации последствий травма-
тизма можно выделить на концептуальном уровне некоторую инвариантную часть.  

1. Объект динамичен, его изменения происходят в пространстве и во времени. 
2. Процесс взаимодействия человека и ЛПР происходит на конечном интервале време-

ни и в локальном пространстве. 
3. Контролируемые объекты (сегменты позвоночника, нижние конечности) имеют 
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множество переменных (параметров), которые характеризуют их состояние и которые могут 
быть измерены с требуемой точностью. 

4. Существуют факторы, оказывающие целенаправленное воздействие на процесс реа-
билитации и используемые при лечении либо для уменьшения лекарственных препаратов, 
либо для изменения тактики лечебных мероприятий. 

5. В составе травмируемого существует организационно-лечебная система, которая 
оперативно на основе получаемой информации о состоянии ОДС и располагаемых ресурсов 
может своевременно выработать и реализовать такие лечебные мероприятия, которые изме-
нят процесс реабилитации в желаемом направлении. 

Последствия травматизма приводят к последовательному возникновению нескольких 
явлений, связанных с потерей здоровья. Например, сдвиг определенного сегмента позвоноч-

ного столба  к возникновению болезни соответствующих органов человека; сдвиг в тазо-
бедренном суставе – к  неправильной передаче усилий на опорные точки нижних конечно-
стей, что в свою очередь приводит к заболеваниям в суставах и т.п. 

Мультиагентная системная модель ПР основана на взаимодействии подсистем (аген-

тов). Агент  абстракция множества лиц, реабилитируемых после травматизма, имеющих 
аналогичные травмы и правила реабилитации. Системный анализ ПТ позволяет выделить 
шесть подсистем (агентов) в процессе реабилитации ПТ, составляющих мультиагентную си-
стемную модель: возможные источники травматизма; реабилитируемый человек; подсистема 
принятия решений; информационная подсистема; исполнительная подсистема; влияющие 
факторы. Возможные источники травматизма характеризуются множеством переменных: 
начальный дестабилизирующий фактор, вызвавший развитие травматизма; степень травма-
тизма; степень угрозы жизни человека; места и степень повреждений ОДС; степень времен-
ного воздействия влияющих факторов. Состояние ОДС человека характеризуется парамет-
рами: положением сегментов позвоночного столба; местоположением и величиной равно-
действующих нагрузок нижних конечностей. Ущерб от ПТ характеризуется множеством по-
терь: органы человека, подлежащие травмированным сегментам позвоночного столба; асим-
метрия опорных звеньев нижних конечностей, вызывающая нарушение нагрузок на ноги и 
походку; ущерб состоянию здоровья человека. Состояние подсистемы оперативного приня-
тия решения определяется множеством переменных, характеризующих реабилитационные 
решения, направленные на: использование эффективных лечебных мероприятий и техниче-
ских ресурсов (приборов для оценки текущего состояния травмированного и оказания меди-
цинской помощи, машины скорой помощи, связи); специальных спасательных средств; ис-
пользование технологических ресурсов (способов фиксации поврежденных участков, ликви-
дации последствий травматизма); использование информационных ресурсов для повышения 
мобильности системы и эффективности выполнения работ; использование финансовых ре-
сурсов (закупки медикаментов и оплата труда); использование специальных средств (средств 
мониторинга, контроля, диагностики, прогноза ); управление временным ресурсом; исполь-
зование интеллектуального ресурса; использование защитных мероприятий по улучшению 
состояния травмированного человека. Информационная подсистема характеризуется множе-
ством средств для измерения, обработки и анализа информации о состоянии процесса реаби-
литации травмированного человека, влияющих факторов и исполнительной подсистемы. 
Информационная подсистема своевременно предоставляет достоверную информацию под-
системе принятия решений на основе анализа состояния всей ИИС ОДС. Состояние испол-
нительной подсистемы характеризуется множеством располагаемых средств для управления 
ПР. Переменные обобщенного ресурса, необходимые для исследований, измерений, кон-
троля и ликвидации ПТ, отражают объем направленных на исполнение принятых решений, 
сопровождающихся некоторыми погрешностями. Требуется дополнительный временной ре-
сурс на организационные работы ИИС ОДС. Таким образом, разработанная модель предла-
гает методологию концептуального моделирования процесса реабилитации человека после 
травматизма.  
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МЕТОД ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ 

ДИНАМІКИ ЇЇ РОЗВИТКУ 

Н.Б.Шаховська, Р.Ю.Нога 

Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна 

Вступ. Науковий напрям — це сфера наукових досліджень наукового колективу, спря-

мованих на вирішення певних значних фундаментальних проблем. 

Наукова школа – науковий колектив, діяльність якого спрямована на вирішення про-

блем наукового напряму.  

У цьому дослідженні наукова школа визначатиметься множиною наукових публікацій 

Sch, які характеризуються множиною ключових слів Key, множиною авторів Author та мно-

жиною основоположників школи Main: 

AuthorMainMainAuthorKeySch  ,,, . 

Поставлено задачі: 

1. визначити за публікаціями, які наукові школи функціонують; 

2. класифікувати нові надходження публікацій за науковими школами; 

3. прогнозування динаміки появи нових публікацій наукової школи; 

Основний матеріал. Вхідною інформацією для віднесення публікації до наукової шко-

ли є файл з вмістом публікації. З файлу необхідно визначити базові характеристики публіка-

ції:  

1. Автор(и) публікації (А). 

2. Наукова установа (В). 

3. Тема публікації (С). 

4. Ключові слова (D). 

6. Текст статті   
Алгоритм формування бази даних характеристик публікації передбачає наступні кроки: 

Крок 1. Наукова стаття, подана як структурована текстова інформація, розбивається на 

речення та слова; 

Крок 2. Відкидаються слова, що містять менше трьох символів; 

Крок 3. Здійснюється класифікація слів, шляхом видалення з загального списку слів, 

які містяться в базі даних «Стоп-слова» та неінформативних слів і словосполучень.  

Крок 4. Формується загальний список слів у документі, при цьому зберігається інфор-

мація про їх форматування та місце в тексті; 

Крок 5. Загальний список слів модифікується в процесі стеммінгу, тобто відкидаючи 

закінчення слів, ми також видаляємо однакові слова з бази даних, але збільшуємо значення, 

що відповідає за кількість вживань цього слова в тексті, а ваги, що були попередньо присво-

єні цим словам, додаються. Таким чином утворюється база даних «Ключові слова тексту»; 

Крок 6. Автори статті та їх наукові установи шукаються на початку файлу за ознакою 

форматування. 

Після формування бази даних публікації даної публікації відбувається розбиття публі-

кацій за науковими школами методом k-найближчих сусідів: 

1. Задаємо кількість сусідів k.  

Оскільки ознаки кластеризації (автор, наукова установа, тема, ключові слова) невпоря-

дковані, то використовуватимемо метрику d ізольованих точок: 
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де p  - кількість авторів обох статей, r  - сумарна кількість ключових слів, w  - сумарна 

кількість наукових установ, 

iAX .  - значення автора з номером і для наукової статті Х і т.д. 

2. Для кожного об’єкта  знаходимо його k найближчих сусідів. Об’єкт iX  називається 

найближчим сусідом об’єкта X , якщо NiXXdXXd i
i

i ,1),,(max),(  , де N – кількість пуб-

лікацій 

3. Об’єкт X  зараховується до того класу, до якого належить більшість з його К сусідів. 

Якщо об’єкт не зарахований до жодного з кластерів, то шукаються слабкі зв’язки об'єк-

та з кластером. 

Слабким назвемо зв’язок між об’єктами iX  та X , якщо значення відстані між ними 

менше, ніж третина від максимальної: 

3

),(max
),( i

is

XXd
XXd  . 

Далі розроблено метод визначення спільних ознак у назві публікації. 

Нехай маємо деякі назви С1,С2,С3. Для прикладу: 

С1= «Пошук та збереження інформації за допомогою пошукової системи» 

С2= «Перегляд та збереження файлів у файловій системі» 

С3= «Пошук інформації у всесвітній мережі інтернет» 

Умовно розіб'ємо назви на дві частини: праву та ліву. Розбиття здійснюватиметься 

шляхом симетричного поділу по довжині. Вважатимемо,  що ліва частина є більш інформа-

тивно важливою, ніж права. 

Розіб'ємо теми на ліву та праву частини та виберемо спільне. При цьому слід не брати 

до уваги слова-коннектори, такі як «і, та» і т.д. Проте не слід викидати слова, написані вели-

кими літерами  так, як це може бути абревіатура. Також здійснюється відсікання закінчень. 

Тоді отримаємо: 

С1л=С3л= «пошук, інформації» 

С1л=С2л= «збереження» 

Зв’язок, який утворюється між публікаціями, для яких співпадає більше половини слів 

у лівій частині назви, назвемо сильним зв’язком назв. 

Отже, оскільки С1л та С3л мають спільних два слова, то між публікаціями Р1 та Р3 

утворився сильний зв’язок назв. 

Відповідно в назвах С1л та С2л утворено слабкий зв’язок назв. 

Такі зв'язки між темами можна використовувати для додаткового навантаження зв'язків 

між публікаціями, що у свою чергу може вплинути на прийняття рішення, в яку з існуючих 

шкіл відносити публікацію, чи залишати її для створення нової школи.  

Прогнозування зміни динаміки публікацій здійснюється за допомогою часових рядів, а 

саме методом ковзаючого середнього: 

. 

Параметри цього рівняння знаходять за методом найменших квадратів. Ковзну середню 

в обраному інтервалі визначають як зважене середнє усіх попередніх рівнів, причому ваги 

спостережень мають неоднакові значення. 

Висновки. Дослідження присвячене вивченню можливостей виділення наукових шкіл 

за аналізом публікацій та прогнозуванню їх розвитку. Результати доцільно використовувати 

для прогнозування актуальності наукових напрямів. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ АДАПТИВНОСТІ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА  

СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ АСНКЗ 

К.М. Юрченко 

«Академія пожежної безпеки», Черкаси, Україна 

Сучасні наукові дослідження технологій навчання та контролю знань спрямовані на ви-

рішення  важливих суспільних задач в освіті – підвищення її якості на усіх рівнях. Досягнути 

цього можливо впроваджуючи нові ефективні методи управління навчальним процесом. 

Ефективним інструментом цього процесу є контроль знань та через обернений зв’язок – ада-

птивні технології навчання. Найчастіше контроль знань здійснюється у формі не адаптивно-

го тестування за сильних апріорних обмежень. При цьому не вказуються принципи форму-

вання тестових питань, не визначається їх повнота, відсутня реалізація різнотипності відпо-

відей. Така спрощена схема тестування є ефективною лише за умови повноти підготовки те-

стових питань та виконання ряду додаткових умов, водночас зауважимо, що передумовою 

цього є побудова структури на множині понять, що є тривалим та трудомістким процесом. 

З часом все більше курсів професійної підготовки, і насамперед в системі Державної 

служби з надзвичайних ситуацій України  проходить з використанням комп'ютерної техніки. 

У зв'язку з цим виникає необхідність створення відповідних методологічних основ організа-

ції процесу навчання і проведення контролю знань. Основною його проблемою є забезпечен-

ня адаптивності та об’єктивізації оцінювання.   

Адаптивність сучасних систем контролю рівня професійної підготовленості полягає на-

самперед у динамічному коригуванні складності тестових питань в режимі реального часу. 

Основний принцип: після закінчення процесу тестування коригується рівень складності пи-

тань у залежності від правильності даних відповідей та загальної оцінки.  

При адаптивному контролі знань у залежності від правильності даної відповіді задаєть-

ся наступне питання збільшеної або зменшеної складності. У залежності від рівня підготов-

леності особи, що навчається (ОН) здійснюється перерахунок складності питання.  

Розглянемо випадок коли тестування є закритим і всі питання мають тестовий характер. 

При такому контролі знань пропонується декілька відповідей до кожного питання, одна з 

яких є правильною. Нехай тест містить n  питань, кожне з яких має початкову складність 

(задану ОПР) , 1,i i n  . При корегуванні складності питання враховуватимемо: 

j

i – складність i -го питання для j -ї ОН, jd – підсумкова оцінка за тест j -ї ОН, прави-

льність відповіді на питання. 

В такому випадку формула корекції матиме наступний вигляд:  

                                        
1 1( , , ( )),j j j j

i i i ip p f p n d правильна відповідь                                          

(1) 

де n – кількість питань, складність питання замінюється після закінчення тестування 

кожної ОН. Виконаємо конструктивну побудову формули корекції. При цьому скористає-

мось двома евристиками, запропонованими в [1]. 

Припустимо, що ОН дає правильну відповідь. Складність питання потрібно зменшити 

на величину x  (рис.1) 

          0            j

i

x

1j

i
           1 

 

          0                             1jd                1 

Рис. 1. Корекція у випадку правильної    

            відповіді  
Значення x  знаходимо, склавши відношення 
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оскільки за першою евристикою відношення значення зміщення до рівня складності пи-

тання відповідає відношенню рівня некомпетентності ОН до всієї довжини відрізка [0;1] Тоді 

для випадку правильної відповіді формула корекції є такою: 

                                            
1 1 1 1 1(1 ) .j j j j j j

i i i id d                                (3) 

Зауважимо що формула (3) є коректною, оскільки 1 1(1 )j j

i d    є величиною не-

від’ємною. Складність питання ніколи не вийде за межі відрізка [0, 1], оскільки 
1 1 [0,1],j j

i d    1 [0,1],j

i
   1 [0,1].jd    

Якщо відповідь ОН є неправильною, то складність питання необхідно збільшити на ве-

личину y  (рис. 2).  

          0          1j

i


y

j

i             1 

 

          0                             
1jd 
              1 

Рис. 2. Корекція у випадку неправильної    

            відповіді 
 

Аналогічно до першого випадку складаємо відношення 
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                                                 (4) 

оскільки приріст y  знаходиться в межах від 0 до 11 j

i
  і відповідне відношення є рів-

нем компетентності 1jd 

, поділеному на максимально можливе його значення. Тоді 
1 1(1 ).j j

iy d      

Вираз для коригування складності питання є таким; 

                                             
1 1 1(1 ).j j j j

i i id                                                   (5) 

Формула (5) також є коректною, оскільки 
1 1 1

1 1 1

1 1 1 1 1

0 (1 ) 1,

0 (1 ) 1 1,

0 (1 ) (1 ) 1.

j j j

i

j j j

i i

j j j j j

i i i i

d d

d

d



 

   

  

  

    

    

     

      

 

Формули (3) і (5) є виразами для коригування складності питань в режимі реального 

часу. Це означає, що корегування складності питань відбувається одразу після проходження 

тестування кожної ОН. 

Зауважимо, що ОПР не обов’язково повинна задавати початковий рівень складності 

питань. Достатньо розіграти значення складності питань за допомогою генератора випа-

дкових чисел на відрізку [0, 1] з рівномірним розподілом. 

Після проведення контролю знань підсумкові оцінки 
j  необхідно перерахувати,  але 

для відкоригованих рівнів складності питань. 

Проблема створення ефективних інтелектуальних систем професійної підготовки є на 

сьогодні  невичерпною. Наукова активність та кількість публікацій відповідної тематики під-

тверджують такий висновок. Одним із напрямків створення ефективних систем є реалізація в 

них принципу адаптивності, оскільки процес навчання є індивідуалізованим за своєю сутніс-

тю. 
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APPLICATION OF QUANTUM-CHEMICAL CALCULATIONS IN STUDY OF THE 

OZONE MOLECULE SINGLET-TRIPLET TRANSITIONS 

E. Khomenko 

Cherkassy State Technological University, Cherkassy, Ukraine 

Although a ‘minor’ constituent, ozone plays a major role in the atmosphere through important 

chemical transformation in the troposphere, stratosphere and mesosphere, all being initiated 

by the absorption of radiation by this molecule [1]. The structure, spectroscopy and excited states of 

ozone ultimately control the photochemistry of this molecule, so extensive efforts were undertaken 

in measuring these properties. In most cases, the low dissociation energy of ozone and the 

predissociative character of the O3 molecule impede the experimental determination of the 

spectroscopic parameters of excited states of ozone and the study of the mechanisms of its 

photodecomposition. Therefore, quantum-chemical calculations with the use of new approaches in 

the relativistic multi-configuration theory become an important tool of investigation. Attempts to 

model the mechanisms of decomposition of ozone have initiated new investigations into the 

dynamics of photodissociation and spin–orbit coupling effects in the reactions of photolysis of 

ozone [2]. In our investigations, we paid special attention to the role of the singlet-triplet (S-T) 

transitions in the absorption spectrum of ozone. 

Singlet-triplet (
3
A2,

3
B1X

1
A1) transition moments have been calculated for the ozone 

molecule by time-dependent density functional theory (DFT) utilizing quadratic response functions. 

We used the cc-pVTZ basis set in calculations of the S-T transitions probability. The results of 

calculated 
3
A2,

3
B1X

1
A1 transitions intensity in ozone molecule at different angles are presented in 

table. 

Table 

Calculated 
3
A2,

3
B1X

1
A1 transition intensity in ozone 

OOO E My(T
y
) Mx(T

x
) Mz(T

z
) ky kx kz p f(10

-7
) 

 3
A2X

1
A1 

115 0.96 0.00370 -0.000148 0.000282 12.93 0.02 0.07 0.07 2.95 

120 1.22 0.00434 -0.000124 0.000213 37.62 0.03 0.09 0.02 5.71 

 3
B1X

1
A1 

115 0.91 Mz(T
y
) My(T

z
) 2.13 - 0.43 0.39 0.71 

0.000739 0.001628 

120 0.69 0.000680 0.001172 0.49 - 0.16 1.51 0.31 

 

Note. E – transition energy, eV; Mb(T
a
) – transition moment along b axis to the T

a
 spin-

sublevel in au; kb – Einstein coefficient for spontaneous emission polarized along the b axis, s
-1

; p – 

phosphorescence radiative lifetime for the corresponding upper state, s; f – oscillator strengths.  

The most important state is the 
3
A2 triplet state as it determines the largest part of the Wulf 

band intensity. From the present calculated it is yet clear that the 
3
A2X

1
A1 and 

3
B1X

1
A1 

absorption bands are predicted to be relatively intense. The Wulf absorption system is nearly 

exclusively due to these two transitions. The first one contributes mostly to the long wavelength 

range. The results of the calculations agree with the experimental data [3]. 
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DEVELOPMENT OF ADAPTIVE ALGORITHMS FOR ANALYSIS OF HIGH-

SPEED ELECTRONIC DEVICES 

Kudrya V., Maksynjov M. 

« Odessa National Academy of Food Technologies », Odessa, Ukraine 

Introduction. The paper presents the mathematical model that allows for analysis of electrical 
circuits with their topological and morphological characteristics. Object modeling can be 
microwave devices and nanotechnology electronics. Algorithms for analysis in this model may be 
different. This allows on the basis of expert evaluation scheme and designs of the designed facility 
to apply the optimal algorithm. The proposed model can form the basis of software intellectual 
CAD of nanoelectronics. 

Basic steps for constructing the algorithm. The object of design is presented in the form of 
basic elements, which can be combined with a communication structure. The object of design is 
presented in the form of basic elements, which can be combined with a communication structure 
[1].  

There are three types of matrix equations: component; component - communication structure; 
communication structure. Systems of equations are reduced to standardized descriptors of 
mathematical model by which to understand current of poles and voltage arcs whole set of basic 
elements. In this way obtained mathematical model that can be implemented in CAD nano and 
micro technology electronics 

Descriptors component represented as scalar or operator matrices that establish relationships 
between influences vector and vector reactions descriptors of process. 

Morphological data on the components used to solve problems of design and technological 
nature: of spatial or of plane arrangement, tracing, electromagnetic level of autonomy, meaning 
internal and external electromagnetic, thermal, radiation and possibly biological compatibility and 
more.  

Descriptors communicator also represent as matrix connecting the impacts and responses to 
all poles communicator. Element of the matrix of descriptors,  for which it is appropriate to take the 
specific name of electrodynamics’ parameters, are determined by solving the boundary value 
problems of electrodynamics. It should be noted, the choice of method for solving of such tasks as 
determined by the ratio sizes: Wave – Communicator. Typically, the device has a linear structure, 
contained in an inhomogeneous environment. Before communicator include: conductors, screens, 
insulating volumes which trees of communicator isolated from one another, and so on. 

Descriptors process is a list of physical quantities that form the set of influences and reactions 
at the poles (arcs) of all components and communicator. The physical nature these of descriptors,  is 
chosen in such a way that they were universal from the standpoint of a combination of various 
stages of the design as a whole, in order to form generalized for all phases of designing a 
mathematical model. Universal mathematical model and must establish a functional relationship 
between these types of of descriptors,  in a coherent closed system of equations for descriptors of 
the process. 

Matrix equation composite components. Let us consider separately three types of 
equations. 

1. Components’ equations: 
        ,

,
m m m m m
  0U Z I U  (1) 

        ,
.

m m m m m
  0I Y U I  (2) 

where [U]m and [I]m  matrix column descriptors of processes for which the selected voltage 

mU  of all m arcs  and currents mI  of all m poles of component: 

    
1 1

, ,
m m

m m

U I

U I

   
   

    
   
   

U I  (3) 

Matrix [U0], [I0] similar to the (3) and correspond to cast to the appropriate arcs and poles of 
additional voltages and currents that characterize the active components. 

2. Component - communicator's equations.  
For independent trees 
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max max max max

, Hr m m r
D I I       , (4) 

where  
max max,r m

D – matrix of trees, lines which correspond to the numbers of trees, but 

columns – numbers poles of components; binary matrix elements are calculated on the fact 

incidence of m-th pole of the r-th tree rD
, max

H r
I 
  – matrix of currents that are not included of the  

first law Kirchhoff (current shear and leakage in the dielectric medium).  
For independent contours 

  
max max max max

, Hp m m p
K U U        , (5) 

where  
max max,p m

K – matrix of contours, lines which correspond to the numbers of individual 

contours max, 1,pK p p , but columns - number poles of components, binary matrix elements are 

calculated on the fact incidence m-ї arc p-th contour 
pK , 

max
H p

U 
   column matrix of given in each 

circuit voltage that is not included Kirchhoff's second law [11] (Faradays' induction voltage and 
losses in conductors independent contour.) 

3. The equations of communicator.  
The right part (4), (5), reflect the electromagnetic processes, are unaccounted classical laws of 

the theory of electric circuits  

 
max max max

H G Cr r r
I I I             (6) 

 
max max max

H R Lp p p
U U U             (7) 

where 
max max max max

, , ,G C R Lr r p p
I I U U       
       

 – columns of the matrix that are expressed in 

turn, through electrodynamic parameters of сommunicator. These parameters represent the matrix 
coefficients of proportionality between descriptors of processes and matrices induced currents and 
voltages from the trees in the circuit device. Equation (6) та (7) allow to mediatly formulate 
problems of electrodynamics to determine the parameters of the matrix of communicartor. 

A generalized mathematical model. From (1)…(7) you can get a closed system of equations 
for the descriptor of the process as 

  
maxmaxmax max

444 ,4
Á

mmm m
A X B , (8) 

where 
max4

Á
m

X – olumn matrix of unknowns, such as current and voltage components and 

communicator (descriptors of process); mmax – number of poles;  
max max4 ,4m m

A  and 
max4mB  – matrix 

elements are evaluated in terms of parameters communicator and components. 
Presentation (8) in block form 

  
maxmax max

44 ,4

11 12 13 14 1

21 22 23 24 2
;

31 32 34 34 3

41 42 43 44 4

mm m

A A A A B

A A A A B
A B

A A A A B

A A A A B

   
   
    
   
   
   

 (9) 

allows us to develop various classes of problems analysis monolithic integrated circuits in a 
wide frequency range. The overall structure of software systems design in this case remains 
unchanged. 

Conclusion. Mathematical models of analysis of high-speed digital and analog electronic 
means. The algorithm allows morphological optimization is to minimize the adverse effects outside 
the system of electromagnetic interaction between the components and communicator. 
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APPLICATION OF EXTREME VALUE THEORY FOR DROUGHT HAZARD 

MAPPING FROM SATELLITE DATA 

S.V. Skakun 

Space Research Institute NASU-SSAU, Kyiv, Ukraine 

National Technical University “Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine 

Over last decades there has been an upward global trend in natural disaster occurrence. 

Hydrological and meteorological disasters, such as floods and droughts, are the main contributors to 

this pattern. In recent years a risk-oriented approach for managing the risks of disasters has been 

adopted [1]. To enable drought risk assessment, corresponding drought hazard and drought risk 

maps should be developed. Drought risk is a function of two arguments: hazard probability and 

vulnerability [1]. In other words, risk is a mathematical expectation of vulnerability (consequences) 

function [2]. In case of droughts, vulnerability can be assessed by assessing crop area and crop yield 

to estimate potential impact of drought on crop production.  

Traditional approach to assess drought hazard is to analyze rainfall, temperature and soil 

moisture measurements from meteorological stations using extreme value theory [3]. Ukraine has a 

network of 180 meteorological stations with density of a station per 3,225 sq. km which is too 

coarse. Alternatively, Earth observation (EO) can provide better spatial resolution with long-term 

archived data. Other advantages of EO include human-independent information, continuous and 

repetitiveness observations in space and time, coverage of large areas, operational delivery of 

information. EO data can be effectively used for both drought hazard mapping and drought 

vulnerability assessment. 

This paper utilizes extreme value theory (EVT) for drought hazard mapping for Ukraine. 

Vegetation health index (VHI) derived from polar-orbiting NOAA satellites at 16 km spatial 

resolution from 1981 to 2012 is used as a main variable [4, 5]. This spatial resolution enables 

analysis of drought at 256 sq. km scale which is 12 times better than meteorological stations. The 

reason for selecting this vegetation index instead of others (e.g. NDVI) is that it directly relates to 

the classification of the droughts: abnormally dry conditions (36 <= VHI<= 40); moderate (26 <= 

VHI<= 35); severe (16 <= VHI<= 25); extreme (6 <= VHI<= 15); exceptional (0 <= VHI<= 5). A 

Poisson-GP (Generalized Pareto) model for VHI datasets is applied. It consists of a Poisson process 

for the occurrence of an exceedance of a high threshold and a generalized Pareto (GP) distribution 

for the excess over the threshold [6]. In order to relax assumption of independence of block 

maxima, we used cluster maxima below threshold of 40 which correspond to vegetation stress. 

Autocorrelation function that was built for block maxima, e.g. for months, showed strong 

dependence of random variables. To estimate parameters of the GP distribution we applied the 

method of probability weighted moments (PWM) that showed better performance on small samples 

than maximum likelihood (ML) [7]. 

Література 
1. Mostert E. The European flood risk directive: challenges for research / E. Mostert, S.J. Junier // Earth 

Syst. Sci. Discuss. – 2009. vol. 6, no. 4. – P. 4961-4988. 
2. Kussul N. Disaster Risk Assessment Based on Heterogeneous Geospatial Information / N. Kussul et al. // 

J. Autom. Inf. Sci. – 2010. – vol. 42, no. 12. – P. 32-45. 
3. Beguería S. Mapping the hazard of extreme rainfall by peaks over threshold extreme value analysis and 

spatial regression techniques / S. Beguería, S.M. Vicente-Serrano // Journal of Applied Meteorology and 
Climatology. – 2006. – 45(1). – P. 108-124. 

4. Kogan F. Global drought watch from space / F. Kogan // Bulletin American Meteorological Society. – 
1997. – 78. – P. 621–636. 

5. Kogan F. World droughts from AVHRR-based vegetation health indices/ F. Kogan // EOS, Transaction 
of American Geophysical Union. – 2002. – 83. – P. 557–564. 

6. Leadbetter M.R. Extremes and related properties of random sequences and processes / M.R. Leadbetter et 
al. – New York: Springer, 1983. 

7. Hosking J.R.M. Parameter and quantile estimation for the generalized Pareto distribution / J.R.M. 
Hosking and J.R. Wallis // Technometrics. – 1987. – 29. – P. 339–349. 



Iформаційні технології та математичне моделювання_____________________СomІnt – 2013 

II Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект», Черкаси, Україна, 14-17 травня 2013 р. 321 

АГЕНТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС 

Н.Г. Аксак, С.А. Коргут, И.В. Новосельцев 

«Харьковский национальный университет радиоэлектроники», Харьков, Украина 

Со стремительным ростом Интернета все больше возникает проблем, связанных с од-

ной стороны, со сложностью нахождения необходимой информации за счет несовершенных 

алгоритмов поиска, с другой, на найденном ресурсе пользователю приходится осуществлять 

более длительный серфинг из-за большого объема предоставляемого контента. Разработка 

интеллектуальных web-ресурсов, позволяющая настраивать информационное наполнение 

страницы в зависимости от состояния внешней среды или индивидуальных предпочтений 

пользователя, позволит повысить заинтересованность пользователя в посещаемости сайта и 

быстрее получить удовлетворительные ответы на реальные вопросы.   
Для генерации ответов на вопросы пользователей предлагается агентно-

ориентированный Интернет-сервис, содержащий профессиональное информационное про-

странство, а именно, медицинский портал, который включает следующие подсистемы 

(Рис.1): мультиагентную систему (МАС), систему обработки данных пользователя (СОДП), 

базу данных (БД), базу знаний (БЗ) и систему поддержки принятия решений (СППР). 

 
Рис.1 Агентно-ориентированный Интернет-сервис 

 

Использование такого подхода существенно сокращает время поиска актуальной ин-

формации по различным аспектам диагностики и лечения.  
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ЗАХИСТ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ 

Г.В. Бабій, В.Ю. Шадхін  
Черкаський державний технологічний університет 

З все більшою тенденцією переходу на хмарні обчислення у клієнтів та поставників по-

слуг виникають питання про підвищення безпеки даних, їх передачі та зберігання. Надання 

конфіденційних даних за периметром корпоративної мережі та розміщення їх у хмарному 

середовищі породжує серйозні побоювання у організацій, що традиційно основуються на за-

хисті периметра мережі як основного засобу безпеки своїх центрів обробки даних (ЦОД). 

Крім того це може порушувати деякі державні закони і стандарти інформаційної безпеки.  

Основне завдання дослідження максимально захистити дані в їх сховищі та на шляху 

передачі. Користувач повинен бути впевнений, що його інформація не потрапить до зловми-

сників і тільки він буде мати до неї доступ.  

Кращий спосіб зберегти розміщенні в сховищі дані – використовувати шифрування. З 

метою запобігання неправомірного доступу провайдер повинен шифрувати інформацію 

клієнта, яку він зберігає на своїх серверах. [1,3] 

Самим поширеним способом автентифікації є захист паролем. Але деякі провайдери, 

для підвищення надійності, використовують такі засоби як сертифікати та токени. Також бу-

ло б добре надсилати унікальний ключ (пароль), який має ввести користувач для підтвер-

дження автентифікації (на прикладі інтернет-сервісу ПриватБанку).[1] 

Велике значення представляє ізоляцію користувачів один від одного. Кращим 

варіантом для рішення цієї задачі є використання кожним клієнтом індивідуальної віртуаль-

ної машини та віртуальної мережі. Розділення між віртуальними машинами й між користува-

чами забезпечує гіпервізор. [1,3] 

Компанії повинні мати можливість самостійно перевірити цілісність інформації. Про-

вайдер аналізує журнали, тобто збирає та аналізує журнали роботи операційної системи й 

програм на предмет події безпеки. Існують програми, які дозволяють компанії спостерігати 

як використовуються його веб-ресурси й запобігати негативному впливу вторинного трафіку. 

(як приклад WIRe, розроблена ScanSafe).[1,4] 

У відмінності від реальної машини віртуальна машина може бути компрометована чи 

заражена навіть тоді, коли виключена. Захист від вірусних програм, беручи до уваги 

віртуалізацію, використовує спеціальні програмні інтерфейси, які забезпечує гіпервізор 

(VMsafe компанії VMware) для захисту активних та неактивних віртуальних машин.[1] 

Потрібно вважати, що спеціалізовані ресурси є більш захищеними, ніж колективні ре-

сурси. Відповідно атакована поверхня повністю чи частково колективна повинна бути біль-

ша і знаходиться під більшою загрозою. Брандмауер зменшує атаковану поверхню 

віртуалізованих серверів в хмарному середовищі.[4] 

Отже з розвитком хмарних обчислень розвиваються методи захисту інформації. Дуже 

важливо щоб клієнт був впевнений в цілісності даних. Провайдер, який надає хмарне схови-

ще, має зробити все можливе для захисту файлів не тільки в самому сховищі, а й коли кори-

стувач зв’язується і з ним для передачі інформації. Для передачі провайдер використовує 

тунельні протоколи й автентифікацію, а для зберігання дані шифруються криптографічними 

алгоритмами. Для розділення інформації різних користувачів та захисту її віх вірусних про-

грам використовуються віртуальні машини, брандмауери, антивіруси й інші програми захи-

сту чи спостереження, які провайдер буде вважати необхідними. 
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ІНТЕНСИВНА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧА ТЕХНОЛОГІЯ ПЛАНУВАННЯ 

ЗБИРАЛЬНОЇ КАМПАНІЇ В АПК 

І.В. Бальченко, В.В. Литвинов 

Чернігівський державний технологічний університет, Україна 

Основна мета роботи – отримати модель процесу збору врожаю, де основна увага при-

діляється плануванню витрат на організацію ефективної збиральної кампанії. 

Постановка даної задачі має наступне формулювання: знайти оптимальний розподіл 

поставок вантажів зібраного врожаю з полів на заводи для подальшої переробки (або тимча-

сові сховища) при відомих затратах на перевезення між пунктами відправлення та призна-

чення. 

Дана постановка задачі виникла у зв’язку з необхідністю скоротити витрати агрофірм, 

такі як наймання додаткової вантажоперевізної техніки, кількість затраченого палива, а та-

кож забезпечити постійне завантаження переробних заводів та зберегти якість зібраного 

врожаю. З постановки задачі випливає що необхідно здійснити розробку моделей, методик та 

інструментарію оперативного управління ефективністю збирання врожаю. Також необхідно 

забезпечити формування методологічної бази дослідження, дослідження економічних, ор-

ганізаційних і виробничих аспектів, математичного забезпечення та інструментарію опера-

тивного управління збиранням врожаю [3]. 

Якщо провести аналіз економічних, виробничих та організаційних аспектів збирання 

врожаю, то виявляється залежність її ефективності від організації взаємодії учасників та опе-

ративного управління ходом збирання [2]. Є доцільним запровадження підходу до опису 

збирання врожаю, який відрізняється тим, що їй надається статус корпоративної структури, з 

одним полюсом адміністрування – центром оперативного управління навігацією кампанії та 

інформаційними контактами за принципом "одне вікно", що забезпечує раціоналізацію 

міжвідомчої взаємодії учасників [4]. 

Планування кампанії збору врожаю доцільно розділити на довгострокове (на весь 

період кампанії), середньострокове (найближчий тиждень) і короткострокове (найближча 

доба). При довгостроковому плануванні на підставі отриманого прогнозу врожаю кожного 

поля визначається порядок збору та кількість матеріальних ресурсів, необхідних на весь 

період кампанії. Середньострокове планування дозволить скорегувати заплановані дії у 

зв'язку з прогнозованими метеоумовами. Короткострокове планування необхідно здійснюва-

ти перед кожною новою добою з урахуванням наявного персоналу, палива та працездатної 

техніки. При цьому складаються маршрути і розклад роботи техніки та транспорту (щоб зве-

сти до мінімуму їх простій), графік роботи персоналу та графік заправки техніки та транс-

порту паливом. 

Топологічна карта типової товарно-сировинної зони є фіксованою транспортною мере-

жею без вузлів і петель (рис. 1).  

 
Рис.1 – Структурно–топологічна схема типової товарно-сировинної зони агрофірми 
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Транспортна мережа пов’язує між собою пункти завантаження, що знаходяться в її  

вершинах, пункти розвантаження заготівельних підприємств (елеватори і цукрові заводи), 

гаражі для найманого транспорту і автопарки агрофірм. Для кожної ланки транспортного 

ланцюга можна обрахувати оптимальну відстань .  

Поява геоінформаційних систем (ГІС) дозволила використання просторово-

розподіленої різночасної інформації, що сприяє вирішенню завдань щодо створення ефек-

тивних моделей [1]. Початковою дією вирішення поставленої задачі буде визначення всіх 

існуючих шляхів між пунктами відправлення та пунктами призначення за допомогою ГІС. 

Дані дії будуть здійснюватися в середовищі ГІС шляхом обробки космічних знімків і побу-

дови сітки доріг (графа доріг). За допомогою інструментів ГІС можна отримати оптимальні 

відстані між пунктами сітки доріг, підрахувати середньозатратні часові характеристики. 

Аспекти, які повинна враховувати і задовольняти модель, що розроблюється [3]: 

 щоденне забезпечення стабільності обсягів збирання-поставки-прийому в межах 

технологічних можливостей пункту прийому заготівельного підприємства; 

 гарантія регламентованого завантаження і розвантаження транспортних агрегатів; 

 усунення черг на пункті прийому заготівельними підприємствами; 

 мінімально можливий термін зберігання продукції на пунктах завантаження; 

 гарантія регламентованої подачі транспорту в пунктах завантаження та вивезення 

зосереджених обсягів сільгосппродукції; 

 можливість переходу від цілодобової здачі-прийому сільгосппродукції на двозмін-

ну роботу. 

Процесний підхід до проблеми організації збирально-транспортно-заготовітельних 

робіт реалізується на основі застосування інноваційної технології організації і управління – 

інтенсивної ресурсозберігаючої конвеєрно-потокової технології заготівлі сільгосппродукції. 

Основу технології складає комплекс математичних моделей організаційного управління про-

цесами. 

Комплекс математичних моделей управління ефективністю збиранням-заготівлею вро-

жаю, відрізняється від імітаційних моделей тим, що забезпечує ув’язку виробничих інтересів 

учасників з економічною стратегією збирання та забезпечує необхідний темп збирання вро-

жаю в цілому, що значно знижує потреби в ресурсах. Система математичних моделей пла-

нування ефективності збирання, відрізняється від систем планування транспортних задач 

тим, що забезпечує в цілому керований ритм ведення робіт. Автоматизована система опера-

тивного керування збиральною кампанією, відрізняється від автоматизованої системи ке-

рування перевезеннями тим, що забезпечує стійкість оперативного управління ефективністю 

збирання та раціональний темп, ритм і режим для всіх учасників, за рахунок комплексної 

ув’язки регламентів їх взаємодії. 

На підставі проведеного аналізу типових об’єктів були сформульовані загальні і 

спеціальні вимоги до комплексної системи підвищення ефективності збиральної кампаній в 

АПК як до механізму забезпечення процесів організації і управління кампанії на великій те-

риторії з великою кількістю учасників в умовах ринкових відносин. 
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ПОСТРОЕНИЕ РЕШЕНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ МЕТОДОМ 

ИЗОКЛИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И.В. Белько, Е.А. Криштапович 

УО БГАТУ, г. Минск, Беларусь 

Хорошо известный метод изоклин позволяет строить графически интегральные кривые 

дифференциальных уравнений первого порядка. Он отличается наглядностью и даёт воз-

можность качественного описания решений даже в случае, когда по общему интегралу труд-

но описать интегральные кривые уравнения. На конкретных примерах, используя вычисли-

тельные и графические возможности ППП Matlab, мы строим изоклины и описываем свой-

ства решений уравнений.  

В качестве примера мы рассматриваем однородное уравнение первого порядка    

                                                          .                                                             (1) 

Общий интеграл этого уравнения имеет вид: 

                                            .                                                  (2) 

Из вида этого соотношения можно сделать вывод о наличии особого решения y=-2x. 

Уравнения интегральных кривых трудно преставить в явном виде. С другой стороны, изо-

клины этого уравнения являются прямыми, проходящими через начало координат. Угол 

наклона интегральной кривой на каждой изоклине y=kx равен 2/(k+1). Средствами ППП 

Matlab мы получаем общий вид интегральных кривых на областях плоскости О(X,Y). Одна 

из них представлениа на рис. 1. На основе этих фрагментов можно построить интегральные 

кривые на всей плоскости (рис. 2). 
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Рис. 1 – Фрагмент изоклин Рис. 2 – Интегральные кривые 

Предложенный метод применим для широкого класса дифференциальных уравнений 

первого порядка. Он является наиболее эффективным для тех классов уравнений, изоклины 

которых имеют специальный вид, например, прямые или окружности. 
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ВОПРОСЫ ВЕРИФИКАЦИИ ПРОГРАММ  СИНТАКСИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Н.Н. Бенидзе 

Сухумский  государственный университет,  Тбилиси,    Грузия 

Аннотация. Предлогаемая работа посвящена исследованию задачи оценки  верифика-

ции (корректности) алгоритмов и соответствующих им компьютерных программ.  Особое 

внимание уделяется анализу связи между конечными автоматами, порождающими грамма-

тиками и языками, на базе, которого формулируется принцип корректности алгоритмов син-

таксического анализа. 

Вступление. В условиях быстрого и интенсивного роста информационных технологий 

особо актуальной стала разработка надежного программного обеспечения. Ясно, что чем 

меньше число случаев допущения ошибок при разработке программ, тем надежнее работа 

компьютерной техники с таким программным обеспечением. Практика создания программ-

ного обеспечения систем информаценной  технологии показала, что 2/3 времени, потрачен-

ной на создание системы, приходится на ее наладку, т. е. на проверку того, насколько кор-

ректна соответствующая программа.  К сегодняшнему дню наиболее простым способом 

проверки корректности (правильности) алгоритмов и соответствующих программ  является 

тестирование. Вместе  с тем альтернативой тестированию программ служит возможность их 

математической верификации (корректности). 

      Возможность математической верификации программ существенным образом 

опирается на ее математическую спецификации. Так как программа, реализованная на  язы-

ке программирования, имеет однозначное математическое толкование, поэтому требования 

к программе могут быть выражены на языке математики и логики как точная специфика-

ция. Однако возможна ситуация, когда спецификация не соответствует в точности тем тре-

бованиям, которые предявляются к программе. В действительности, оказывается что, осо-

бенно трудно сформулировать математически корректную версию неформальных требова-

ний, предъявляемых к программе. Вместе с тем существенно, что такая формализация от-

крывает вожможность строгого доказательства соответствия программы и спецификации. 

     Ввиду того, что постановка и решение задачи верификации существенным образом 

зависит от неформальных требований, предъявляемых к программе, то поэтому большое 

значение приобретает в первую очередь постановка математически корректной задачи ве-

рификации в выше отмеченных условиях  неформальных требований. С целью разрешения 

этой задачи мы предлагаем новый подход, основой которого является формальная модель – 

конечный автомат. 

    Являясь альтернативой тестированию программ, конечно – автоматный метод  ве-

рификации опирается на точную спецификацию, как  вожможность формулировки матема-

тически корректной версии неформальных требований, на языке теории конечных автома-

тов. 

      Мы рассматрываем  вопросы  верификации(корректности) программ написанных 

на алгоритмических языках и разработка конечно – автоматных методов ее решения. В 

частности, изучаем задачу   корректности программ синтаксического анализа  контекстно – 

свободных алгоритмических языков. Изучаем математические и синтаксические аспекты 

задачи – верификации программ синтаксического анализа. Ползуясь тем, что конечные ав-

томаты являются удобным формализмом, который конечным образом задает обычные фор-

мальные языки – бесконечные множества цепочек конечной длины, мы смогли  формули-

ровать критерии правильности программ для определенного класса задач. 

 Опираясь на определенную связь, существующий между конечными автоматами, 

формальными грамматиками и языками мы смогли  доказать 

 

Теорема 1. Любому алгоритму синтаксического анализа  конкретной ),,,( SPNG   

грамматики, соответствует  конечный автомат ),,,,( 0

' FqQA  . 
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Теорема 2. Алгоритмам синтаксического разбора контексно – свободных G  грамма-

тик соответствует  система конечных автоматов.      

 

Выводы. Обозначим через  Ag  алгоритм синтаксического анализа грамматики G ,    

порождающая язык )(GL , а через  A  конечный автомат. Таким образом )(GLG   и 

.AgG   

      Сложившуюся ситуацию удобно представить диаграммой отношении. 

 
                                                    G                Ag  

 

 
                                                   )(GL  

   Аналогичным образом можно изобразить результаты теорем 1, 2 

                                 

      G                A  

                                                               
                                                                  Ag                  A                               

                                                    
    )(GL             )(AT  

    Формальное объединение всех этих диаграмм отношений  приводить к диаграмме        

                                                                        Ag  

 

 

                                                G                    A   
 

                                                                         

 
                                               )(GL                )(AT  

    Объединенная диаграмма отношении позволяет сформировать принцип корректности ал-

горитмов синтаксического анализа следующим образом:      

Принцип корректности алгоритмов синтаксического анализа заключается в следующем: 

Ag   алгоритм синтаксического анализа грамматики G  является корректным, если 

можно построит конечный автомат, который соответствует этому алгоритму. Иними 

словами,  Ag  алгоритм синтаксического анализа грамматики G  является правиль-

ным, если  он записан на языке регулярных выражении. 
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ИМИТАЦИЯ КОМПЕНСАТОРНЫХ РЕАКЦИЙ ОРГАНИЗМА 

В СЛОЖНОЙ СИТУАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКЕ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ 

И.Л. Бобрякова 

 «Институт кибернетики имени В. М. Глушкова НАН Украины», Киев, Украина 

Развитие изучения процессов саморегуляции системы дыхания организма человека как 

особого научного направления стало возможным благодаря современным информационным 

технологиям, а также разработке новых методов системного анализа, теории управления ди-

намическими процессами. Особенно это касается вопроса выбора адекватного критерия оп-

тимальности при функциональной саморегуляции системы дыхания в сложной ситуацион-

ной обстановке при принятии решений (ССОПР). 

Математическая модель регуляции функциональной системы дыхания  представляет 

собой систему обыкновенных нелинейных дифференциальных уравнений, описывающих 

динамику напряжений p кислорода в структурных компартментах системы 

В основе модели управления газовым гомеостазисом организма лежит концепция о 

наличии конфликтных ситуаций между различными группами тканей в изменяющихся усло-

виях жизнедеятельности при выполнении основной функции дыхания. Разрешить  возник-

ший конфликт при воздействии на организм человека возмущений внутренней и внешней 

среды возможно с помощью компромисса, при котором все ткани не получат необходимого 

количества кислорода. При таком управлении минимизируются общие затраты кислорода и 

накопление углекислоты как в каждом тканевом регионе, так и в организме в целом. 

Комплекс созданных математических моделей и программного обеспечения позволяет 

оперативно оценивать динамику функционального состояния оператора в сложной ситуаци-

онной обстановке при принятии решений. Имитация на ЭВМ процесса оптимального управ-

ления с критерием компромиссного разрешения конфликтных ситуаций позволяет конкретно 

оценить влияние систем внешнего дыхания и кровообращения на формирование уровней 

управляющих воздействий. 

В напряженной ситуации потребление кислорода мышечной тканью увеличивается 

всего лишь примерно на 10%, расход кислорода растет в основном в мозгу. Эксперименталь-

ные исследования дают возможность прогнозировать изменения и находить оптимальные 

значения величин вентиляции V , объемной скорости системного Q  и регионального мозгаQ  

кровотоков при развитии гипоксии оператора в сложной ситуационной обстановке при при-

нятии решений. 

Анализ проведенных вычислительных экспериментов позволил сделать следующие 

выводы: 

 при компенсации нагрузки в напряженной ситуации определяющая роль принадлежит 

функционалу качества управления по гиперкапническому стимулу; 

 на поведение минимизируемого функционала качества управления большее влияние 

оказывает изменение параметров вентиляции; 

 оптимальными управляющими воздействиями при компенсации нагрузки в напря-

женной ситуации являются следующие значения: V = 9,75 л/мин., мозгаQ = 29,8 мл/с, Q = 

112,3 мл/с. Полученные значения управляющих воздействий хорошо согласуются с экс-

периментальными данными.  
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МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЦВЕТНЫХ ВИДЕОПОТОКОВ 

Л.В. Бовнегра, М.А. Духанина, Ю.В. Шихирева 

Одесский национальный политехнический университет, Одесса, Украина 

Рассмотрим в качестве объекта измерения технологический процесс изготовления 

строительных деталей и монолитных железобетонных конструкций. После формирования 

изделия основным параметром, влияющим на качество будущего объекта, является интен-

сивный внутренний теплообмен от электрических источников тепла, о течении которого 

можно судить только косвенно – по температуре внешней поверхности строительной детали. 

Такой подход обладает, по крайней мере, четырьмя существенными недостатками: 

– во-первых, для визуализации распределения температуры по поверхности детали 

необходимо пользоваться специальными приборами – тепловизорами, т.к. электромагнитное 

излучение от остывающего бетона формы всегда находится вне пределов видимого спектра; 

– во-вторых, фотография, полученная с помощью тепловизора, из-за неизбежного пре-

образования “3D-деталь – 2D-изображение” содержит существенные искажения, и по ней 

трудно судить о состоянии объекта измерения на момент фотографирования; 

– в-третьих, одиночная фотография малоинформативна, т.к. для правильной оценки 

термической ситуации развитие процесса гораздо важнее любого его текущего состояния; 

– в-четвертых, параметры источника нагрева крайне нестабильны от одного изделия к 

другому: геометрия простановки нагревательных элементов, как правило, не выдерживается, 

параметры электрического тока не контролируются, что приводит к неравномерному нагре-

ву, а значит, – к наличию «перегретых» и «недогретых» участков. 

Первая из перечисленных проблем решается с помощью использования тепловизоров 

современных моделей. Широкий рабочий температурный диапазон этих приборов (–40 – 

2000 °С) и их высокая чувствительность (0,03 °С) позволяют проводить температурный мо-

ниторинг широкого класса строительных объектов: как при производстве железобетонных 

деталей на специализированных предприятиях, так в монолитном строительстве. Важной 

функцией современного тепловизора является возможность получения фотографий на осно-

ве композитных видимых и инфракрасных излучений в различных сочетаниях, что облегчает 

анализ термограмм в случае сложных поверхностей объектов контроля. 

Решение второй и третьей проблем находится в области интеллектуальных методов об-

работки видеоинформации [1]. Прежде всего, речь идет об использовании, вместо отдельных 

фотографий, видеопотока. Кроме того, необходимо расширять информационную базу метода 

за счет использования полноцветных видеопотоков, по крайней мере, в том виде, в котором 

их представляет тепловизор. 

В основе решения четвертой проблемы тот факт, что при бетонировании в зимних 

условиях широко применяют изотермический прогрев смеси электрическим током, облада-

ющим достаточной гибкостью как по величине, так и по месту выделения тепла.  

Как известно, сложный цвет элемента любого изображения (пикселя) z состоит из трех 

составляющих: красного, зеленого и синего цветов. Аналитически это обозначается как z = 

z(r, g, b), где r, g, b — интенсивности соответственно красной, зеленой и синей составляю-

щих элемента изображения с коэффициентами, полученными по правилу баланса белого, от-

ражающего физиологические особенности нашего зрения.  

z = 0,299r + 0,587g + 0,114b.                                            (1) 

Разделим равномерно каждую составляющую на 256 градаций яркости: от 0 до 255. В 

результате, например, ярко-синий цвет в векторе (r, g, b) может быть определен как (0, 0, 

255), ярко-красный как (255, 0, 0), ярко-фиолетовый – (255, 0, 255), черный – (0, 0, 0), белый 

– (255, 255, 255) и т.д.  

Выделим в видеопотоке два смежных (соседних) цветных кадра 1 и 2 и применим к 

ним параболическое преобразование [1]. Как известно, для черно-белых изображений оно 

начинается с бинаризации двух избранных кадров. После разложения цветных кадров на три 
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составляющие каждый результатом бинаризации являются уже шесть новых изображений, 

созданных из пикселей шести яркостей – максимальной и минимальной для каждого из трех 

цветов. 

Наличие для каждого элементарного цвета двух кадров, отличающихся временем съем-

ки, позволяет рассматривать видеопоток как трехмерное изображение, в котором, кроме тра-

диционных для двухмерных изображений координат, появляется третья координата – время. 

Выполним параболическое преобразование (ПП) такого объекта.  

Ранее доказано, что на границах подвижных участков изображения с постоянной на 

каждом участке, но разной между участками, яркостью, параболическое преобразование со-

здает белую (z = 255) линию толщиной в 1 пиксель на общем черном (z = 0) фоне полученно-

го кадра [1]. Наличие результата ПП предоставляет возможность выполнить его численную 

оценку, которую в дальнейшем можно использовать для расчетов в АСУ ТП.  

Рассмотрим конкретный пример. Электропрогрев бетонных и железобетонных кон-

струкций основан на превращении электрической энергии в тепловую при прохождении 

электрического тока через свежеуложенный бетон, который с помощью электродов включа-

ется в качестве сопротивления в электрическую цепь.  

При нагреве электрическое сопротивление бетона возрастает, а для поддержания по-

стоянной температуры необходимо сохранять постоянной силу тока. Для этого в процессе 

прогрева трансформаторами периодически повышают напряжение (ступенчатый прогрев). 

Результатом измерений температуры полей являются выраженные числами данные о: 

– абсолютных значений температуры в различных точках поверхности железобетонной 

детали; 

– равномерности прогрева железобетонной детали; 

– изменениях в абсолютных значениях температуры железобетонной детали; 

– изменениях в равномерности прогрева железобетонной детали. 

Пусть система управления каждый раз должна принимать решения, являются ли эти 

флуктуации температурных полей нормой или же они свидетельствуют о нежелательных из-

менениях в процессе твердения бетона, требующие дополнительного вмешательства систе-

мы. 

Для ответа на этот вопрос использовали числовые значения косвенных характеристик 

РПП, например, его мощности и дисперсии. 

Технология измерения термического состояния железобетонной детали имеет две фазы 

деятельности: обучение и работа. При этом подвижное цветное изображение от тепловизора 

рассматривается как отдельный зрительный образ объекта наблюдения, который может 

находиться в двух состояниях: несущественные и существенные изменения тепловых полей, 

требующие вмешательства АСУ ТП. 

Для определения существенности в каждом конкретном случае используется квадра-

тичная метрика. 

Численная информация о несущественных изменениях хранится в базе данных системы 

автоматизированной оценки состояния процесса твердения железобетона. 

Перечисленные компоненты метрического критерия являются минимальным “набо-

ром” информации, которую можно получить в результате цифровой обработки РПП цветно-

го видеопотока от тепловизора. Этот набор может быть значительно расширен, например, за 

счет автономного анализа отдельных фрагментов РПП, придания этим фрагментам различ-

ных весовых характеристик значимости и т.п. 
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СРЕДСТВА ВЕРИФИКАЦИИ МОДЕЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И.В. Богдан 

 Черниговский государственный технологический университет, Чернигов, Украина  

Введение. На данный момент существует достаточно много инструментальных 

средств, позволяющих выполнять как различные виды тестирования, так и несколько видов 

тестирования программного обеспечения в комплексе. 

Однако, существует достаточно не большое количество инструментальных средств, ко-

торые выполняют верификацию программного обеспечения и, в частности, верификацию 

моделей программного обеспечения, где под моделью чаще всего подразумевается множе-

ство UML-диаграмм (диаграмма вариантов использования, диаграмма классов, диаграмма 

последовательности, диаграмма состояний и другие диаграммы из базового набора и не 

только). 

Существующие инструментальные средства верификации. 
ArgoUML – приложение для создания UML-диаграмм, написанное на языке Java и вы-

пущенное под лицензией открытого программного обеспечения – Eclipse Public License 

(EPL). Так как это Java-приложение, оно доступно на любой платформе, поддерживающей 

Java (начиная с Java 1.5) [1]. 

Данное инструментальное средство еще находится на стадии разработки и в нем пока 

не полностью реализованы стандарты UML и отсутствует поддержка UML 2. 

Функциональность ArgoUML включает в себя: 

 Поддержка всех 9 диаграмм UML 1.4. Однако, реализованы только Диаграмма клас-

сов и Диаграмма вариантов использования. 

 Нет необходимости в установке, можно работать через браузер. 

 Стандарт UML 1.4. 

 Поддержка XMI. 

 Возможность экспорта диаграмм в GIF, PNG, PS, EPS, SVG и PGML. 

 Удобное редактирование диаграмм. 

 Автоматическая верификация UML-модели. 

 Поддержка OCL. 

 Генерация исходного кода Java, C++, C# и PHP. 

 Обратный инжиниринг из исходного кода и байткода Java. 

TAUG2 от Telelogic – это средство моделирования, которое сочетает в себе мощь и 

простоту использования, а также предоставляет возможность начальной верификации и си-

муляции создаваемых моделей. Однако, данный продукт не является широко распространен-

ным и популярным, основной причиной этому является его проприетарность [2]. 

TAU позволяет создавать все виды диаграмм UML 2.0, проверять их корректность и 

синтаксическую правильность, симулировать выполнение диаграмм, экспортировать и печа-

тать диаграммы и многое другое.  

Данное инструментальное средство работает на таких платформах, как: Windows 2000 

Professional, WindowsXP, SunSolaris, RedhatEnterpriseLinux и CitrixXPe.  

Поддерживаются такие компиляторы: Microsoft Visual Studio .NET, WindRiverSystems 

C/C++, gnugcc, SunStudio 8 C/C++, JavaSDK**, Green Hills MULTIC, C++.  

TAU интегрируется в такие распространенные среды программирования, как Mi-

crosoftVisualStudio .NET и Eclipse.  

Что касается редакций пакета, то (не считая специализированных версий) их три:  

1) TAU/ModelAuthor - это продвинутая среда моделирования UML 2.0, включаю-

щая проверку синтаксиса и проверку на противоречивость, что позволяет планировщикам и 

архитекторам создавать точные, простые для понимания и логичные спецификации.  

2) TAU/Architect - добавлена поддержка SysML, динамической симуляции выпол-

нения моделей и их верификации. 
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3) TAU/Developer - добавлена возможность генерации кода для C, C++ или Java, что 

позволяет разработчикам работать более эффективно.  
К недостаткам данного инструментального средства можно отнести отсутствие каких-

либо демо- или пробных версий с ограниченной функциональностью. Так как данное про-

граммное обеспечение проприетарное, его можно только купить. 

Enterprise Architect Professional Edition - это среда разработки UML-диаграмм, которую 

также можно использовать для верификации UML-диаграмм по правилам UML. В Enterprise 

Architect верификация диаграммы включена в понятие «валидация». Правила же UML можно 

указать в специальном диалоговом окне Model Validation Configuration, также как и любые 

ограничения, при использовании языка Object Constraint (OCL). Можно обеспечить проверку  

одного элемента UML, диаграммы или всего пакета [3]. 

Верификация в пакете UML может осуществляться на нескольких уровнях: 

 Уровня элементов. Происходит проверка элемента и его потомков характеристик 

(атрибуты и операции) и отношений (связи). 

 Уровня диаграмм. Проверяется сама диаграмма (ее корректность), а также любые 

элементы и связи в диаграмме. 

 Уровня пакетов. Проверяется пакет и все подпакеты, элементы, связи и диаграммы в 

нем. 

Enterprise Architect выполняет проверку и отображает результаты в окне вывода. Он 

имеет удобный графический интерфейс для визуализации процессов верификации и валида-

ции, который можно остановить в любой момент. 

Однако, Enterprise Architect является проприетарным программным обеспечением, соо-

тветственно, доступно не всем, не позволяет проследить алгоритм работы и увидеть исход-

ный код. Также существует мало документации по верификации для данного пакета, что та-

кже может вызвать некоторые затруднения при работе с ним. 

UMLTester – инструментальное средство для верификации чаще всего создаваемых 

UML диаграмм. Является результатом разработки преподавателей и аспирантов Черниговс-

кого государственного технологического университета, поэтому распространяется бесплат-

но. Среди наименований UML диаграмм, верификацию которых можно выполнять с помо-

щью данного инструмента, диаграмма классов, диаграмма вариантов использования, диагра-

мма последовательностей и диаграмма состояний. 

Так как это Java-приложение, средство работает на любой платформе, поддерживаю-

щей Java (начиная с Java 1.5). 

Выводы. Рассмотрев все указанные продукты, позволяющие осуществлять верифика-

цию моделей программного обеспечения, можно сделать вывод о том, что инструментальные 

средства TAUG2 и Enterprise Architect Professional Edition по сравнению с пакетами Argo-

UML и UMLTester более эффективные и передовые, так как они полностью завершены, 

имеют много удобных дополнительных функций и поддерживают UML 2.0. К тому же пакет 

UMLTester позволяет выполнять только верификацию моделей программного обеспечения и 

не позволяет создавать сами модели - UML-диаграммы. Однако, AgroUML и UMLTester яв-

ляются бесплатными, кроссплатформенный и открытыми, что является существенным преи-

муществом. 
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ДОСЯЖНІСТЬ ОПТИМАЛЬНИХ РОЗВ’ЯЗКІВ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОЇ ЗАДАЧІ 

ПРО РАНЕЦЬ 

А.Ю. Брила, В.І. Гренджа 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, Україна 

Вступ. Задачі лексикографічної оптимізації та методи знаходження досяжних опти-

мальних розв’язків деяких із них розглянуто у [1-3]. У роботі  запропоновано підхід до 

відшукання досяжних оптимальних розв’язків лексикографічної задачі про ранець. 

Знаходження досяжних оптимальних розв’язків лексикографічної задачі про ра-

нець. Розглядається задача  

  ,,max XxxcL        (1) 

де множина допустимих розв’язків X  задається обмеженнями 

.,1,,0

,
1

njZxmx

Cxw

jjj

n

j

jj




  

Цільова функція  xc , за якою порівнюються допустимі альтернативи, є векторнознач-

ною функцією:         xcxcxcxc q,.....,, 21 , де  xck  – лінійна скалярна функція n  змінних 
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Ця функція є однієї із числових оцінок допустимих альтернатив. 
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( [ ] – ціла частина числа). 

Теорема. Розв’язок задачі  

    XxxcxL
q

k

kk 


,max
1

 ,    (2) 

є розв’язком задачі (1). 

Висновки. Зведення задачі (1) до задачі (2) дає можливість перейти від задачі багато-

критеріальної оптимізації до звичайної задачі про ранець, для розв’язання якої можна за-

стосувати відомі методи. 
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МОДЕЛЬ ВЫЯВЛЕНИЯ ИНФОРМАТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ СЕТЕВОГО ТРАФИКА 

ПРИ ВРЕДОНОСНЫХ ПРОГРАММАХ 

А.А. Брюховецкий, А.В. Скатков 

«Севастопольский национальный технический университет», Севастополь,  Украина 

Обнаружение вредоносных программ в компьютерных сетях является одной из наибо-

лее острых проблем сетевых технологий. Сейчас трудно найти сеть, в которой отсутствуют 

такие активные средства предупреждения атак как антивирусные программы, брандмауэр, 

системы предупреждения вторжений уровня хоста и другие. К сожалению, этих  средств от-

ражения атак недостаточно. Поэтому  на практике  в дополнение  к ним применяют  системы 

обнаружения вторжений (СОВ). Однако  существующие  СОВ обладают рядом недостатков. 

К ним, в первую очередь, можно отнести уязвимость к новым атакам, большое число лож-

ных срабатываний, низкая скорость работы. Таким образом, одним из определяющих факто-

ров практического использования СОВ является возможность обрабатывать большой объем 

данных в реальном масштабе времени.  

Целью настоящей работы является разработка модели выявления информативных при-

знаков сетевого трафика на основе анализа информации, полученной при обработке реаль-

ных IP-трафиков. Основная задача – снизить размерность обрабатываемых данных и при 

этом не потерять точность обнаружения вредоносных программ. В работе рассматривается 

модель обнаружения вторжений, построенная на основе обработки значений параметров се-

тевого трафика. В качестве входных  данных  используются конкретные сведения о сетевом 

трафике, которые представлены в базе данных KDD-99. Эта база содержит около 5000000 

записей о соединениях. Каждая запись представляет собой образ сетевого соединения, вклю-

чает 41 параметр сетевого трафика и промаркирована признаком, определяющим принад-

лежность записи одному из пяти классов: четыре класса  атак и  нормальное состояние. При 

этом, атаки делятся на четыре основные класса: Denial of Service ( DoS ),  Remote  to  Local ( 

R2L ), User to Root ( U2R )  и  Probing. 

Предлагаемая модель реализуется на основе метода главных компонент.   Реализация 

модели выполняется в среде MathLab. Обучение  модели осуществляется в два этапа. На 

первом этапе реализуется предварительная обработка данных. База KDD-99 представляется в 

виде матрицы векторов-признаков, из которой удаляются символьные признаки и флаги, за-

тем полученная матрица центрируется. На втором этапе матрица данных представляется в 

виде произведения двух матриц: Т – матрица счетов и Р – матрица нагрузок. Для получения 

этих двух матриц используется рекурсивный алгоритм NIPALS. Формирование информатив-

ных признаков проводится для каждого из пяти классов. В результате на выходе модели для 

каждого класса формируется диагональная матрица, содержащая наиболее информативные 

признаки, упорядоченные по их значимости. Количество информативных признаков ограни-

чивается задаваемой точностью.  

Полученные значения информативных признаков используются на этапе тестирования 

при обнаружении вредоносных программ. Алгоритм проверяет заданные значения признаков 

для каждого класса и выполняет классификацию текущего состояния трафика. Для оценки 

эффективности работы алгоритма вводятся два критерия: уровень обнаружения  и уровень  

ложной  тревоги,  значения  которых вычисляются на основе данных о  количестве правиль-

но классифицированных образцов нормального и вредоносного трафика и количестве  оши-

бок  первого и второго рода. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ГЕОМЕТРИЧНИХ РОЗМІРІВ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 

ЦИКЛІЧНОГО СЕКВЕНТУВАННЯ 

А.С. Василюк 

Національний університет «Львівська політехніка», Україна 

Відома [1,2] алгебра алгоритмів, яка має конкретні ознаки операцій, такі як, секвенту-

вання, елімінування, паралелення та циклічні операції, які відображаються у вигляді 

спеціальних знаків, яких немає серед відомих математичних символів. Тому дана стаття при-

свячена проблемі інтелектуального аналізу геометричних параметрів циклічних операцій ал-

гебри алгоритмів. Розглянемо такий нетривіальний унітерм: 

,             (1) 

де A, B, C – тривіальні унітерми; u - ? – унітерм умови;    - знак циклічного секвен-

тування по змінній і. В даному випадку висота вертикального знаку секвентування (1) зале-

жить від розміру знаку операції циклічного секвентування. Висота першого унітерму знаку 

операції горизонтального циклічного секвентування залежить в першу чергу від самого 

унітерму, чи він є тривіальним чи складною формулою, яка в свою чергу може складатися з 

тривіальних унітермів або також з формул. В випадку тривіальності вложених унітермів 

необхідно враховувати наявність верхніх та нижніх індексів тривіального унітерму. Формула 

алгоритму обчислення висоти знаку операції секвентування включає такі секвенції: S1 – се-

квенція обчислення висоти в випадку коли всі унітерми тривіальні, S2 - секвенція обчислен-

ня висоти в випадку коли вложений у горизонтальне циклічне секвентування унітерм є 

складною формулою, S3 – секвенція обчислення висоти в випадку коли перший унітерм є 

складною формулою, а вложений у горизонтальне циклічне секвентування унітерм є 

тривіальним, S4 – секвенція обчислення висоти коли всі унітерми є складними формулами. 

Після підстановки відповідних секвенцій в елімінування отримаємо таку формулу: 

 
 

Аналогічним чином синтезується і на основі властивості дистрибутивності операції 

елімінування мінімізується опис інтелектуальної системи обчислення ширини двох наступ-

них тривіальних унітермів. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ КРИТЕРІЮ ЕФЕКТИВНОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ 

СТРУКТУРИ СИСТЕМИ «ПОСТАЧАЛЬНИК-СПОЖИВАЧ» 

О.М. Верес, Ю.О. Верес, І.В. Рішняк 

Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна 

Вступ. Сьогодні без відповідних бізнес-процесів, стандартів й інструментів ефективний 

розподіл і постачання обмежених ресурсів є неможливим. Сучасний стан проблем, 

пов’язаних із розв’язанням задач автоматизації та управління в промислових системах, спо-

нукає до розроблення і застосування нових математичних методів, комп’ютерних та інфор-

маційних технологій. Розвинуті у роботі наукові положення ґрунтуються на доробку багать-

ох учених, зокрема О’Лірі, В.М. Буркова, Т. Сааті, А.Н. Борисова, Е.Р. Вілюмса, 

В.М. Глушкова, І.В. Сергієнка [1-4]. На сьогодні актуальним науковим завданням є розроб-

лення математичного забезпечення процесу розподілу обмежених ресурсів та удосконалення 

математичної моделі системи «постачальник-споживач», а також створення програмних за-

собів для реалізації відповідної системи підтримки прийняття рішень. 

У результаті проведених наукових досліджень описано, засобами теорії систем, процес 

розподілу обмежених ресурсів. Побудовано математичний опис системи «постачальник-

споживач» та сформульовано критерій ефективності її функціонування, який полягає у 

мінімізації сумарних видатків функціонування системи [5]. 

Для задоволення попиту споживачів треба так організувати процес постачання ресурсів 

від постачальників до споживачів, щоб сумарні видатки функціонування системи були 

мінімальними. Треба знайти такі значення елементів кортежу контролінгу 

TOWSV mupmpu
ˆ,,, , при яких отримаємо оптимальний розв’язок задачі розподілу обмеже-

них ресурсів. 

Компоненти кортежу є: 
t

mur

t

pmr

t

pur OWS ,,  - кількості ресурсу r-о виду, що наявні на маршрутах (pu), (pm) і (mu) 

відповідно, тобто величини ресурсів, що надходять до споживачів і на проміжні пункти до 

початку t-о інтервалу постачань; 

T̂  - множина інтервалів функціонування системи. 

Для подальшого опису стану і динаміки системи введено вектор стану системи 

 t

mr

t

ur

t

pr

t
ZYXs ,, . Координати вектора стану – ресурси, наявні в кінці інтервалу часу t у по-

стачальників, споживачів та на проміжних пунктах, відповідно. Початковий і кінцевий стани 

системи вважаємо заданими векторами s
0
 і s

T
. 

Стан системи описано місцезнаходженням точки в просторі станів. Координати цієї 

точки – поточні ресурси у постачальників, споживачів і на проміжних пунктах. Розмірність 

простору станів системи рівна MUP  . Стан системи описано у вигляді вектора: 

 tttt
ZYXs ,,  (10) 

де ttt
ZYX ,,  - ресурси наявні в кінці інтервалу часу t у постачальників, споживачів та 

на проміжних пунктах відповідно. 

Очевидно, плани постачань відповідають на три питання: в який момент треба ор-

ганізувати постачання ресурсу, якою має бути його кількість і звідки вигідно його постачати. 

Оптимальним вважається такий розподіл, при якому Центром мінімізуються сукупні 

витрати, що пов’язані із функціонуванням системи, тобто витрати на розміщення замовлень, 

формування ресурсів, їхнього зберігання і втрати від дефіциту. 

У критерій ефективності нами введено складову T , що відображає можливі втрати від 

недопостачання споживачам ресурсу. В результаті критерій ефективності набув вигляду: 

,min TTTT
gJ   Текст виводу не може розповсюджуватися більше ніж на один рядок! 
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Текст виводу не може розповсюджуватися більше ніж на один рядок! 

де T  – сумарні видатки формування ресурсів за час T; 
T

g  – сумарні видатки зберігання за час T; 
T  – сумарні видатки виробництва за час T; 

T  – можливі втрати від недопостачання споживачам ресурсу за час T; 
t

ur  - можливі втрати від недопостачання одиниці r-о виду ресурсу.  

Тут 

.0,
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Текст виводу не може розповсюджуватися більше ніж на один рядок! 

Значення t

ur  обчислено як добуток коефіцієнту ефективності t

ur  використання u-м 

споживачем r-о виду ресурсу в t-у періоді та різниці між його попитом та фактично отрима-

ною кількістю ресурсу: 
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Текст виводу не може розповсюджуватися більше ніж на один рядок! 

де t

urd  - попит u-о споживача на r-й вид ресурсу в t-у періоді; 

t

urn  - фактично надана u-у споживачу кількість r-о виду ресурсу в t-у періоді. 

Висновки. Результатом досліджень є розроблене математичне забезпечення процесу 

розподілу обмежених ресурсів та удосконалена математична структура системи «постачаль-

ник-споживач», шляхом введення у критерій ефективності доданку, який відображає мож-

ливі втрати від недопостачання обмежених ресурсів. Оптимізація функціонування системи 

«постачальник-споживач» полягає у вирішенні двох ключових проблем, а саме: проблеми 

розподілу обмежених ресурсів між споживачами оптимальним для Центру чином; проблеми 

оптимальної доставки обмежених ресурсів до споживачів. У даному випадку ми вирішуємо 

задачу розподілу ресурсів, оскільки для розв’язання задачі доставки наявні ефективні методи 

та алгоритми для розв’язку задач транспортного типу (наприклад, метод гілок і границь для 

розв’язання задачі комівояжера). 
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МЕТОД СКОРОЧЕННЯ ОЗНАКОВИХ ОПИСІВ В ЗАДАЧАХ РОЗПІЗНАВАННЯ 

ЗОБРАЖЕНЬ  

Н.В. Власенко  

 Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

Вступ. Проблема стиснення даних (створення нової структури меньшої розмірності 

ознакового простору) заклечається в знаходженні в деякому сенсі оптимального відображен-

ня, яке виконує перетворення координат вихідного векторного простору, тобто суттєво ско-

рочує розмірність ознакового простору. Принципова можливість компресування числа ознак, 

які характеризують об’єкти, без суттєвих втрат інформації про об’єкти обумовлена малою 

інформативністю окремих ознак, які складають цілісний опис об’єкта. 

Стиснення об’єму інформації приводить до суттєвого скорочення об’ємів обчислень, а 

також до зниження вимог до методів, що використовуються при розпізнаванні, з точки зору 

швидкодії. Однак, слід звернути увагу, що зменшення об’єму опису шляхом ком пресування 

може привести до деякого зниження ймовірності розпізнавання в умовах завад. 

Формалізація методу. Формально процедура стиснення вихідного векторного опису 

Z  із множини векторних ознак nR , nRZ   зводиться до отримання ефективної для кла-

сифікації підмножини *Z  стійких за деяким критерієм ознак на основі відображення вигляду 
*: ZZ  . При побудові стисненого опису в якості критерію відбору ознак використаємо 

стійкість компонентів опису під час дії геометричних перетворень. При цьому, стійкість по-

вністю визначається детектором ознак, що використовується.  Вибір критерію фільтрації в 

прикладних задачах може бути зумовлений різними факторами, наприклад, в якості критерію 

відбору компонентів можна використовувати значимість елементів опису чи кореляцію ознак 

між собою. На рис.1 представлена схема побудови стисненого опису із використанням де-

якого критерію. 

 
 

 
 

Рис. 1 - Схема компресування 

Таким чином, побудова стисненого опису зводиться до наступної процедури. Вихідне 

еталонне зображення піддається фіксованій кількості різноманітних значень геометричних 

перетворень із групи N

iigG 1}{  . Наприклад, для перетворення повороту послідовно обер-

таємо еталон на дискретні кути  201g , .., і т.д. до  36018g  ( 18N ). Для кожного із пе-

ретворених зображень, шляхом використання детектору SURF [1], сформуємо опис 1Z  у ви-

гляді множини характерних ознак. Позначимо  s  - розмір вихідного еталонного опису Z  

(при кутах повороту  00g ), 1s  – розмір опису 1Z  перетвореного еталону.  

Використаємо відображення   встановлення відповідностей 1: ZZ   елементів 

двох описів через побудову відповідності }1,0{),( 1 zz , яке становить 1, якщо 1z  сформо-

ваний, та 0 – в іншому випадку [2]. Кожне з отриманих відповідностей ),( 1zz  пов’яжемо із 

значенням міри ),( 1zz  для елементів, шляхом мінімізації значень якої воно синтезується. 

Виконаємо відображення  , в результаті  для кожного Zz  отримаємо значення  . Сфор-

муємо бінарний масив },...,,{ 21

g

s

ggg   , який зв’яжемо із значенням g . Для кожного но-

меру елемента q  в кожному зображенні, який було отримано шляхом використання геомет-

ричного перетворення G , порахуємо кількість сформованих відповідностей в серії із N  

експериментів. При цьому критерій стійкості для  q -ої ознаки еталона характеризується зна-

ченням:  
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Значення критерію 
qk  відображає рейтинг стійкості для q -ої ознаки. Далі обробимо 

елементи множини 
s

qqk 1}{   шляхом ранжирування і виділимо в ньому підмножину mQ  із  

m номерів елементів із найбільшим значенням рейтингу 
qk . Результат формування стисне-

ного опису mQ  на основі зіставлення залежить від ряду факторів, зокрема, від способу отри-

мання ознак (використання тих чи інших геометричних перетворень), і от правила, яке вста-

новлює еквівалентність компонентів описів ( використання різних мір ),( 1zz ). 

Результати експериментів. Комп’ютерні експерименти проводились для бази зобра-

жень шахових фігур. Множина стабільних точок формувалася як набір з найбільшою кіль-

кістю повторень при виконанні кінцевої кількості 18N  поворотів. Експерименти проводи-

лись для різних значень порогу  , а саме для значень   =0,24,  =0,16,  =0,08 . Такі зна-

чення  порогу   відображають  точність зіставлення у вигляді проценту від максимального 

значення відхилення між векторами  SURF у евклідовій метриці: 0,08 – 0,5%, 0,16 – 1%, 0,24 

– 1,5%. Шляхом змінення параметру   , який фактично відображає розмір допустимої око-

лиці для еквівалентних векторів у nR , можна управляти кількістю стабільних точок.  

На рис.2 наведені зображення гістограм для кількості повторень точок ( по осі абсцис  -  

кількість повторень, по осі ординат – кількість точок опису).  

 
а   б             в   г 

Рис. 2 Гістограми розподілення кількості точок при значеннях порогу  =0,24(а),  =0,16 (б),  =0,08 (в), 

 =0,24(г) – поворот и масштаб 

Вигляд гістограм рис.2 підтверджує доцільність проведення класифікації точок за кри-

терієм стійкості, тому що максимуми гістограм мають дуже виразний характер, особливо при 

малих значеннях порогу   . При найбільшому із досліджуваних значень  =0,24 гістогра-

ма вирівнюється, і кількість точок із максимальним числом повторень зростає.  

Висновки. Запропонований метод скорочення об’єму опису зображення дозволяє 

сформувати стиснений опис із состава елементів отриманої підмножини стабільних компо-

нентів опису. Ступінь стійкості визначається використаним методом для виділення харак-

терних ознак, а також порогом при встановленні їх еквівалентності. 
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ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА АНАЛІЗУ  

ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ 

О.С. Вовчановський, О.В.Кравченко 

Черкаський державний технологічний університет 

Оцінка нерухомості є однією з найбільш затребуваних і, разом з тим, однією з найбільш 

складних завдань на ринку інтелектуальних систем оцінки та прийняття рішень. Складність 

полягає: по-перше, у великій кількості факторів, що впливають на оцінку;по-друге, сам ха-

рактер факторів надає істотну проблему — деякі з них досить складно формалізувати 

(наприклад, «ступінь престижності району знаходження об'єкта», «зовнішній вигляд об'єк-

ту», інформацію про історію об'єкта оцінки, аналіз місця розташування об'єкта та ін.); по-

третє, ринок нерухомості досить динамічний, який підрозуміває під собою високу швидкість 

зміни значення параметрів оцінки з плином часу; по-четверте, для формування навчальних 

вибірок і баз знань доводиться використовувати досвід різних оцінювачів, що призводить до 

суперечливих рішень 1. 

Розрахунок вартості об’єкту нерухомості на основі експертних коефіцієнтів врівнова-

женості відбувається за обраними аналогами до об’єкту нерухомості. До переліку поправоч-

них коефіцієнтів, що застосовувались при розрахуванні обґрунтованої вартості об’єкта неру-

хомості за видами інформації про об’єкт віднесемо: місце розташування об’єкту, статус бу-

динку, житловий стан об’єкту нерухомості, тип планування, системи безпеки, стан доку-

ментів. Для внесення поправок і визначення вартості об’єкта нерухомості виконуємо за-

стосування поправок:поправки представлені у вигляді коригувальних коефіцієнтів до цін 

одиниці площі аналогів; загальний коригуючий коефіцієнт дорівнює добутку всіх 

коефіцієнтів, тобто, коригування вносяться на кумулятивній основі 2. Коригування вико-

нується шляхом внесення до вартості аналога підвищених коефіцієнтів, якщо за відповідним 

критерієм порівняння привабливість, а значить, вартість об'єкта оцінки вище вартості анало-

га і зменшувальних - в протилежному випадку. 

 Остаточна вартість об'єкта розраховувалася як середня вартість, зважена по достовір-

ності отриманих результатів коригування вартості по кожному об'єкту-аналогу. Результат 

коригування вартості вважається тим достовірніше, чим менше абсолютна поправка була 

внесена у вартість об'єкта-аналога (тобто, чим менше об'єкт-аналог відрізняється від об'єкту 

оцінки). Розподіл вірогідності результатів здійснюється пропорційно абсолютним поправкам 

і в сумі дорівнює 100%. 

Результати відкоригованих цін продажів вирішуються по достовірності в наступному 

порядку: визначається величина загального абсолютного коригуючого коефіцієнта по кож-

ному об'єкту-аналогу; визначається абсолютна поправка по кожному аналогу; визначається 

показник достовірності результату розрахунку вартості по кожному об'єкту-аналогу - зво-

ротна величина абсолютної поправки; розраховується рівень достовірності результату (пи-

тома вага показника достовірності по окремому об'єкту-аналогу в сумі всіх показників до-

стовірності). 

Остаточна вартість розраховується як середня вартість об'єкта, зважена за до-

стовірністю мінус сума добутків розрахованих вартостей по аналогам і відповідного рівня 

достовірності. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТРОФОРМАЦИОННОГО МЕТОДА В АВТОМАТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЕ ИРИДОДИАГНОСТИКИ 

Н.В. Волошин  

отделение ГМУСЭ ИПМЭ им. Г.Е. Пухова НАН Украины, Киев, Украина 

Вступление. Иридодиагностика (также еще иридология) – это обследование и анализ 

окрашенной части глаза, радужной оболочки, с целью определения факторов, важных для 

профилактики и лечения различных заболеваний. К очень распространенным и чрезвычайно 

важным знакам радужки относятся расщепления и углубления в ее строме. В литературе они 

получили название лакун (от латинского Lacuna – углубление, провал) По виду лакуны мож-

но определить стадию заболевания или, что более правильно, степень выраженности измене-

ния органов. При проектировке автоматической системы иридодиагностики важно заложить 

идентификацию данных генетических особенностей. 

Основное исследование. Для решения задачи распознавания лакун в автоматической 

системе иридодиагностики используется интроформационный метод [1]. Для данного метода 

нужна статистическая выборка из соответствующих элементов, которые принадлежат к клас-

су «лакун» – цифровые изображения лакун в градациях серого (цветные изображения несут 

избыточную информацию). Для того чтобы закодировать текстуру используется метод ло-

кальных бинарных шаблонов (ЛБШ) [2]. 
ЛБШ определяется для каждого пикселя в качестве порога для соседних пикселей, а 

также в виде бинарной строчки бит. Оператор ЛБШ, который применяется к пикселю изоб-

ражения, использует восемь точек очертания, принимая центральный пиксель в качестве по-

рога. Пиксели, которые имеют значение больше, чем центральный пиксель или равны ему, 

принимают значение «1», те, которые, меньше центрального, принимают значение «0». Та-

ким образом, получается восьмиразрядный двоичный код, описывающий очертание пикселя. 

Затем данные коды переводятся в десятичную систему, и формируется гистограмма изобра-

жения. Изображение разбивается на k×k областей. Для представления глобального описания 

изображения, все гистограммы  областей объединяются в одну гистограмму. Каждый ЛБШ-

код представляет тип микроизображения структуры, а их распределение используется в ка-

честве описания текстуры (рис. 1). 

 
Рис.1 Формирование ЛБШ-кодов 

При классификации изображений используется метод нахождения наименьшего рас-

стояния между гистограммами 2 . Расстояние между изображениями S  та M  определяется 

по формуле: 
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На основе этих расстояний строится статистическая выборка, которая позволит оценить 

проявления «события появления» лакуны на изображении (D0), а также условия ( njb j ,1,  ): 
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По известным вероятностям проявления (действия) системы рассчитывается ее опреде-

ленность по отношению к этим проявлениям: 
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3) 

По известной определенности системы рассчитывается ее информированность: 

njdi jj ,0,12   (

4) 

Вычисляется суммарное, по всем действиям на систему, приращение определенности 

действия системы. При этом используется интрофомационное представление изменения им-

пульса объектов: 
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, либо интроформационное представление изменения кинетической энергии: 
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, где  
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На основе интроформационного представления вычисляется приращение информиро-

ванности системы: 

12  di  
(

8) 

Потом можно вычислить новую определенность действий системы: 

ididd  00  
(

9) 

и новую информированность действия системы: 

12   di
 

(

10) 

Вычисляется соответствующее физическим законам вероятности действие системы: 





 
i

d
bbbDpp nj

2
5,0),...,,...,/( 10  (

11) 

Выводы. Идея приведенного метода состоит в том, что он указывает на ожидаемую 

«реакцию» на воздействие. Данный метод действует на основе полученного опыта (стати-

стическая выборка) класса «лакун» и «не лакун». 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КРИТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АГЕНТНОГО ПОДХОДА 

Д.Ю. Воронин, А.В. Скатков 

«Севастопольский национальный технический университет», Севастополь,  Украина 

Интенсификация развития критических систем и инфраструктур требует расширения 

стандартных подходов к анализу, синтезу и управлению критическими системами и инфра-

структурами (КС и КИ). Составные части КИ настолько самостоятельны и независимы, что 

употребление централизованных понятий для их описания обладает слабой конструктивностью. 

В рамках классических парадигм моделирования подсистемы в системе наделены четко выра-

женными полномочиями и ориентированы в первую очередь на обеспечение экстремума целе-

вой функции всей системы (и именно в связи с этим оценивается их полезность, необходимость, 

эффект, степень развития). Для КС и КИ это не так — каждая из критических подсистем имеет 

свой относительный характер поведения, свои задачи и эффективность функционирования КИ в 

целом во многом определяется уровнем коллинеарности целей при использовании ресурсного 

обеспечения в условиях жесткой конкуренции [1]. Одним из наиболее перспективных подходов, 

ориентированных на учет функциональных особенностей децентрализованных систем управле-

ния является моделирование процессов взаимодействия интеллектуальных агентов, воспроизво-

дящих динамику конфликта интересов подсистем, обеспечивающих различные аспекты функ-

циональной безопасности КИ [2, 3]. 

Целью настоящей работы является разработка мультиагентной модели, ориентирован-

ной на использование в системе поддержки принятия решений по обеспечению функцио-

нальной безопасности КИ. Предлагаемая модель реализуется при использовании среды раз-

работки AnyLogic, поддерживающей все базовые парадигмы имитационного моделирования: 

системная динамика, дискретно-событийное моделирование, агентное моделирование.  

В качестве априорно заданной информации имеем кортеж  nAg,,Ag,AgAS 21 , где  

n – число агентов в системе, iAg  – информационное обеспечение i-ого агента; 

 iiiii T,R,S,GAg  , iG  – множество целей i-ого агента, iR  – ресурсное обеспечение, необ-

ходимое для достижения iG , iS  – информационное описание структуры i-ой подсистемы 

КИ, ,
2












ZГZ,T Z  iT  – граф, задающий отношение связности между заданиями по обес-

печению функциональной безопасности i-ой подсистемы КИ, Z  – множество вершин, кото-

рым поставлены в соответствие функционально-логические связи между заданиями; множе-

ство дуг ZГ  характеризует трудоемкость обработки заданий. В результате взаимодействия 

агентов формируется обобщенная стратегия распределения ресурсов между подсистемами 

КИ, обеспечивающая ее функциональную безопасность. 
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ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ 
И ЕГО ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

В.Б. Вяткин 
Екатеринбург, Россия 

Вступление. Одним из новых направлений информационно-теоретических исследова-
ний в настоящее время является синергетическая теория информации (СТИ) [1-3], предметом 
познания которой являются информационно-количественные аспекты отражения (воспроиз-
ведения) конечных множеств (дискретных систем). За информацию при этом принимаются 
сведения о конечном множестве, как едином целом, а мерой информации служит средняя 

длина L  интегративного кода элементов множества. Ниже дается краткий вывод основного 
уравнения СТИ и проводится его разносторонняя интерпретация, а также показывается вза-
имосвязь СТИ с традиционной теорией информации. 

Вывод основного уравнения СТИ. В основе СТИ лежит вывод двух формул: количества 

информации AI , отражаемой множеством А с числом элементов AM  о самом себе, как о це-

лостном образовании, и синтропии отражения ABI , то есть количества информации, которую 

отражают друг о друге, как едином целом, два пересекающихся конечных множества А и В, 
таких, что KBA  . (Справку по термину синтропия см. в [3].) 

Первоначально формула AI  получена в следующем виде: 

,
2

2
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xLI


  
(

1) 

где x – целочисленная часть AM2log . 

Так как разность AA ML 2log  ограничена постоянной величиной 

,...0860713,0)log(sup 2
),1[
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  (
2) 

то в дальнейшем для удобства вместо выражения (1) используется его аппроксимация: 

.log2 AA MI   (
3) 

Синтропия отражения ABI , в свою очередь, равна: 

.log2
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4) 

В том случае, когда множество А отражается через совокупность своих подмножеств 

nBBB ...,,, 21  с числом элементов 
nBBB MMM ...,,,

21
, таких, что AB

n

i  , 
n

iB , адди-

тивная синтропия I , как отраженная информация, выражается формулой: 

.,log2 A
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5) 

При этом часть информации AI , остается неотраженной. Она характеризует неадекват-

ность (неопределенность) отражения и в силу этого называется энтропией отражения S. То 
есть: 
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Отмечается, что с позиций теории вероятностей iAB pMM
i

/ , где ip  – вероятность 

встречи элементов подмножества iB  среди элементов множества А. Это говорит о математи-

ческом равенстве энтропии отражения (6) и энтропийной меры информации К.Шеннона [4] 

,1,log2  
n

i

n

ii pppH  (
7) 

что свидетельствует о взаимосвязи СТИ с вероятностной теорией информации. При 

этом, поскольку S выводится через AI  и I , то в информационно-генетическом отношении 

СТИ выступает в качестве первичной теории. 
На основе (3, 5, 6) информационный баланс отражения конечного множества через со-

вокупность своих подмножеств выражается в виде следующего уравнения: 

.SII A    (
8) 

Уравнение (8) занимает в СТИ ключевое положение и имеет многозначную интерпре-
тацию, зависящую от того, с какой стороны оно рассматривается. Покажем это. 

Интерпретация основного уравнения СТИ. 

1). Так как SII A ,,   выражают, соответственно, отражаемую, отраженную и неотра-

женную информации, то из непосредственной интерпретации уравнения (8) следует инфор-
мационный закон отражения, говорящий о том, что при отражении конечного множества 
через совокупность своих подмножеств происходит разделение отражаемой информации на 
отраженную и неотраженную части, равные, соответственно, аддитивной синтропии и эн-
тропии отражения. 

2). В работе [2] показано, что I  и S являются разумными мерами порядка и хаоса. То 

есть, уравнение (8) выражает также закон сохранения суммы хаоса и порядка, согласно кото-
рому, на сколько бы частей не разбивалась система по значениям какого-либо признака, и в 
каком бы соотношении по числу элементов не находились между собой части, сумма хаоса и 
порядка в структуре системы всегда будет оставаться постоянной величиной. 

3). Поскольку HS  , а H – мера вероятностной информации [4], то из (8) следует, что 

при структурных преобразованиях систем синергетическая )( I  и вероятностная )(H  ин-

формации переходят друг в друга. Иначе говоря, в лице уравнения (8) имеет место закон со-
хранения и превращения информации, утверждающий, что сумма  синергетической и вероят-
ностной информации в структуре системы является постоянной величиной. 

4). При равенстве nBBB  ...21  имеем nS 2log . Последнее равенство известно 

как информационная мера Р.Хартли [5], лежащая в основе комбинаторного подхода к опре-
делению количества информации [6]. С учетом того, что HS  , это позволяет говорить о 
том, что уравнение (8) показывает непосредственную взаимосвязь комбинаторного, вероят-
ностного и синергетического подходов к определению количества информации. 

Заключение. Показано, что основное уравнение СТИ имеет универсальный характер и 
свидетельствует о взаимосвязи синергетической и вероятностной теорий информации. При 
этом с информационно-генетических позиций СТИ выступает в качестве первичной теории, 
что, в свою очередь, подтверждает слова академика А.Н.Колмогорова о том, что «теория ин-
формации должна предшествовать теории вероятностей, а не опираться на нее» [7, с.35]. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯОЦІНКИ  ЯКОСТІ ОБ’ЄКТІВ  

ЖИТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА 

Г.А. Гайна, Н.В. Тістол 

Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна 

Інтелектуальні технології широко використовуються в інформаційних системах різного 

призначення.Оцінка якості об'єктів житлового середовища  проблема неоднозначна, яка по-

лягає в оцінці користувачем степені відповідності властивостей об'єкту житлового середо-

вища індивідуальним та суспільним сподіванням, обов'язковим нормам у відповідності  з їх 

призначенням. Якість — не є тільки кількісною характеристикою, яку можна виміряти, і за-

лежить від сукупності кількісних і якісних критеріїв. Розробка та реалізація інтелектуальної 

технології оцінки якості об'єктів житлового середовища надасть можливість  підвищити 

ефективність житлового будівництва, створить умови для більш раціонального  розподілу 

житла в залежності від потреб користувачів. 

Система оцінки є ієрархічною, багатоцільовоюі багатокритеріальною зі значною кіль-

кістю параметрів. Визначення якості є складною задачею, яка не вирішується у багатьох 

випадках за допомогою стандартних алгоритмів. Для системи визначення якості пропонуєть-

ся інтелектуальна технологія, яка містить базу знань та інтелектуальні підходи до вирішення 

задачі. Для опису використовується онтологічне представлення, для управління – процедури 

нечіткого виводу. 

Для оцінки якості необхідно визначити показники якості, тобто виділити вимірювані 

властивості продукції, які важливі для споживача. При цьому слід врахувати суб’єктивну 

сторону сприймання властивостей продукції, що робить оцінку якості досить складною зада-

чею. Для визначення якості житлового середовища необхідно створити інформаційну інте-

гровану модель. Інтегрована модель включає в себе онтологічну модель та модель підтримки 

прийняття рішень. Онтологічна модель представляє собою онтологічну базу знань. При 

створенні онтологічної бази знань вирішуються наступні задачі: визначення та створення 

об’єктів, створення словника і тезауруса, визначення правил взаємодії між об’єктами. При 

створенні продукційної моделі створюється база даних, база правил, система управління ба-

зою знань.  

Онтологічна та продукційна моделі базуються на предметній області  житлове середо-

вище. Тож для створення моделей треба більш детально розглянути предметну область та 

визначити необхідні параметри (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 Ієрархічна структура бази знань 
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Ієрархію житлового середовища можна представити у вигляді: район – мікрорайон - 

прибудинкова територія – будинок – квартира.  

Місто складається з декількох районів, райони – з мікрорайонів, мікрорайон в свою 

чергу має будинки, які оточує прибудинкова територія. Будинки безпосередньо складаються 

з квартир. Кожна складова має свої параметри та характеристики. Базу знань представляєть-

ся у вигляді ієрархічної структури. 

Кожен параметр має свої характеристики та пов’язаний з іншими. Взаємозв’язок пара-

метрів представлений у вигляді матриці знань, фрагмент якої показаний на рис.2. 

 

 
Рис. 2Фрагментиматрицізнань до кожної складової ієрархії 

Результатом наукових досліджень є створена база знань та  програмні засоби, які її ви-

користовують для визначення характеристик, залежностей між ними, на основі чого буде 

здійснюватися оцінка якості  об'єктів житлового середовища. Результати розробки можуть 

бути впроваджені в систему методів управління містом для визначення  потреб та вподобань 

його мешканців. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМИ 

МОРФОЛОГИЧЕСКИ ПОДОБНЫМИ ПРОЕКТАМИ    

В.Д. Гогунский, И.И. Становская, И.Н. Гурьев  

Одесский национальный политехнический університет, Одесса, Украина 

При реализации программы осуществления ряда однотипных проектов (выпуск «оди-

наковых» домов, машин, деталей, номеров периодики, спектаклей, элементов учебного про-

цесса и т.п.) и оптимизации управления этой деятельностью приходится сталкиваться с про-

тиворечием между «паспортной» повторяемостью конечного продукта и законом Бушуева, в 

соответствии с которым, реализация каждого проекта – это уникальная деятельность, все ас-

пекты которой заранее предвидеть невозможно [1].  

Именно в этом случае часто встречается ситуация, когда, принимая то или иное про-

ектное решение на первом проекте, менеджеры программы становятся его заложниками, и в 

дальнейшем вынуждены перенести некоторые вопросы, относившиеся ранее к понятию 

«свободный выбор» к понятию «константа», естественно в рамках разумных ограничений. 

Примеры таких решений могут быть найдены в любой из известных групп процессов управ-

ления программой [2]: 

– группа процессов инициации: выбранный при работе над первым проектом логотип 

для программы в целом (например, дизайн обложки для серии книг) не может быть изменен 

при движении от проекта к проекту внутри этой программы; 

– группа процессов планирования: однажды выбранное место для компактного строи-

тельства серии однотипных зданий не может быть изменено от здания к зданию; 

– группа процессов исполнения: обученный для первого проекта программы коллектив 

желательно сохранить и на другие проекты программы; выбранный для изготовления перво-

го типоразмера отливок способ литья (например, по выплавляемым моделям) крайне неэко-

номично изменять на другой для последующих проектов выпуска других типоразмеров и 

т.п.; 

– группа процессов мониторинга и управления: методы и модели, применявшиеся при 

управлении первым проектом программы наполняются соответствующим аппаратным и про-

граммным обеспечением, имеющим тенденцию к самосохранению при переходе к другим 

проектам; 

– группа завершающих процессов: здесь можно в качестве примера привести те же, что 

и в предыдущей группе, обеспечения, методы и оборудование для ликвидации технологиче-

ских «следов» в теле продукта и многое другое. 

В результате этого каждый последующий проект программы как бы «костенеет», теря-

ет гибкость с точки зрения управления, – у менеджера проекта остается все меньше выбора 

во всех аспектах его реализации: персонал, материалы, оборудование, средства и пр. оста-

лись от предыдущих проектов, а площадь ареала для латерального подхода в управлении [3] 

вообще резко уменьшается, падая зачастую до нуля. При этом все внешние «вызовы» и рис-

ки, сопровождающие любой проект, сохраняются, из-за чего с каждым последующим проек-

том выполнение программы в целом существенно усложняется.  

Все это вступает в противоречие с определением программы как ряда связанных друг с 

другом проектов, управление которыми координируется для достижения преимуществ и сте-

пени управляемости, недоступных при управлении ими в отдельности [2]. 

С другой стороны, существуют методы комплексного решения задачи оптимизации для 

проектирования и управления связанными между собой отдельными параметрами техноло-

гическими системами [4, 5]. Однако механический перенос этих методов, из-за их детерми-

нированности, противоречащей стохастическим условиям проектной деятельности, к управ-

лению проектами неприменим. 

Основное отличие технологических систем от объектов проектной деятельности явля-

ется относительно строгая, детерминированная воспроизводимость условий существования 

этих систем, влияющих на качество продукции. Это позволяет уже на стадии планирования 
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технологической системы предусмотреть все будущие особенности существования каждой 

из ее подсистем и учесть это в процессе их комплексной, генеральной оптимизации. Плани-

руя проектную деятельность, так поступать нельзя, так как ни о какой детерминированности 

здесь речь не идет! Сидящие на одном валу развертки, представляющие разные подсистемы, 

будут со стопроцентной вероятностью всегда вращаться с одинаковой скоростью, а нанятый 

для работы на первом проекте программы специалист может к началу второго проекта той 

же программы уволиться… Поэтому математические модели, на которых основываются ме-

тоды комплексной оптимизации параметров проектной деятельности, должны включать в 

себя стохастическую составляющую, позволяющую оценить (а иногда просто угадать, если 

речь идет, например, о возможности землетрясения) все возможные риски проекта. 

Пусть определены целевая функция оптимизации и дан список аргументов – проекти-

руемых параметров с ограничениями на их варьирование. Необходимо найти такие значения 

этих параметров, которые обеспечивают получение экстремума целевой функции. Все суще-

ствующие численные методы решения задач оптимизации (предполагается, что объект весь-

ма сложен, и аналитически задача неразрешима) предполагают возможность варьирования 

значений аргументов. Однако потеря гибкости оптимизационных возможностей ограничива-

ет это варьирование. Здесь возможны три случая. 

В первом случае «потеря гибкости» означает жесткую фиксацию соответствующего 

параметра. Например, при покупке конкретного подъемного крана для строительства одно-

типных зданий его предельная грузопоъемность становится для остальных зданий програм-

мы константой). Во втором, – параметр может принимать любое значение из заданного ин-

тервала. Например, при заключении контракта с определенным поставщиком материалов 

свойства этого материала для последующих проектных оптимизаций будут ограничены 

условиями этого поставщика. В общем случае потере гибкости могут подвергнуться не-

сколько изначально свободных аргументов, причем для разных аргументов могут быть при-

менены разные случаи ограничений. Для каждого конкретного метода оптимизации могут 

быть созданы три схемы алгоритмов, соответствующие принципам, заложенным в методе, и 

варианту возможностей варьирования аргументов. 

Анализ проблемы оптимизации управленческих решений при сопровождении про-

граммы управления проектами создания однотипных объектов в разных областях человече-

ской деятельности позволило предложить поход к комплексной оптимизации таких решений, 

учитывающий накапливающиеся от проекта к проекту ограничения на процесс оптимизации. 
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АСИМПТОТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЗНАКОВОЙ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

АВТОРЕГРЕССИОННОГО ПОЛЯ 

В.Б. Горяинов 

«Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана», Россия 

Рассмотрим авторегрессионное поле ijX , описываемое уравнением  

 ,2,1,0,=,,= 11,111,011,10   jiXaXaXaX ijjijijiij   (1) 

где 
ij  независимые одинаково распределенные случайные величины с неизвестной 

функцией распределения )(xF  и неизвестным вектором параметров ),,(= 110110 aaaa . 

Авторегрессионные поля используются в теории обработки и анализе изображений, 

например, при фильтрации изображений и при моделировании текстуры [1]. Традиционные 

методы исследования уравнения (1) основаны на принципе максимального правдоподобия 

(см. [2] и библиографию к ней) и предполагают вероятностное распределение обновляющего 

поля ij  известным, что обычно не выполняется на практике. Таким, в частности, является 

метод наименьших квадратов, эффективный при нормальном распределении ij . Поэтому 

возникает необходимость в методах, ориентированных на широкий класс распределений ij . 

Одним из таких методов является знаковый метод, возникший еще в XVIII веке и получив-

ший большое распространение в последние десятилетия [3]. Знаковый метод использует не 

сами наблюдения ijX , а лишь знаки ))(()( asignaS ijij  , ||/=)( xxxsign , остатков  

 ,=)( 11,111,011,10   jijijiijkl XaXaXaXa  

и основаны на предположении, что функция распределения )(xF  случайных величин 

ij  удовлетворяет условию 1/2=(0)F . 

В докладе строится и исследуется знаковая оценка параметра a  поля (1). Показано, что 

она является состоятельной и асимптотически нормальной. Это позволяет вычислить асимп-

тотическую относительную эффективность знаковой оценки по отношению к традиционной 

оценке наименьших квадратов для большого класса вероятностных распределений поля ij . 

Определим )}({ aij  рекуррентным соотношением  

 1,2,=,),()()(=)( 11,111,011,10 jiaaaaaaa jijijiij     

с граничными условиями 1=)(00 a , k

k aa )(=)( 100 , l

l aa )(=)( 010 , 0>k , 0>l , 

0=)(aij , 0<i  or 0<j . 

Обозначим 
)(

)(
=)(

xf

xf
x


 ,  

 ),()(=)( ,

1=1=

aSaSaZ jlikkl

n

jl

m

ik

ij 



  

 

 ).()(=)( ,

1

0=

1

0=

aZaaW qjpiij

qn

j

pm

i

pq 



   

В [4] показано, что ))()(),((=)( 110110 aWaWaWaW  является статистикой локально наибо-

лее мощного критерия проверки гипотезы 
00 =: aaH . Небольшие значения |)(| 0aWpq  свиде-

тельствуют в польлзу 0H , а большие в пользу альтернатив. Поэтому в соответствии с идеями 

Ходжеса и Лемана [5] мы предлагаем оценивать параметр a  решением â  системы уравне-

ний 0=)(aW . 



Iформаційні технології та математичне моделювання_____________________СomІnt – 2013 

II Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект», Черкаси, Україна, 14-17 травня 2013 р. 353 

Теорема.  Пусть функция распределения )(xF  и плотность )(xf  независимых одина-

ково распределенных случайных величин 
ij  в (1) удовлетворяет условиям 

2

1
=(0)F , 

0>(0)f , 0=E ij , <E 3

ij , <)]([E 2 x , 



<|)(| dxxf ,  

 0,|]||(0))([|E 1111  XfuXf   при 0u  для всех (0,1),   

 

 0,>,|,||)()(| CyyCxyx R   для почти всех .Rx  

Тогда при nm,  случайный вектор )ˆ( 0aamn   является асимптотически нормаль-

ным с нулевым средним и ковариационной матрицей   12
(0)4 

Kf , где 
0a  - истинное зна-

чение параметра a , dxxxf )(=
0

 
 ,  

 ).()(=,= 0

,

0

0=0=001001

100011

011100

aa ljkiij

ji

kl 






















K
KKK

KKK

KKK

K  

 

Следствие. Асимптотическая относительная эффективность знаковой оценки по от-

нощению к оценке наименьших квадратов есть 22(0)16=)( ffe . 
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РАСЧЁТ МАГНИТНОГО ПОЛЯ В АДСОРБЦИОННЫХ СЛОЯХ 

ГЕТЕРОГЕННОЙ ПОЛИМЕРНОЙ СИСТЕМЫ 

В.Б. Демчук, Б.С. Колупаев 

«Ровенский государственный гуманитарный университет», Ровно, Украина 

Вступление. Установлено [1], что макромолекула полимера обладает осевой симметри-
ей и её магнитная анизотропия соизмерима по величине со средней по направлению диамаг-
нитной восприимчивостью. Соответственно, это открывает возможность регулирования 
свойств материала с помощью внешнего постоянного магнитного поля (ВПМП). В теорети-
ческих разработках данного вопроса макромолекула, состоящая из n  мономерных звеньев, 
которые обладают осевой симметрией, моделируется жёстким цилиндром [1]. У каждого та-
кого звена средняя (по направлениям) восприимчивость равна   , а магнитная анизотропия 

равна   . Если макромолекулы находятся в расплаве, который помещён в ВПМП, напря-

женность которого равна H , тогда, после установления термодинамического равновесия 

степень их ориентации характеризуется больцмановским фактором 
e  [1], где 

kT2

Hn 2

0


 , 0  – магнитная постоянная, k  – константа Больцмана, T  – температура 

расплава, n  – число мономерных звеньев в одной макромолекуле. В работе [1] показано, что 

в магнитных полях (
610 –

710 ) мА  при Т=293К и 
6102n   величина   принимает такое 

значение 1 . В случае поливинилхлорида (ПВХ) 
3102n   и значение 310 . Таким 

образом, воздействием ВПМП данной величины на физические свойства исходного ПВХ 
можно пренебречь. Однако если в расплав внедрить дисперсный ферромагнитный наполни-
тель, тогда в адсорбционных слоях на границе раздела фаз наполнитель – полимер необхо-
димо учитывать наличие ряда факторов: действие температурного и магнитного полей, а 
также наличие активных центров поверхности и энтропийного взаимодействия. При этом 
возникает неоднородность магнитного поля в адсорбционном слое. Макромолекулы полиме-
ра выталкиваются из мест наибольшей интенсивности поля с силой, пропорциональной 
средней (по направлениям) восприимчивости одной макромолекулы  n  и величине 

HH 


 [1].  

Соответственно, задача исследования — с помощью математического моделирования 
рассчитать распределение магнитного поля в адсорбционном слое, и определить его роль в 
формировании композита.  

Модели расчёта магнитного поля. Приготовлялись образцы в виде пластин толщиной 
5 мм и диаметром 25 мм. Гетерогенные полимерные системы (ГПС) готовились методом ме-

ханического смешения ПВХ с порошком 43OFe , с последующим прессованием в Т-р режиме 

при р=10 MПa во ВПМП H


 [2]. При этом внешнее магнитное поле было настолько сильным, 

что все частицы порошка 43OFe  находились в состоянии магнитного насыщения. В данной 

работе используется три модели для расчёта магнитного поля в адсорбционном слое. Есте-
ственно предположить, что при расчёте магнитного поля в малой окрестности частички 

43OFe , которая находится в ГПС, влиянием других частиц 43OFe , находящихся в этой ГПС, 

можно пренебречь. Поэтому в модели № 1 расчёт выполняется для сферической частицы с 

однородной плотностью намагниченности M


, которая находится во ВПМП 0H


 (см. рис. 1 

а)). Однако не исключено, что размер адсорбционного слоя может быть настолько большим, 
что при расчёте магнитного поля в нём надо учитывать влияние и других частиц. Поскольку 

толщина образца (
3105   м) на порядок меньше его диаметра (

21052 .  м ), мы в модели № 

2 пренебрегаем краевыми эффектами и считаем, что частицы порошка 43OFe  размещены в 

пространстве, как показано на рис. 1 б). Это позволяет рассчитать магнитное поле методом 
Фурье. Расчёты согласно модели № 3 выполняются с целью оценки погрешности в расчёте 
магнитного поля, обусловленной заменой хаотического распределения частиц в образце рас-
пределением, показанным на рисунке 1 б). Поэтому мы считаем, что распределение частиц в 
модели № 3 получается из распределения частиц, показанного на рисунке 1 б), смещением 
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каждого следующего горизонтального слоя частиц относительно предыдущего на расстояние 

2D  в направлении оси X  и на такое же расстояние в направлении оси Y .  

 
Рисунок 1. 

Результаты численных расчётов. Величины 2H  и HH 


 рассчитывались в рамках 

модели №1 для точек сегмента 1. В рамках модели № 2 они рассчитывались для точек отрез-
ка 1 и затем усреднялись по всем слоям распределения частиц. В рамках модели № 3 они 
рассчитывались для точек отрезка 2, который выбирался аналогично отрезку 1, и также 
усреднялись по всем слоям распределения частиц. Как сегмент 1 так и отрезки 1 и 2  выбира-

лись точно в середине адсорбционного слоя. Зависимости 2H  и HH 


 от длин частей соот-

ветствующих кривых, отсчитываемых от их левых концов, показаны на рисунках 2 а) и 2 б) 
соответственно. Нумерация кривых на этих рисунках соответствует нумерации моделей. 
Расчеты проводились для исследования, представленного в работе [2].  

 
Рисунок 2 

Выводы. На основании размеров интервалов изменения величин 2H , рассчитанных в 
рамках моделей № 1, № 2 и № 3 и представленных на рисунке 2 а), можно сделать вывод, что 

величину 2H  можно рассчитывать в рамках модели № 1. В свою очередь на основании раз-

меров соответствующих интервалов изменения величин HH 


 (см. рисунок 2 б) можно сде-

лать вывод, что рассчитывать эту величину в рамках модели № 1 нельзя. Тот факт, что раз-

личие в величинах HH 


, рассчитанных в рамках моделей № 2 и № 3, не существенно, сви-

детельствует о том, что HH 


 можно рассчитывать в рамках моделей № 2 и № 3.    

Литература  
1. Дорфман Я. Г. О специфике воздействия магнитных полей на диамагнитные макромолекулы в 

растворах / Я. Г. Дорфман // Биофизика. — 1962. — № 7. — С. 733–734. 
2. Демчук В. Б. Исследование влияния внешнего магнитного поля на характер структурного взаимо-

действия в гетерогенных полимерных системах / В. Б. Демчук, В. О Сидлецкий // Физика конден-
сированных высокомолекулярных систем. — 2002. — № 9. — С. 47—49.  



СomІnt – 2013                                             Iформаційні технології та математичне моделювання 

356 II Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект», Черкаси, Україна,10-13 травня 2013 р. 

О ПАРАЛЛЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ ШАГОМ НА ОСНОВЕ ГЕНЕРАЦИИ 

ВЛОЖЕННЫХ СТАДИЙНЫХ МЕТОДОВ 

О.А. Дмитриева, В.Г. Гуськова, Н.Г. Гуськова 

Донецкий национальный технический университет 

Вступление. Для гибкого управления выбором шага при решении исходной задачи Ко-

ши (1) для жестких уравнений и их систем желательно иметь возможность совершать шаг 

интегрирования и оценивать погрешность при меньшем количестве вычисляемых значений 

правых частей. Метод пошагового контроля точности численного интегрирования диффе-

ренциальных уравнений и выбора расчетного шага на основе двойного счета по правилу 

Рунге приводит к значительном увеличению вычислений. Для повышения вычислительной 

эффективности численного интегрирования дифференциальных уравнений и контроля поша-

говой погрешности в работе предлагаются параллельные вложенные методы. Основная идея 

состоит в выполнении шага от точки nx  к n 1x   методами порядка точности p и p+1, для по-

лучения оценки погрешности интегрирования методом порядка p. 

Генерация вложенных стадийных методов заданного порядка точности Для вывода 

вложенного метода решения задачи Коши 
T

0 1 0 2 0 N 0x' f ( t,x( t )), x( t ) ( x ( t ), x ( t ),...,x ( t ))                                       (1) 

в качестве исходной выбирается явная s-стадийная схема требуемого порядка точности 

p с возможностью вариации шага интегрирования n  вида 

s

n 1 n n i i

i 1

x x b k ,



                                                               (2) 

i 1

i n i n n n ij j

j 1

k f t c ,x a k , i 1,2,...,s. 




 
    

 
                                       (3) 

Далее в (2) для получения оценки погрешности численного решения с порядком p+1 

вводится вложенная схема с дополнительными коэффициентами ib  вида 

s

n 1 n n i i

i 1

x x b k



                                                               (4) 

Имеется несколько известных расчетных схем [1], которые уже содержат коэффициен-

ты вложенного метода, хотя у большинства многостадийных методов такие коэффициенты 

отсутствуют. Поэтому при использовании методов, ориентированных на параллельную реа-

лизацию или специально сгенерированных под топологию процессорного поля, дополни-

тельные коэффициенты ib  подлежат определению. Т.е. необходимо получить вложенные ко-

эффициенты для стадийного метода, которые обеспечили бы для опорного метода порядка p 

поиск решения n 1x   с порядком p+1. Определение порядка аппроксимации численных мето-

дов интегрирования сводится к сравнению рядов Тейлора для точного и численного реше-

ний. Для получения элементарных дифференциалов используются древодидные графовые 

структуры. Коэффициенты метода порядка p+1 формируются на основе построения всех аб-

страктных деревьев, порядок которых укладывается в интервал от 1 до p+1.  

Выберем в качестве базисной одну из стадийных схем Фельберга с числом стадий s=3. 

Для вложенного метода, который должен иметь более высокую точность и использовать те 

же стадии, в которых выполняется вычисление правых частей в схеме Фельберга[1]. Постро-

им дополнительную зависимость 

  4 n n n n 41 1 42 2 43 3k f t , x a k a k a k ,                                             (5) 

 n 1 n n 1 1 2 2 3 3 4 4x x b k b k b k b k ,                                             (6) 

Погрешность аппроксимации вложенного метода (6) определяется как 
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 n 1 n
n 1 1 2 2 3 3 4 4

n

x x
r b k b k b k b k .


 

                                       (7) 

После разложения всех функций, входящих в (7) в ряд Тейлора в точке nt  и приравни-

вая нулю коэффициенты при j , j 0,1,2,3  , получаем условия третьего порядка аппрокси-

мации. После упрощения и решения полученной системы уравнений искомые коэффициенты 

определяются как 

1 2 3 4

41 800 1
b , b 0, b , b ,

162 1053 78
      41 42 43

214 1 650
a , a , a .

891 33 891
    

Тогда окончательно вложенная схема примет вид  

0 0     

1/4 1/4 0    

27/40 -189/800 729/80

0 

0  
 

1 214/891 1/33 650/891 0  

n 1x   214/891 1/33 650/891 0  

n 1x   41/162 0 800/1053 -

1/78 

 

Организация параллельного управления шагом на основе вложенных многостадийных явных ме-

тодов. Для параллельного управления размером шага интегрирования при реализации задачи 

(1) будем использовать вложенный многостадийный явный метод (2), (4) с числом расчетных 

точек s по основному методу и s+1 по вложенному. Выделим систему процессорных узлов 

размерностью s+1 с топологией 1D тор, на которых запустим параллельные процессы. Пер-

вые s узлов будут рассчитывать значения промежуточных векторов в s стадийных точках в 

соответствии с выбранным численным методом для расчета n 1x  . Эти же значения будут ис-

пользоваться и вложенным стадийным методом. Дополнительно вложенному методу для вы-

числения n 1x   потребуется значение s 1k  . Определенные для одной и той же точки с разными 

порядками точности p и p+1 значения n 1x   и n 1x   позволят оценить норму вектора расхожде-

ний n 1 n 1x x   и погрешность на шаге, которая оценивается как  

 
1

p

n 1 n 1 n 12 1 max( x x / x )


      

Если полученная погрешность на шаге не превышает заданную точность tol, рассчиты-

вается новая длина шага 
1

p 1

n 1 n

tol
min ( fax max, max( fax min, ( ) ))  





  . 

Параметры fax max, fac max,  выбираются, исходя из соображений, приведенных в 

[1]. В противном случае от шага придется отказаться и повторить просчет с шагом  

n n fax min  . 

Выводы. Параллельное управление шагом осуществлялось на двух линейках процес-
сорных элементов. В качестве размера шага выбирался максимально возможный, обеспечи-
вающий с учетом гарантийных факторов локальную точность. Численные эксперименты 
проводились на плохо обусловленной тестовой задаче Дэвисона, позволяющей сформиро-
вать систему обыкновенных дифференциальных уравнений любой размерности. Выполнена 
параллельная реализация разработанных методов. Полученные характеристики параллелиз-
ма свидетельствуют о высоких скоростных свойствах разработанных методов и способности 
получать решение с заданной точностью. 
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СКОРИНГОВІ СИСТЕМИ ЯК ЗАСІБ МІНІМІЗАЦІЇ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ  

В.М. Домрачев
1
, О.О. Любіч

2
, Р.І. Костецький

3
 

1
 «Державний університет інформаційно −  комунікаційних технологій», Киев, Украина 
2
 «Академія фінансового управління Міністерства фінансів України», Киев, Украина 

3
 ТОВ «САС Інстітьют Ел.Ел.Сі.», Киев, Украина 

 З метою мінімізації кредитного ризику та збільшення прибутку більшість українських 

банків використовують скорингові системи. На українському ринку присутні скорингові си-

стеми, як вітчизняних так і всесвітньо відомих виробників програмних продуктів, таких як, 

наприклад  SAS, Scorto, Statistica, SPSS.  

Безумовним лідером в Україні є рішення компанії SAS для кредитного скорингу, яке 

складається з декількох програмних продуктів [1,2]. 

Процесс моделювання містить використання спеціалізованого программного забезпе-

чення: SAS Enterprise Miner, яке забезпечує побудову наступних  моделей: 

• Дерева рішень 

• Логістична регресія 

• Нейронні мережі 

• Інші методи Data-mining. 

  Головним модулем рішення є SAS Credit Scoring, який забезпечує побудову скорин-

гових карт та використання  технології Reject Inference, для доповнення навчаючої вибірки 

даними по претендентам, котрим відмовлено у наданні кредиту, з автоматичним розподілом  

прецедентів на добрі та погані (Good/Bad). Скорингові карти розроблені в рішенні SAS 

Credit Scoring легко інтегруються в фронт-офісні системи та системи прийняття рішень, 

щодо видачі кредитів, у тому числі, в автоматичному режимі, без участі кредитних експертів.  

При використанні скорингової системи SAS, результатом оцінки є не тільки диферен-

ціація кредитної заявки на "добру" та "погану", але й імовірність неповернення кредиту, 

рівень ризику та максимальний ліміт кредиту.  

Результат оцінки кредитної заявки, отриманий з використанням скорингових моделей, 

розроблених у системі SAS Credit Scoring, надається у вигляді балів і носить рекомендаційну 

характеристику. Остаточний розгляд кожної заявки може залежати від конкретного кредит-

ного фахівця і містити ряд суб'єктивних факторів.  

Важливою особливістю системи кредитного скорингу SAS є її відповідність 

міжнародній угоді  Базель II з точки зору обслуговування  кредиту. 

Окрім використання технологій скорингу у банківському роздрібному бізнесі, останнім 

часом банки збільшили кредитування юридичних осіб, тому збільшилась увага до встанов-

лення платоспроможності підприємств. У процесі оцінювання платоспроможності 

підприємств окрім загальновідомих методик аналізу діяльності підприємств важливу роль 

відіграє галузевий аналіз.  

Результатом наявного досвіду, стала розробка методології побудови скорингової карти 

для оцінки платоспроможності позичальника юридичної особи з урахуванням кредитного 

рейтингу галузей економіки, яка, в разі впровадження, є ефективним засобом мінімізації кре-

дитного ризику. 
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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ УПРАВЛЯЕМОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ В СЕТИ 

ОГРАНИЧЕННОЙ МОЩНОСТИ 

А.А. Жиленков  

Керченский государственный морской технологический университет "КГМТУ", АР Крым 

Управляемый выпрямитель (УВ) генерирует широкий спектр гармоник со стороны пи-

тающей сети. Это вызывает появление существенных искажений в форме токов и напряже-

ний. В синхронных многоканальных системах импульсно-фазового управления (СИФУ) с 

фазосдвигающим устройством (ФСУ) вертикального типа опорные напряжения генерируют-

ся непосредственно из сетевых напряжений и, таким образом, вносимые искажения также 

изменяют формы опорных напряжений и смещают моменты их синхронизации. Возникает 

обратная связь со стороны выпрямленного тока через СИФУ и начинает наблюдаться явле-

ние «гармонической неустойчивости». Особенно ярко этот эффект выражен  в случаях, когда 

мощность нагрузки УВ соизмерима с мощностью источника питающего УВ, что полностью 

соответствует случаю судовой электростанции (СЭС). Рассматривая работу УВ в составе 

СЭС  (когда штатным режимом является работа двух и более УВ от одной сети, от которой, 

кроме того, питается целый ряд общесудовых потребителей), необходимо учитывать, что на 

работу СИФУ данного УВ влияют искажения, вносимые остальными УВ и другими потреби-

телями со стороны переменного тока. Становится очевидной задача определения критериев 

устойчивости УВ, работающего в условиях искаженности форм питающих напряжений и то-

ков. В частности, определить критерии устойчивости СИФУ. Рассмотрены динамические 

свойства УВ с СИФУ в режимах малых отклонений от стационарного состояния на основе 

динамической модели УВ (рис.1).  

 

Рис. 1. Динамическая модель СИФУ-УВ 

Сигнал обратной связи по напряжению eu  (рис.2), поступающий с выхода УВ, будет 

иметь вид  - импульсов, которые поступают на интегратор и тогда, в каждый текущий мо-

мент квантования, необходимо учитывать предыдущий  - импульс напряжения, так как при 

его появлении площадь этого импульса будет «запомнена» на интеграторе. Если эти импуль-

сы обусловлены только изменениями параметров энергии на выходе УВ, то  - импульсы 

должны учитываться, только если они поступают за время интегрирования.  
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Рис. 2. Процессы в узле сравнения СИФУ 
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*

















d

du
З  воздействует на СИФУ та-

ким образом, что оно становится статическим звеном. 

Таким образом, мы определили критерии, по которым возможно оценить степень воз-

действия данной помехи на устойчивость УВ. Причем показано, что оценку устойчивости 

рассматриваемой системы можно производить как по мере воздействия выходного сигнала 

УВ через конструктивно учтенную обратную связь (обратная связь по току на выходе УВ, по 

скорости объекта управления и т.п.), так и по воздействию отклонения угла управления 

СИФУ на питающую УВ сеть, что приводит к новому отклонению угла и, соответственно, к 

дополнительным искажениям в питающей сети и т.д. 
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ФОРМАЛІЗОВАНА МОДЕЛЬ ТЕРАПЕВТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ ЯК БАЗИС 

СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ КЛІНІЧНИХ РІШЕНЬ 

І.А. Жирякова, Д.В. Дерев’янко 

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Україна 

Вступ. В сучасній медицині, незважаючи на значні успіхи в розробці лікувально-

діагностичних процедур для більшості захворювань, нажаль, процес реабілітації пацієнтів 

залишається малоефективним, що пов’язано зі складністю врахування всіх можливих ас-

пектів взаємодії між лікарськими засобами та наявності широкого спектра препаратів-

аналогів та препаратів комплексної дії. Як результат це призводить до розвитку рецидивів 

захворювання у пацієнта, а також тяжких алергічних реакцій. Отже, індивідуальний підбір 

лікарських препаратів є складною багатовимірною задачею. Сьогодні спектр медичних ін-

формаційних систем, що забезпечують підтримку фахівця на основних етапах реабілітації 

пацієнтів досить широкий і охоплює більшість прикладних галузей медицини, але підтримка 

етапу медикаментозної реабілітації обмежується лише медичними довідниками фармацевта, 

у тому числі, у вигляді інформаційно-пошукових систем [1]. Отже, необхідно проведення 

комплексного дослідження в даній галузі для розробки формалізованої моделі по підбору те-

рапевтичних комплексів, яка в подальшому буде застосована при проектуванні системи 

підтримки прийняття клінічних рішень. 

Результати. Кожен лікарський препарат iy  характеризується вектором терапевтичних 

дій  ny fff
i

,,1   і вектором характеристик  my sss
i

,,1  , компоненти якого: спрямо-

ваність дії, ціна, бренд виробника, використання натуральних інгредієнтів, час виведення з 

організму та інше, можуть бути отримані в результаті експертних оцінок. Терапевтична дія 

забезпечується одним або декількома активними речовинами, причому на основі однієї ак-

тивної речовини може вироблятися цілий клас препаратів-аналогів. При цьому, окремі пре-

парати ky  і ty  можуть взаємодіяти між собою і ця взаємодія може характеризуватися показ-

ником kt , значення якого знаходяться в інтервалі [–1, 1]. Введемо наступне тлумачення зна-

чень, які може приймати показник kt . При 0kt  – препарати ky  і ty  не взаємодіють, при 

0kt  – препарати ky  і ty  підсилюють дії один одного, при 0kt  – препарати ky  і ty  по-

слабляють дії один одного, а в граничному випадку при 1kt  – будемо вважати, що пре-

парати несумісні. Крім того, у кожного пацієнта може спостерігатися індивідуальна непере-

носимість до окремих препаратів. Отже при призначенні терапевтичного комплексу необ-

хідно сформувати підмножину препаратів  ci yyY ,,1  , для яких виконується умова 

tkctcktk kt   ,,1 ,,1 ,0 ,  , де с – загальне число доступних препаратів, спільна терапев-

тична дія яких 
ci yyy fff  

1
 покриває множину необхідних терапевтичних дій для 

пацієнта. Варіантів такого покриття може бути багато, але треба забезпечити таке покриття, 

що мінімізує інтегральний критерій якості Q процесу лікування, який буде залежати від T  – 

часу процесу реабілітації, V  – вартості процесу реабілітації;  ,  – ризиків негативних 

наслідків застосування лікарських засобів під час процесу лікування та у післяреабілітацій-

ний період. Отже має виконуватись співвідношення:   min,,, VTQ  

Висновки. Запропонована формалізована модель може бути застосована при багато-

критеріальній оцінці препаратів-аналогів, отже, являє собою базис системи підтримки прий-

няття рішень по підбору терапевтичних комплексів для лікування будь-якого визначеного 

захворювання. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЛУЧАЕМЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ 

КРИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

С.В. Ильин 

Одесский государственный экологический университет, Одесса, Украина 

В современных автоматизированных системах доминируют автономные датчики. В 

большинстве случаев выходной сигнал характеризуются малым отношением сигнал/ шум, и 

поэтому перед подачей на блок аналого-цифрового преобразования требуется нормирование. 

Сюда входит усиление, температурная компенсация, смещение уровня сигнала, линеариза-

ция и т.п. Объединение соответствующих средств в единое целое с чувствительным элемен-

том представляет собой серьезный шаг к интеграции, но оно еще не приводит к созданию 

интеллектуального датчика. Это достигается включением в устройство АЦП. Однако иметь 

на выходе датчика цифровой код, требующий параллельной передачи не всегда нецелесооб-

разно. Поэтому в состав устройства включается схема последовательной передачи (последо-

вательный интерфейс). Такое решение естественно развивается в систему с мультиплексиро-

ванием, в которой датчики с унифицированным последовательным интерфейсом объединя-

ются в сеть, в результате чего существенно упрощается проводная обвязка и создается воз-

можность использования одних и тех же технологических параметров разными устройства-

ми, реализация алгоритмов диагностики. Завершающим этапом развития является распреде-

ление вычислительных возможностей (интеллекта) по узлам сети, которыми служат датчики, 

т.о. происходит переход к системной концепции с т.н. системными датчиками. В системе 

возможно использование дешевых микроконтроллеров, благодаря чему возможно распреде-

ленное выполнение функций обработки данных в целях компенсации  автоматической ка-

либровки и т.п. При этом могут быть написаны программы реализации этих функций, специ-

ально ориентированные на применяемые типы датчиков – это может быть, например, поли-

номиальная компенсация колебаний температуры, линеаризация методом просмотровой таб-

лицы, усреднение сигнала, компенсация смещений и т.п. Благодаря этому главный процессор 

системы высвобождается от выполнения подобных функций, получая от системных датчи-

ков готовую информацию. 

Целью проводимых исследований явилось учет и компенсация искажений, возникаю-

щих в облучаемых датчиках, при их проектировании.   

Чувствительными элементами сенсоров физических величин (температуры, давления и 

многих других) являются полупроводниковые резисторы, сформированные  p-n переходами 

на поверхности монокристалла полупроводника. 

 Чувствительный элемент сенсора давления представляет собой симметричную мосто-

вую схему из четырех тензорезисторов, сформированных базовой диффузией бора. Глубина 

диффузионного p-n перехода х = 3 мкм, поверхностное сопротивление диффузионного слоя ρ 

S = 200 Ом/□, величина удельного сопротивления                                   ρV = ρS = 200*3*10
-4

 = 

6*10
-2

 Ом*см,  соответствующая удельному сопротивлению величина концентрации легиру-

ющей примеси р - типа (бор), Na=2*10
18

 Ом
-3

. 

Коммутация тензорезисторов осуществляется  низкоомной диффузионной разводкой с 

величиной поверхностного сопротивления  ρS = 6-7 Ом/□. Тензочувствительность материала 

резистора определяется величиной пьезорезистивного коэффициента и модуля Юнга. Из-

вестно, что пьезорезистивные коэффициенты зависят от концентрации примеси, температу-

ры и других свойств кристаллического материала [1]. В частности, пьезорезистивные коэф-

фициенты для диффузионных слоев определяются концентрацией примеси на поверхности 

образца, температурой образца и не зависят от закона распределения примесей. 

Поскольку облучение кремния ионизирующими излучениями вызывает изменение та-

ких параметров материала как концентрация основных носителей, а в случае нейтронного 

облучения возникает система уровней в запрещенной зоне 

                           Ес – 0,16 эВ; Ес- 0,40 эВ; ЕV +0,21эВ; ЕV +0,45эВ                                  (1) 
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определяющих изменение концентрации свободных носителей [2]. 

 Для определения влияния ионизирующих излучений на параметры сенсора давления 

необходимо оценить: 

 - количественное изменение концентрации свободных носителей, либо изменение со-

противления; 

- изменение тензочувствительности, в частности изменение пьезорезистивных коэффи-

циентов. 

Ионизирующие излучения оказывают влияние на изменение тока утечки тензорезисто-

ра в подложку, что может привести к изменению тензочувствительности, увеличению 

«дрейфа нуля» мостовой схемы и нестабильности показаний сенсора давления.                                                                                                                                                                            

Эффективным методом уменьшения погрешности, вызванной воздействием ионизиру-

ющих излучений, является термостатирование кристалла чувствительного элемента сенсора 

давления при температуре, превышающей на несколько градусов верхнее значение темпера-

туры окружающей среды, за счет расположения на нем нагревательных элементов, изготов-

ленных в том же технологическом цикле, что и тензорезисторы [3]. Уменьшению токов 

утечки, вызванных влиянием ионизирующих излучений, может способствовать нанесение на 

поверхность мембраны эластичного покрытия в виде пленки из каучукообразных крем-

нийорганических полимеров [4]. 

Основное воздействие на величину удельного сопротивления оказывает не γ-

облучение, а поток нейтронов, поэтому изменение удельного сопротивления и соответству-

ющую ему величину поверхностной концентрации следует оценивать как функцию от вели-

чины потока нейтронов по формуле [1]:   

                                           .                                                         (2) 

Исследовались чувствительные элементы сенсоров давления в виде тензорезистивных 

мостов, созданных на кремнии, легированном фосфором, с удельным сопротивлением 4,5 

Ом*см и ориентацией <100>. Тензорезисторы создавались термодиффузией и ионной им-

плантацией бора до  ρS = 150 – 220 Ом/□. Имплантация ионов бора Е= 120 кэВ производи-

лась через слой SiO2 толщиной 300 нм. Результаты экспериментальных исследований пока-

зали, что облучение интегральным потоком нейтронов ФН=10
14

 н/см
2
 сенсоров давления без 

применения схемы температурной компенсации приводит к изменению сопротивления ΔR/R 

≤10%. В сенсорах давления с термостатированным чувствительным элементом при облуче-

нии ФН = 10
14

 н/см
2
 изменений сопротивления практически не обнаружено. 
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МІВАРНА КОНЦЕПЦІЯ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗНАНЬ ПРО СТАН 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

Н.О. Іванченко
1
, Г.Ф. Іванченко

2
 

1
 «Національний авіаційний університет», Київ, Україна 

2
 «ДВНЗ Київський національний університет імені Вадима Гетьиана », Київ, Україна  

Сьогодні в умовах жорсткої конкуренції, енергетичної, економічної та політичної не-

стабільності у світі основним завданням підприємства для запобігання загрозам, є забезпе-

чення ефективного використання ресурсів та створення умов стабільного функціонування 

основних його елементів. З метою нейтралізації загроз економічної безпеки управління 

підприємством повинно забезпечити підвищення ефективності основних напрямів 

функціонування широким впровадженням методів комп’ютерного моделювання знань пред-

метної галузі. 

У роботі запропоновано новий міварний підхід до створення моделі представлення да-

них і знань в системах економічної безпеки підприємства (ЕКБП), який заснований на вико-

ристанні розвинутого еволюційного багатовимірного семантичного  простору бази знань (БЗ) 

і правил. Знання ЕКБП– це формалізована система суджень із принциповою і єдиною ор-

ганізацією, заснована на об’єктивній закономірності, що спостерігається у визначеній ПРГ 

(принципи, зв’язки, закони), встановленій в результаті розумової діяльності людини, спря-

мованої на узагальнення досвіду, отриманого нею у результаті практичної діяльності, яка 

дозволяє ставити і вирішувати задачі в цій області. Основою міварного підходу до представ-

лення БЗ та правил про стан ЕКБП є цілісний, еволюційний, динамічний, багатовимірний, а 

при необхідності і об'єктно-орієнтований опис при якому сутності – спадкоємства та їх 

відносини мають властивості поліформізму.  

Перш за все, міварна концепція представлення даних про стан ЕКБП дозволяє викори-

стовувати динамічні структури зберігання фактів, що відкриває нові можливості по створен-

ню еволюційних систем оброблення інформації. Міварне представлення даних дозволяє ви-

користовувати асоціативні зв'язки та правила між різними складовими ЕКБП. Це означає, що 

на основі аналізу структури збережених даних можна буде шляхом асоціативного пошуку 

отримувати додаткову інформацію, яка не міститься в явному вигляді в базі знань. Крім того, 

в міварному просторі можна вводити поняття міри близькості - відстані або між окремими 

міварами, або між їх сукупностями. Можна використовувати міру подібності, схожості різ-

них структур. Це відкриває принципово нові можливості для систем, що використовують ме-

ханізм логічного висновку. 

Міварний підхід об'єднує і розвиває досягнення в наукових галузях: штучного інтелек-

ту, баз та моделей знань, логічної обробки і включає дві основні технології: 

1) міварну технологію накопичення знань - це спосіб створення глобальних еволюцій-

них баз знань і правил висновку із змінною структурою на основі адаптивного дискретного 

міварного інформаційного простору, що базується на трьох основних поняттях "сутність, 

властивість, відношення". 

2) міварну технологію оброблення знань - це спосіб створення семантично-

онтологічної системи логічного висновку або "автоматичного конструювання алгоритмів з 

модулів, сервісів та процедур" на основі активної міварної мережі правил з лінійною об-

числювальною складністю. 

Міварна технологія накопичення інформації призначена для зберігання будь-якої ін-

формації з можливим еволюційними змінами структури і без обмежень за обсягом і форм 

представлення. 

Системний аналіз можливих шляхів побудови самоорганизуючих (міварних) баз знань і 

правил, дослідження та оцінка відомих моделей, виявили необхідність узагальнення існую-

чих і розробки нових принципів побудови систем представлення даних. У цій роботі запро-

поновано теоретичні та реалізаційні основи побудови об'єктно-структурного динамічно бага-
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товимірного простору уніфікованого представлення даних і правил, які в основному задо-

вольняють вимогам по створенню інтелектуальних систем.  

Суть миварному представлення даних у тому, що формується простір представлення 

даних <сутність, властивість, відношення> шляхом визначення основних семантичних 

напрямів і фіксацією основних об'єктів та їх відносин. Назви об'єктів і відносин в деякому 

порядку фіксуються на семантичних напрямах, а на відповідних пересічених точках цього 

простору, які називаються міварамі, записуються конкретні значення властивостей і відносин 

між об'єктами. Надалі, при появі нових фактів, вони накопичуються при незмінній структурі 

або відбувається зміна структури шляхом додавання, зміни або видалення будь-якого окрем-

ого мівара, будь-якої точки на будь-якому семантичному напрямі. Важливою особливістю 

миварному підходу є те, що відносини об'єктів зберігаються в тому ж єдиному міварному 

просторі і можуть являти собою правила або процедури обробки. Відзначимо, що будь-яке 

відношення також може бути додано, видалено або змінено в будь-який час. 

"Мівар" - це найменший елемент тривимірного дискретного інформаційного простору 

<сутність, властивість, відношення>. Вибір цього терміна обумовлений міркуваннями одно-

значності трактування та інтерпретації. Звичайно, можна сформулювати й інші визначення, 

більш конкретні або конструктивні, наприклад, при міварному підході до опису речей з 

урахуванням часу і місця розташування можна сформулювати інше визначення мівара. 

Мівар - це деяка сутність, що володіє деяким конкретним властивістю та знаходиться в де-

якому конкретному відношенні в певний момент часу і в конкретних семантичних координа-

тах.  

При такому підході, сутність (об'єкт) - це унікальна назва цієї речі, сукупність всіх вла-

стивостей (атрибутів) цієї речі і значення в усіх відношеннях цієї сутності з усіма іншими 

предметної області. Дуже важливо, що ступінь деталізації опису речі може бути різною: від 

опису всіх властивостей і відносин до подання лише сутності речі.  

Таким чином, саме міварний інформаційний простір створює фундаментальну мож-

ливість реалізації самонавчання для систем штучного інтелекту і забезпечує реальну еволю-

ційність, адаптивність синтезу комп'ютерних конфігурацій інтелектуальних систем. Міварні 

технології дозволяють створювати сучасні навчальні системи у різних галузях. Застосування 

технологій віртуальної реальності та інтерактивної трьохвимірної візуалізації результатів 

обробки інформації та управління є актуальним для підвищення ефективності вирішення за-

дач і забезпечення конкурентоздатності. 
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АНАЛИЗ ЯЗЫКА GO ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Е.Г. Качко, Д.А. Кожевин 

Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

Введение. Наращивание количества ядер в процессорах является современным трен-
дом увеличения вычислительной мощности компьютеров. Глядя на прогресс развития мно-
гоядерных систем, начиная с первых двухъядерных процессоров и заканчивая современными 
16-ядерными потребительскими системами и специализированными и экспериментальными 
системами с еще большим числом ядер, явно видна тенденция достаточно плавного, но вер-
ного роста. Подобная тенденция рассматривается и на более молодом рынке мобильных 
компьютеров, на котором уже присутствуют 4-ядерные решения. Таким образом, разработка 
многопоточных приложений направленных как на параллельные вычисления, так и на мно-
гопоточную работу с данными (таких, как, к примеру, серверные системы), продолжает 
набирать актуальность, которая и так является достаточно большой. целью работы является 
исследование языка Go в сравнении с современными технологиями разработки параллель-
ных программ на С++ с точки зрения эффективности и удобства. По результатам исследова-
ния подведены итоги о применимости Go и перспективах его дальнейшего использования.  

Постановка задачи. Для сравнения производительности были выбраны наиболее по-
пулярные платформы разработки на С++ в операционных системах Windows и Linux и стан-
дартные компиляторы Go для данных систем. С целью поддержания кроссплатформенности 
кода С++, для обеспечения параллельных вычислений используется технология OpenMP, ко-
торая известна как наиболее простая кроссплатформенная технология для создания парал-
лельных программ в системах с общей памятью, к которым относятся многоядерные систе-
мы. На Windows рассматривается компилятор С++ Microsoft Visual Studio. На Linux – GNU 
C++. Необходимо провести синтетическое тестирование  параллельных вычислений с точки 
зрения удобства их использования для написания кода, производительности в целом и 
накладных расходов на создание потоков. 

Выбор задачи для тестирования.  Описание тестов. Согласно постановке задаче с 
помощью тестов необходимо измерить ряд существенных параметров реализации паралле-
лизма. В качестве основной задачи для тестов была выбрана классическая задача – умноже-
ние квадратных матриц стандартным методом за O(n3). Подобные тесты являются достаточ-
но популярными, например, тесты Linpack, MatrixMultiply и Stanford. Математическая по-
становка задачи для исходных квадратных матриц A и B размерностью n и результирующей 
матрицы С аналогичной размерности представляется следующей формулой: 

.     (1) 
Для тестирования эффективности параллелизации кода используются два вида тестов: 

перемножение больших матриц и многократные перемножения маленьких матриц. Оба вида 
тестов проводятся в один и несколько потоков. С помощью них определяется как абсолютная 
производительность для сравнения языков в целом, так и относительная эффективность ис-
пользования большего числа ядер. Большие матрицы более релевантны именно в оценке аб-
солютной производительности, а многократные умножения маленьких матриц помогают бо-
лее точно оценить накладные расходы при использовании многопоточности. 

В языке Go многопоточность реализуется встроенными в язык средствами, что является 
преимуществом, по сравнению с С++, где необходимо использовать сторонние средства. Од-
нако, возможность простой параллелизации цикла, как в OpenMP отсутствует. 

Создание потока в языке Go осуществляется добавлением инструкции «go» перед вы-
зовом функции. Такой способ представляется достаточно гибким и универсальным.  Интерес 
представляет модель обмена данными и синхронизации потоков – она реализована с помо-
щью так называемых каналов. Эта абстракция дает возможность безопасного обмена данны-
ми между различными потоками и их синхронизации. Процедура умножения на Go пред-
ставлена на Рис. 1. 
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func mulMatrix (a, b, c 

[][]float32, from, to int, 

 isDone chan bool)  { 

 size := len(a) 

 for i := from; i < to; i++ { 

  for k := 0; k < size; 

k++ { 

   t := a[i][k] 

   for j:=0;j< 

size;j++{ 

   

 c[i][j]+=t*b[k][j]; 

   } 

  } 

 } 

 isDone <- true 

} 

Рис. 1. Умножения матриц (Go) 
 

Результаты тестирования производительности. Тесты проводились на процессоре 
Intel Core i5-2500K с 4 ядрами тактовой частотой 4,2 GHz. Использовались операционные 
системы Windows 7 и Linux Mint.  

Первыми рассмотрим тесты на общую производительность. При множественном запус-
ке умножения матриц 128х128 в 4 потока С++ оказывается в 9-10 раз эффективнее Go на 
Windows и в 3,4-3,7 раза эффективнее на Linux, при чем версия для Windows почти в 1,5 раза 
эффективнее версии для Linux. Между версиями Go наблюдается еще больший разрыв: вер-
сия для Linux более чем в 2 раза быстрее версии для Windows. 

Похожие результаты дает и другой тест – перемножение больших матриц различных 
размеров в 4 потока. Разрыв между Windows и Linux версиями решения на С++ значительно 
меньше, из чего можно сделать вывод, что перезапуски параллельной задачи реализованы в 
G++ менее эффективны, чем в MSVC. Между версиями Go разница ровно в 2 раза. Разница 
между С++ и Go на Windows составляет 8-10 раз, а на Linux – 2.5-4 раз. 

Дальнейшие тесты связаны с эффективностью применения параллелизации. Оценка 
производилась путем выполнения тестов с 1-4 потоками и расчетом коэффициента ускоре-
ния по сравнению с однопоточным вариантом. Данные тесты позволили оценить величину 
накладных расходов на создание потоков. 

Определены значения ускорений в зависимости от числа потоков при выполнении 3000 
умножений матриц 128х128. Хуже всего показал себя MSVC C++, при любом количестве по-
токов он дает результат на 0.1-0.4 меньший минимального. Linux-версия С++ дала несколько 
лучший результат. Обе версии Go показали себя примерно одинаково: на 2-3 потоках дости-
гается почти идеальное ускорение (в 2 и 3 раза, соответственно), на 4 потоках коэффициент 
ускорения составляет 3,85, что является очень хорошим результатом для 4-х ядерной маши-
ны при многократных запусках многопоточной функции. 

Выводы. Язык Go еще сильно отстает от всех реализаций C++ по производительности. 
Это обусловлено его молодостью, вследствие чего компилятор еще недостаточно оптимизи-
рован. Однако ускорение от использования многоядерности и малые накладные расходы на 
многопоточность дают преимущества данному языку. На платформе Linux язык Go имеет 
значительно меньший разрыв в производительности, чем на Windows. Go предоставляет со-
временный и простой синтаксис, в том числе и для параллелизации, легкость создания крос-
сплатформенных приложений и средства обеспечения надежности кода 
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МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ВІРТУАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ 

РОЗПОДІЛЕНОЇ КОЛЕКТИВНОЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ  

О.Є. Коваленко 

Інститут проблем математичних машин і систем НАН України, Київ, Україна 

Зростання питомої потужності і функціональних можливостей засобів комп’ютерної 

техніки разом із їх впровадженням у різноманітні сфери людської діяльності – бізнес, меди-

цину, електронне навчання, процеси прийняття рішень, ситуаційне управління та ін., - обу-

мовлює необхідність оцінки потреб та ефективного використання наявних ресурсів 

комп’ютерних інформаційних середовищ для вирішення поставлених перед ними задач. 

Гнучкий розподіл та ефективне управління ресурсами для вирішення конкретних задач 

розподіленої колективної обробки інформації можуть бути реалізовані на основі віртуальних 

інформаційних систем.  
Створення віртуальних інформаційних систем ґрунтується на концепції віртуалізації. 

Під віртуалізацією загалом розуміють сукупність різноманітних прийомів, методів і підходів 

для створення віртуальних (логічних) версій своїх фізичних аналогів. Стосовно інформацій-

них комп’ютерних систем віртуалізація є процесом представлення інформаційних, обчислю-

вальних та комунікаційних ресурсів, без обмежень пов’язаних з реалізацією, фізичною 

конфігурацією або географічним розташуванням, шляхом їх логічного об’єднання з метою 

отримання певних переваг над аналогічною фізичною реалізацією. Для системних 

адміністраторів віртуалізація забезпечує централізоване, контрольоване та прозоре управлін-

ня обчислювальним середовищем з можливостями оперативного реагування на зміни потреб 

користувачів та процесів обробки інформації. Власне сенс віртуалізації полягає у відокрем-

ленні функціональності інформаційно-обчислювальних процесів від фізичних ресурсів ін-

фраструктури, як підтримує ці процеси. Таким чином, побудова та організація віртуальної 

інформаційної системи повинна спиратись на модель, яка узгоджує функціональні вимоги до 

середовища вирішення задач колективної обробки інформації з множиною ресурсів, що за-

безпечують потрібну функціональність інформаційно-обчислювальної системи в процесі 

вирішення задач. 

Функціональні вимоги визначаються моделями бізнес-процесів для вирішення задач і  

формулюються в термінах забезпечення доступу до баз даних, баз знань, інших джерел ін-

формації, проведення з ними потрібної математичної обробки, здійснення комунікацій в ін-

формаційному середовищі з відповідними показниками якості. Множина ресурсів представ-

ляється системними специфікаціями, що включають опис доступних обчислювальних ре-

сурсів на системному рівні (апаратні платформи та їх специфікації, доступні об’єми пам’яті, 

операційні платформи та ін.), доступного прикладного програмного забезпечення, доступних 

баз даних та знань, засобів комунікацій та ін.  

Моделі бізнес-процесів визначають послідовність, умови та об’єм використовуваних в 

при вирішення задач ресурсів. Надання ресурсів у використання відбувається шляхом ор-

ганізації доступу до відповідних сервісів підтримки етапів вирішення поставлених задач. Ко-

лективна обробка інформації пов’язана з використанням засобів організації взаємодії учас-

ників такої обробки. Синхронізація процедур колективної обробки може здійснюватись на 

основі агентно-орієнтованого підходу, коли програмні агенти представляють учасників ко-

лективної обробки інформації та забезпечують пошук і надання їх у використання потрібних 

сервісів і віддалених ресурсів. Однією з критичних вимог у цьому випадку є забезпечення 

комунікаційними ресурсами потрібної якості.        

Віртуалізація ресурсів забезпечує використання необхідної кількості ресурсів на 

відповідних етапах вирішення задач. Формалізація вимог може бути здійснена у адекватній 

описуваним бізнес-процесам нотації. Ресурси можуть бути описані відповідними метаописа-

ми сервісів. Конфігурування віртуальної інформаційної системи здійснюється шляхом нала-

годження взаємодії агентів, що забезпечують пошук і надання у використання потрібних 

сервісів.       
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МОДЕЛЮВАННЯ КОЛЕКТИВНОГО РИЗИКУ 

О.А. Кожухівська 

Черкаський державний технологічний університет, Україна 

Вступ. Моделі колективного ризику застосовують для обчислення ймовірності 

банкрутства страхової компанії. 

Побудова моделі ризику. Розглянемо модель ризику банкрутства компанії у формі [1]:  

   tStcutU  , 

де    tU  поточне значення капіталу компанії; u  початковий капітал; c  швид-

кість надходження премій;   tS  агрегований об’єм позовів на інтервалі часу від 0 до t , 

який має складений пуассонів розподіл. При цьому припускаємо, що кількість позовів  tN  

– це пуассонів процес, тобто, )(~)( 0 tPtN  , який визначений на 0t . Значення позовів 

...,, 21 XX  – незалежні однаково розподілені додатні числа.  

Позначимо через  u  ймовірність банкрутства компанії з початковим капіталом u ; 

згідно з нерівністю Лундберга маємо:    uRu  exp , де R  коефіцієнт налагодження, 

який можна знайти як єдиний додатній розв’язок рівняння:  rMrc X  , де   відо-

ма швидкість надходження позовів; c  відома швидкість надходження премій;   rM X  

функція генерування моментів для відомого розподілу позовів. Таким чином, для оцінюван-

ня ймовірності банкрутства необхідно знайти коефіцієнт налагодження R  і визначити необ-

хідний об’єм початкового капіталу u  для того, щоб ймовірність банкрутства не перевищува-

ла деяку задану величину, наприклад, 1%.  

Очевидно, що для процесу визначення ймовірності банкрутства  u  характерна дея-

ка невизначеність, оскільки не всі величини, необхідні для розрахунків, відомі точно. В умо-

вах наявності невизначеності інформаційного характеру  u  визначається як ймовірність 

банкрутства за умови наявності початкового капіталу u , значення якого оцінюється на ос-

нові обмеженої інформації про позови у минулому на деякому часовому інтервалі.  

З метою деякого спрощення аналізу і без втрати узагальнення розгляду припустимо, що 

швидкість надходження позовів   відома (нормоване значення 1 ). Припустимо, що є 

скінчена множина даних у вигляді значень останніх n  позовів  nxxxX ,...,, 21 , за допо-

могою яких можна зробити висновок стосовно типу розподілу позовів. Очевидно, що на ос-

нові скінченої вибірки даних неможливо знайти точне значення коефіцієнта налагодження 

R ; його можна оцінити на рівні невизначеності, який узгоджується з невизначеністю пара-

метрів і структури моделі.  

Оцінки параметрів моделі можна знайти за методом максимальної правдоподібності з 

використанням статистичних критеріїв якості Акайке та Байєса-Шварца (тобто AIC та BSC). 

Це дасть можливість знайти оцінку R  і (за експонентою) верхнє граничне значення  u .  

Іншим підходом до оцінювання  u  є формування апостеріорних розподілів для па-

раметрів і моделі з подальшим розрахунком на їх основі апостеріорного розподілу для R . У 

цьому випадку верхня границя для  xu |  вже не буде точно визначатись експонентою, а 

матиме такий вигляд:  

         xuRExRIEExIExu |exp||||  ,          (1) 

де 1I , якщо настає банкротство, інакше 0I ; очевидно, що 0R , якщо 

 iii MXEc ,| , де iii MX ,,   дані, параметри і структура для i го варіанту моделі. 

Необхідно зазначити, що     uxuRE R exp|exp , де  xRER | .  

Для i ї моделі-кандидата (яка має вектор параметрів i ) і при великих значеннях n  

(кількість позовів) можна записати, що розподіл параметрів буде мати нормальний розподіл: 
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 1,ˆ~ 

iii HN  , де î  апостеріорні оцінки параметрів; iH  гессіан апостеріорного 

розподілу, знайдений для î ; при цьому  11lim 


 nOHi

n
. Тепер (при 1 ) можна записати 

рівність:  ii RMRc ,1  , де   ii RM ,  функція генерування моментів для i ї моделі 

позовів. Функцію  ii RM ,  можна розкласти в ряд у точці  iiR ̂,ˆ :  
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  де ik  

розмірність вектора параметрів i . Тепер на основі рівності   iiii RMRc ̂,ˆˆ1   можна за-

писати:  
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. З останньої наближеної рівності маємо: 
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де   
ikiii

T

i mmmm ...,,, 21 . Таким чином, значення R  мають нормальний розподіл з па-

раметрами:  2,ˆ~ iiRNR  , де 
  ii
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i mHm
mc
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 . Оскільки  11lim 


 nOHi

n
, то і 

 12  nOi  при n ; тобто наведена нормальна апроксимація уточнюється із збільшен-

ням об’єму даних.  

Тепер можна записати вираз для апостеріорного кумулятивного розподілу R  для i ї 

моделі у вигляді:  
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Позначимо також через   xMp ii |Pr  апостеріорну ймовірність для оцінок, отрима-

них за i ю моделлю, при цьому саму високу ступінь адекватності має *i а модель *iM . 

Тобто, модель *iM  максимізує умовну ймовірність ip . Зазначимо, що апостеріорну 

ймовірність для R  можна апроксимувати також виразом:  xrf i |* , або так: 

    i ii xrfpxrf || .  

Використовуючи отримані апостеріорні розподіли для R , можна наближено обчислити 

верхню границю для ймовірності банкрутства компанії за допомогою наведеної вище нерів-

ності (1).  

Висновки. Наведено приклад побудови моделі ймовірності банкрутства компанії. По-

казано, що використання апостеріорних розподілів для коефіцієнтів налагодження дає мож-

ливість  наближено обчислити верхню границю для ймовірності банкрутства компанії за до-

помогою наведеної вище нерівності Лундберга. 

 Література 

1. Modern actuarial risk theory / [Kaas R., Goovaerts M., Dhaene J., Denuit M.]. – Boston: Kluwer 

Academic Publishers, 2001. – 328 p. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ЦИФРОВОГО РЕГУЛЯТОРА НА ОСНОВІ 

МІКРОКОНТРОЛЕРА СІМЕЙСТВА AVR ДЛЯ АВТОНОМНИХ 

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА МОБІЛЬНИХ РОБОТІВ 

М.І. Козленко 

 Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 

Івано-Франківськ, Україна 

Побудова цифрових регуляторів для застосування в автономних транспортних засобах 

та автономних мобільних роботах вимагає високих показників надійності, завадостійкості, 

стабільної роботи протягом тривалого часу в складних умовах. В той же час, в таких за-

стосуваннях ставляться високи вимоги щодо продуктивності оброблення інформаційних по-

токів. Одним з варіантів ефективної побудови простого, недорогого цифрового регулятора є 

застосування мікроконтролера, зокрема, AVR архітектури. Наявність вбудованого аналого-

цифрового перетворювача, таймерів та значної кількості різноманітних цифрових інтер-

фейсів дозволяє ефективно вирішити задачі введення-виведення інформації з мінімальною 

кількістю додаткових електронних компонентів. 

Відома програмна реалізація мовою С цифрового регулятора на базі мікроконтролера 

AVR описана в документі Application Note AVR221, що доступний на сайті виробника.  

Особливістю є застосування окремої функції для обчислення вихідного сигнала регулятора, 

розмір якої складає 534 байти програмної пам’яті. Характерним є зберігання параметрів та 

змінних стану регулятора у структурі. Повний цикл обчислень складає 877 циклів процесора, 

що відповідає часу 54,812 мкс при тактовій частоті 16 МГц без врахування часу, необхідного 

на виклик функції та часу аналого-цифрового перетворення, в разі якщо є необхідність 

опрацювання аналогових сигналів. 

Автором запропоновано інший підхід, а саме реалізація регулятора в основному циклі 

програми. Це зменшує час обчислень за рахунок відсутності виклику функцій, отже, відсут-

ності передавання значень аргументів і результатів.  Параметри регулятора і його стан 

зберігаються у глобальних змінних. Кількість змінних також є суттєво меншою – усього 16 

байт. Тестовий цифровий регулятор реалізовано на мікроконтролері ATmega168-20PU. 

Запропоновані рішення дозволили отримати час виконання повного циклу обчислень 

31,075 мкс, що відповідає частоті 32,180 кГц. Таким чином, спостерігається збільшення про-

дуктивності в 1,76 рази. В разі необхідності опрацювання одного аналогового сигналу, АЦП 

слід сконфігурувати в режимі "freerun" і це не призведе до додаткових втрат часу. Якщо є 

потреба опрацьовувати два і більше аналогових сигнали, то потрібний додатковий час на 

програмне перемикання каналів АЦП та стабілізацію сигналів після перемикання (близько 10 

мкс). Аналого-цифрове перетворення слід здійснювати паралельно з обчисленнями і тільки 

перемикання каналів проводити у перериваннях. Для випадку використаня двох каналів вбу-

дованого АЦП (тактова частота 125 кГц) частота регулятора склала 28,690 кГц, що 

відповідає часу 34,855 мкс. Отже, спостерігається збільшення продуктивності в 1,57 рази. 

Слід відзначити, що означена область застосування регуляторів вимагаює підвищеної 

надійності і стабільності роботи як апаратного так і програмного забезпечення, що може ви-

магати спеціальних заходів, зокрема, використання сторожового таймера, перенаправлення 

невикористовуваних векторів переривань, контролю за поведінкою програмного лічильника, 

контролю часу виконання переривань та функцій, використання зовнішного супервізора 

живлення з можливістю незалежного від мікроконтролера переведення виходів регулятора в 

безпечний стан у випадку збоїв в роботі.   

Література 

1. AVR221: Discrete PID controller on tinyAVR and megaAVR devices. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.atmel.com/Images/doc.2558.pdf  
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АЛГОРИТМИ ЗВОРОТНОГО ДЕДУКТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

НЕСПРАВНОСТЕЙ ДЕТЕРМІНОВАНОГО СИНТЕЗУ ТЕСТІВ SоC 

К.В. Колесніков, М.Ю. Іродовський 

Черкаський державний технологічний університет  

У зв’язку з безперервним зростанням ступеня інтеграції елементів на одному чипі, ви-

никає потреба в створенні таких методів і засобів синтезу тестів, які б будували вхідні послі-

довності та стовідсотково перевіряли поодинокі константні пошкодження. 

Наразі розрізнюють два основних методи побудови тестів: детермінований та псевдо-

випадковий. Детермінований є недоцільним для обробки систем, що мають 10
6
-10

7
 вентилів, 

адже часові витрати на реалізацію цього методу становлять 10-100 годин процесорного часу. 

Дієвість програмної  реалізації псевдовипадкового методу на 80-90% залежить від часу мо-

делювання несправностей з метою визначення якості генерованих тестів. 

Отже, проблема розробки швидкодіючих методів та алгоритмів моделювання поодиноких 

константних несправностей для визначення якості тестів проектованих  цифрових систем, 

котрі реалізовані в SоC, є надзвичайно  актуальною. 

Постановка задачі. Розробити алгоритми дедуктивного моделювання несправностей та 

детермінованого синтезу тестів, які б мінімізували часові затрати на процедури верифікації 

систем SoC. 

Для верифікації вхідних послідовностей майже всі методи синтезу тестів для цифрових 

пристроїв і систем використовують засоби моделювання несправностей. Вони дозволяють 

оцінити якість покриття несправностей зазначеного класу шляхом генерації тестових набо-

рів. 

Формули граничної оцінки обчислювальної складності паралельного, дедуктивного й 

сумісного алгоритмів аналізу несправностей [1]  підтверджують сказане: 
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      (1) 

де b – число нееквівалентних несправностей; W – довжина комп’ютерного слова; G – 

кількість еквівалентних вентилів; q – середнє число вентилів, входи яких активізовані не-

справностями на модельованому тест-наборі; a
0 

– фактор активності n модулів схеми, які 

змінили свої значення на входах при подачі чергового тест-вектора, загальна кількість яких 

дорівнює М; b – середнє число несправностей у модулі; a – фактор активності для загального 

числа дефектів bn; y – фактор топології, який визначає кількість задіяних модулів при вико-

нанні імплікації дефекту від місця виникнення до виходів пристрою; К – загальне число тес-

тових наборів.  

Особливо доцільно враховувати негативний вплив  розгалужень, що сходяться (РС), на 

адекватність моделювання несправностей. У цьому випадку йдеться  про можливість розгля-

ду одномірних шляхів активізації несправностей у схемі. Така можливість дає підвищення 

швидкодії моделювання в десятки разів при відсутності РС: 

1) з метою визначення вхідних дефектів, що перевіряються, на виході, на тестовому на-

борі, виконується моделювання власних несправностей примітивів. Кінцевим результатом 

такого аналізу є вектор дефектів елемента, що перевіряється  
),,,,,,,( 21 iinijiii LLLLLL

i


    (2)
 

вхідні й вихідні координати котрого визначені в алфавітіA={0,1,X,Ø}. Завершивши об-

робку примітивів, формується впорядкований за номерами виходів список векторів. 

1 2( , , , , , ),i nL L L L L
     (3)

 

2) виконується процедура суперпозиції, починаючи з останнього елемента. Суть її по-

лягає в послідовному об'єднанні векторів зі списку L з узагальненим вектором  дефектів схе-
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ми L*, що перевіряються, потужність якого дорівнює числу ліній у схемі n. Значення всіх йо-

го координат установлюються апріорі в стани, визначені  виразом: 

.
*

1



jL

n

j       (4) 

Далі здійснюється об'єднання всіх векторів примітивів, що мають зовнішні виходи на 

конектор: 
Y
iLLL        (5)

 

Наступний кандидат зі списку L повинен бути:  

а) попередником для вектора вже обробленого примітива;  

б) перетинання кандидата по його вихідній координаті з вектором L* повинно бути не-

пусте:  

.
***


Y
ijLjLiLLL 

     (6) 

Приводячи процедуру до паралельних булевих операцій виконаємо кодування символів  

алфавіту двома розрядами (A)={0=01,1=10,X=11,Ø=00}. Тоді, при врахуванні ізоморфізму 

алгебри логіки й множин, згадана формула зворотної суперпозиції [2], приймає вигляд: 

.
***


Y
ijLjLiLLL

     (7) 

Незначне й фіксоване число (близько 20%)  РС, стає підґрунтям для їхнього моделю-

вання дедуктивно-паралельним методом. Пріоритетне використання його по відношенню до 

інших методів пов’язане з фіксованою кількістю РС для конкретної схеми, яка укладається в 

ціле число форматів машинного слова, спрямованого на технологічні регістрові операції бу-

левої алгебри. Крім того, паралелізм можна використовувати й для побудови апаратних ак-

селераторів моделювання несправностей, де число розрядів регістрів для паралельних опера-

цій можна збільшити до декількох тисяч. Завдяки цьому  можливе підвищення швидкодії 

моделювання в десятки й сотні разів. 

Для підвищення швидкодії алгоритмів тестування запропоновані рішення, суттєві для 

автоматизації проектування тестового забезпечення: 

1) процедура зворотної суперпозиції для деревоподібних структур; 

2) аналіз структурних колізій, які пов’язані із опрацюванням РС, і зворотних зв’язків 

для можливості локалізації сфери їхнього негативного впливу на процес моделювання не-

справностей і синтезу тестів. 

Література 
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ІНФЕКЦІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ. 

ІСНУВАННЯ СТАЦІОНАРНИХ РОЗВ’ЯЗКІВ, ЩО ОПИСУЮТЬ СТАН 

ЗДОРОВОГО ОРГАНІЗМУ ТА СТАН ХРОНІЧНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ. 

Т.В. Колянова 

КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, Україна 

Математична модель інфекційного захворювання, може бути описана системою зви-

чайних диференціальних рівнянь, що має лінійний малий параметр [1]: 
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1) 

де      ( )V t  – концентрація патогенних антигенів, що розмножуються; 

( )F t  – концентрація антитіл (під антитілами розуміють субстрати імунної системи, що 

нейтралізують антигени); 

( )C t  – концентрація плазматичних клітин (популяція носіїв та продуцентів антитіл); 

( )m t  – відносна характеристика ураження органу [2]. 

Початкові умови 

0 0( )V t V , 0 0( )C t C , 0 0( )F t F , 0 0( )m t m  при 0 0t t t    . (

2) 

Для біологічних процесів, що описуються, до моменту зараження 0t  вірусів в організмі 

не було: ( ) 0V t   при 0t t , і тому початкові умови можна задавати в точці 0t . 

З метою спрощення в подальшому будемо вважати, що маємо справу з майже здоровим 

організмом, для якого ( ) 1m  . 

Розглянемо питання про існування стаціонарних розв’язків. 

 

Теорема 1. 

Стаціонарні розв’язки системи (1) мають вигляд: 

1) невід’ємний тривіальний розв’язок, що відповідає стану здорового організму існує 

завжди: 

1 0V  ,      
1 FF F C    ,      

1C C ,      1 0m   (

3) 

2) невід’ємний нетривіальний розв’язок, що описує стан хронічного захворювання 
2

2 2 2 2

( ) ( )
, , ,

( ) ( ) ( )

F C C CF F

C C m C

C C C
F C V m

         
     
       

 
(

4) 

існує при умовах 

0F C   , 0C   та 2 0F CC    . (

5) 

Доведення: 

Стаціонарні розв’язки знаходимо з системи рівнянь [3]: 
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0,

0,

( ) 0,

0,

F

C

m

F V

C V F

VF C C

V m



  

    

   

  

, 
(

6) 

бо 0, 0
dV dF

dt dt
  . 

Відмітимо, що 
FC F   , де C

 та F  – значення C  та F  для здорового організму 

при 0V  . 

 

Таким чином, тривіальний розв’язок (3), що відповідає стану здорового організму, має 

вигляд: 

1 0V  ,      
1 FF F C    ,      

1C C ,      1 0m  .  

Тепер знайдемо нетривіальний розв’язок (4), що відповідає стану хронічного захво-

рювання, з системи рівнянь (6). 

Після очевидних перетворень насамкінець отримаємо невід’ємний нетривіальний 

розв’язок, що має вигляд: 

2F





,   
2

2
( )

F C

C

C
C

  


 
,   

2

( )

( )

C F

C

C
V

  
 
 

,   

2

( )

( )

C F

m C

C
m

  
 
  

. 

 

 

Величини 2V , 2m  та 2C  існують (з біологічної точки зору) при умовах 0F C   , 

0C  , 2 0F CC    . Тому для подальшого будемо вважати, що ці умови ви-

конуються. 

Крім того, невід’ємний нетривіальний розв’язок (4) містить ще параметр C
 – характе-

ристику здорового організму. 

Теорема доведена. 

 

Висновки. Таким чином, нами було встановлено, система рівнянь (1) має два ста-

ціонарних розв’язки (3) та (4). 

Перший стаціонарний розв’язок характеризує стан здорового організму, коли захво-

рювання немає ( 1 0V  ) та орган є цілісним ( 1 0m  ). 

Другий стаціонарний розв’язок інтерпретується як хронічна форма захворювання, бо 

виконується 2 0V  , при цьому орган не є цілісним (
20 m m  ). Даний стаціонарний 

розв’язок існує при виконанні умов (5). 

Якщо 
FC    , то розв’язки (3) та (4) збігаються при C   . 

Умова того, що 
20 m m   гарантує, що 2( ) 1m  . 
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СПОСІБ ОБРАННЯ МОДЕЛЕЙ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

Д.А. Котенко, М.О. Круглий 

Національний Технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут»  

Підрахунок собівартості виробничої продукції завжди було, і донині є одним з найваж-

ливіших питань для керівництва підприємств з метою прийняття управлінських рішень та 

визначення актуального фінансового стану підприємства. Калькулювання собівартості необ-

хідне для визначення ціни одиниці виготовленої продукції, порівняння понесених підприєм-

ством витрат та прибутку, отриманого від реалізації продукції. 

Для сучасних підприємств отримання «реалістичної» собівартості виготовленої про-

дукції є найбільш актуальною задачею для підвищення конкурентоспроможності та збіль-

шення маржинального прибутку. Крім того, зниження собівартості продукції є одним з 

вирішальних джерел збільшення накопичень з метою розширення обсягів виробництва й 

підвищення добробуту персоналу. Саме тому вибір ефективних методик калькулювання фак-

тичної собівартості є актуальною задачею.  

З точки зору формування собівартості продукції витрати не однакові не тільки за своїм 

складом, але й по вагомості у продукції, яка виготовляється. У складі собівартості продукції 

виділяють прямі та непрямі витрати: 

 Прямі - ті, що відносяться на одиницю виробу (наприклад, витрати на придбання си-

ровини та матеріалів) 

 Непрямі - пов'язані з усією виробничо-господарською діяльністю та такі, що не відно-

сяться на одиницю виробу (наприклад, технологічне паливо й енергія) 

Оскільки частина витрат виробничої діяльності прямо включається у собівартість кон-

кретного виду готової продукції, а інша частина, в зв’язку з виробництвом декількох видів 

продукції – непрямо, то спосіб включення витрат в собівартість продукції має вагоме зна-

чення. З цього можна зробити висновок, що прямі затрати змінюватись практично не мо-

жуть, тому і впливати на них ми не можемо. Отже, для збільшення точності розрахунку 

собівартості ми можемо впливати лише на непрямі витрати, змінюючи методику їх 

розподілу. Існують відомі методики, які можна поділити на ті, що враховують кількісні по-

казники та ті, що базуються на комплексних економічних показниках. При аналізі комплекс-

них економічних показників слід брати до уваги витрати на транспортування продукції, 

виплати заробітної плати персоналу підприємства та витрати на підвищення їх кваліфікації, 

тощо. 

Методики розподілення непрямих витрат, котрі в якості бази для розподілення викори-

стовують кількісні показники, легко підлягають автоматизації, на відміну від методів, які по-

требують застосування складних економічних розрахунків. Їх виконання вручну майже не-

можливе, тому буде доцільно проводити ці розрахунки в автоматизованій системі управління 

підприємством, котра в якості первинної інформації містить всі необхідні дані для проведен-

ня складних математичних розрахунків. 

Виконання автоматизації значно зменшить час на проведення розрахунків, а також доз-

волить знизити кількість потенційних помилок при проведенні складних розрахунків. В до-

повіді будуть розглянуті вищеописані методики розподілення непрямих витрат, будуть пока-

зані їх переваги та недоліки, можливі напрямки автоматизації.  

Література 
1. Т. Войтенко, Н. Вороная Все об учете затрат на производственном предприятии. – Х: Фактор, 

2005. – 266с. 

2. Козлова Е.П., Парашутин Н.В., Бабченко Т.Н., Галанина Е.Н. Бухгалтерский учет. – 2-е изд., доп. – 

М.: Финансы и статистика, 1996. – 576 с. 

3. С.Ф. Голов, Управлінський бухгалтерський облік. – К.:Скарби, 1998. – 384 с. 
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КООРДИНАЦІЯ ІГРОВИХ СТРАТЕГІЙ МУЛЬТИАГЕНТНИХ СИСТЕМ 

П.О. Кравець 

Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна  

Вступ. У зв’язку зі зростанням продуктивності сучасних обчислювальних систем та у 
результаті інтеграції знань в галузях інформаційних мережних технологій, паралельного та 
розподіленого програмування, колективної поведінки автоматів, технологій „м’яких” обчис-
лень, розподіленого штучного інтелекту, адаптивного децентралізованого керування та 
прийняття рішень сформувався новий агентно-орієнтований науковий напрямок.  

Агент – це реалізована у вигляді програми або робота автономна система вироблення та 
прийняття рішень з елементами штучного інтелекту, яка може взаємодіяти з іншими агента-
ми та людиною для розв’язування поставленої перед нею задачі. Мультиагентна система 
(МАС) – це система, утворена декількома взаємодіючими інтелектуальними агентами з вла-
стивостями спеціалізації знань, автономності та децентралізації прийняття рішень.  

Сучасні дослідження МАС пов’язані з розв’язуванням складних задач розподіленого 
штучного інтелекту. Успішність мультиагентного розв’язування задачі залежить від рівня 
координації дій агентів. Координація – це забезпечення узгодженої, впорядкованої роботи 
усіх ланок мультиагентної системи. 

Враховуючи особливості предметної області, а саме, багатоагентність, антагонізм або 
конкурентність цілей, комунікативність, координацію дій, адаптивність стратегій поведінки 
агентів, для побудови моделей координації мультиагентних систем використаємо матема-
тичний апарат теорії стохастичних ігор. Ігрова координація МАС є актуальною науковою та 
практичною проблемою, недостатньо вивченою на теперішній час. 

Формулювання ігрової задачі. Для розв’язування задачі координації МАС розглянемо 
наступну антропоморфну модель поведінки колективу агентів. Виконавши шикування 
підрозділу новобранців, командир подав команду „На місці, кроком руш!” і був викликаний 
у справах. Призовники почали виконувати команду з різної ноги. Спостерігаючи за сусідами 
ліворуч, праворуч та прямо попереду, кожен з них старається йти у ногу. Необхідно побуду-
вати самонавчальні стратегії координації дій новобранців. Суть координації полягає в узгод-
женій ритмічній зміні опорних ніг у процесі колективної ходьби.  

Координацію МАС виконаємо на основі моделі стохастичної гри агентів, яка визна-

чається кортежем ( , { } , { ( )} )i i i

i D i DD U P    , де D   – множина гравців, 

( (1), (2))i i iU u u  – вектор чистих стратегій i -го гравця, ( )i iP   – розподіл поточних про-

грашів i  i -го гравця i D  . Чисті стратегії гравців приймають бінарні значення {0,1}iu  , 

де 0iu   відповідає стану піднятої, а 1iu   – опущеної до опори ноги. Стратегія (1)iu  керує 

положенням лівої, а стратегія (2)iu  – правої ноги.  

Гра розгортається у дискретні моменти часу 1,2,...n  . Після незалежного вибору 

варіантів i

nu U  агенти отримують випадковий програш: 

 1| | / (1 ) | |
i

i i s i i

n n n i n n

s D

u u L u u   



     ,                                       (1) 

де 1i

n R  ; [0,1]  – ваговий коефіцієнт; iD  – множина сусідніх гравців, з якими i -й 

агент координує свої дії; | |i iL D  – кількість сусідніх гравців; i

nu  – значення чистої стратегії; 
i

nu  – інверсне значення чистої стратегії. Перша складова виразу (1) визначає штраф за пору-

шення просторової координації, а друга – часової координації стратегій гравців.  
Метою агентів є мінімізація власних функцій середніх програшів у часі:  

{ }
1

1
lim min  

i
n

n
i

t
n u

t

i D
n






   .                                                  (2) 

Отже, взаємодіючи з середовищем, на основі спостереження поточних програшів { }in  

гравці повинні навчитися вибирати чисті стратегії { }i

nu  так, щоб з бігом часу 1,2,...n   за-

безпечити виконання системи критеріїв (2).  
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Розв’язки ігрової задачі задовольнятимуть одну з умов колективної рівноваги, напри-

клад, Неша, Парето, залежно від методу формування послідовностей { }i

nu i D  .  

Розв’язування ігрової задачі. Формування послідовності варіантів рішень { }i

nu  з по-

трібними властивостями виконаємо на основі матриць імовірностей зміни станів агентів:  

(1,1) , (1,2)

(2,1) , (2,2)

i i

n ni

n i i

n n

p p
p

p p

 
  
  

, 1..i L . 

Елементи ( , )i

np j k  векторів змішаних стратегій є умовними імовірностями вибору чи-

стих стратегій в залежності від поточного варіанту дії i

nu  та отриманого програшу i

n . Рядки 

матриці i

np  є змішаними стратегіями i -го гравця при перебуванні ним у стані i i

nu U . 

Змішані стратегії приймають значення на одиничному симплексі. 
Гра розпочинається з ненавчених стратегій з однаковими імовірностями їх вибору  

0( , ) 1/ 2ip j k  , де , 1..2j k  . Для забезпечення адаптивних властивостей системи імовірність 

вибору стратегій з меншими програшами повинна зростати у часі 1,2,...n  . У результаті по-

винен сформуватися розподіл імовірностей, який мінімізує функції середніх програшів (2) 
усіх гравців. Для забезпечення цього застосуємо самонавчальний рекурентний метод мо-
дифікації векторів змішаних стратегій:  

 
11 1( () ) ( ) ( )

n

i i i i i

n n n n n n n n nu up p e u p u  
 

     ,                            (3) 

 де ( )
i

n nup  – змішана стратегія i -го гравця у стані 
i

nu U ;  
1n




– проектор на одиничний  -симплекс 

[1]; 0n  , 0n   – монотонно спадні послідовності додатних величин, які регулюють відповідно величину 

кроку методу та швидкість розширення  -симплексу; 
1( )i

ne u 
 – визначений у момент часу n  одиничний век-

тор-індикатор переходу у стан 
1

i i

nu U  .  Співвідношення параметрів n  та n  задоволяють базові умови сто-

хастичної оптимізації [1].  

Перебуваючи в момент часу n  у стані 
i

nu , i -й гравець на основі змішаної стратегії ( )i

n nup  вибирає дію 

1

i

nu 
 і до моменту часу 1n  отримує поточний програш 

i

n  , після чого обчислює змішану стратегію 
1( )i

n nup 
 

згідно (3) та переходить у новий стан 
1

i

nu 
. 

Результати моделювання. Динаміка вибору чистих стратегій стохастичної гри  
4 4L    агентів зображена на рис. 1 та рис. 2. Точками на графіках відмічено стратегії грав-

ців 1iu  , де 1..i L . Період графіків відповідає двом послідовним моментам часу. На почат-
ковому відрізку часу спостерігається хаотичний вибір стратегій ненавченими агентами (рис. 

1). Після навчання (
3~ 10n  кроків) відбувається скоординована у часі, ритмічна зміна бінар-

них стратегій (рис. 2). 

     

 
     Рис. 1. Нескоординовані стратегії                                                         Рис. 2. Скоординовані стратегії  

Висновки. Розроблені модель, метод та алгоритм розв’язування стохастичної гри за-
безпечують динамічну координацію МАС, яка проявляється у локально-обумовленому про-
сторовому та часовому узгодженні стратегій гравців.  

Література 
1. Назин А.В. Адаптивный выбор вариантов:  Рекуррентные алгоритмы / А.В. Назин, А.С. Позняк. – 

М.: Наука, 1986. – 288 с. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ПРОГНОЗУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ  

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ЗА СУПУТНИКОВИМИ ДАНИМИ  

О.В.Кравченко 

Черкаський державний технологічний університет 

Україна є одним з найбільших виробників сількогосподарської продукції в світі. Тому 

своєчасний і точний прогноз врожайності в Україні є одним з ключових елементів для підт-

римки прийняття рішень в продовольчій політиці.  

Одним з доцільних методів прогнозування врожайності є використання емпіричних ре-

гресійних моделей. Дані моделі пов'язують врожайність з деякими предикторами (характери-

стикою біомаси за даними супутників) та не потребують великих об'ємів початкової (вхідної) 

інформації 1. Але суттєвим недоліком даних систем є потреба в якісних супутникових да-

них. Супутникові дані є джерелом своєчасної та об'єктивної інформації для великих терито-

рій 2. Супутникові продукти, такі як листовий індекс LAI, вегетаційні індекси  NDVI та 

EVI, метереологічні параметри, що отримуються зі спутників Meteosat та NOAA-AVHRR, 

вбудовуються в моделі росту сільськогосподарських культур для підвищення їх ефективності 

3. Вегетаційні індекси використовують для прогнозування врожайності.  

 
Рис. 1  Групи вегетаційних індексів за їх властивостями 

Розрахунок більшої частини вегетаційних індексів базується на двох найбільш стабіль-

них (не залежних від інших факторів) ділянках кривої спектральної відбивної здатності рос-

лин (рис. 1). На червону зону спектра (0,62 - 0,75 мкм) припадає максимум поглинання соня-

чної радіації хлорофілом, а на ближню інфрачервону зону (0,75 - 1,3 мкм) максимальне від-

дзеркалення енергії клітинною структурою листа. Висока фотосинтетична активність приз-

водить до більш низьких значень коефіцієнтів відбиття в червоній зоні спектра і великим 

значенням в ближній інфрачервоній. Відношення цих показників один до одного дозволяє 

чітко відокремлювати рослинність від інших природних об'єктів. Вегетаційні індекси не да-

ють абсолютних кількісних показників досліджуваного властивості, і їх значення залежать 

від характеристик сенсора (ширина спектральних каналів, дозволи), умов зйомки, освітлено-

сті, стану атмосфери. Тому питання застосування моделей оцінки даних в процесі  прогнозу-

вання стає актуальним.  
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ЗАСОБИ КОМП’ЮТЕРНОЇ АНІМАЦІЇ ДЛЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ 

МОДЕЛЮВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЖЕСТОВОЇ МОВИ 

Ю.В.Крак, М.П.Лісняк, В.О.Кузнецов, А.С.Тернов 

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Київ, Україна  

Пропонується підхід до створення програмного комплексу для інтерактивного навчан-

ня українській жестовій мові, який складається з підсистем, що відповідають за анімацію, 

звук, розпізнавання, тощо [1]. Найбільш важливою є підсистема, що реалізує реалістичну 

анімацію жестів, з одночасною анімацією артикуляції та різних емоційних проявів. Така 

підсистема є досить ресурсозатратною і складною для реалізації, оскільки використовуються 

реалістичні тривимірні моделі людини з великою кількістю полігонів та скелетом з більш 

ніж 70 кісток, за умови, що обчислення мають проводитися в режимі реального часу.  

Для розробки системи синтезу української жестової мови було обрано графічну систе-

му Ogre 3D [2]. Вона відповідає усім необхідним для створення такої системи критеріям, а 

саме: має підтримку програмних шейдерів на усіх наявних низькорівневих мовах, підтримує 

як OpenGl, так і DirectX, є відкритим ресурсом та підтримує експорт з відомих програм для 

побудови тривимірних моделей. Також перевагою саме Ogre 3D є нова система генерації 

програмних шейдерів під час виконання програми на льоту [2]. Ця властивість відіграє дуже 

велику роль у збільшенні швидкодії програми. 

Використовуючи Ogre 3D, було побудовано програмне забезпечення (рис. 1) для відоб-

раження тривимірної моделі з простою скелетною анімацією, керуванням камерою та 

освітленням. Загальну схема контролерів анімації подано на рис. 1. Контролер анімації стану 

спокою поєднує роботу кількох контролерів одночасно (зміна напрямку зору; мікрорухи ту-

луба, зміна пози; мікрорухи головою; імітація дихання та ін.). Функціонально робота деяких 

контролерів є взаємозалежною (анімація руху очей і рухи голови) або взаємозамінною, тому 

важливим аспектом роботи такої системи є підсистема для управління анімаціями та перехо-

дами між ними. Було розроблено наступну модель, що підтримує три типи переходів між 

анімаціями: моментальне завершення першої анімації та старт другої; плавний перехід від 

першої анімації до другої; старт нової після закінчення попередньої анімації. Для забезпе-

чення плавності рухів між двома жестами було розроблено алгоритм «зваженої» анімації. 

 

   
Рис. 1. Вікно програми анімації жестів 

Висновки. У результаті проведених досліджень була розроблена експериментальна си-

стема анімації жестів на тривимірній моделі людини. Подальші дослідження будуть спрямо-

вані на покращення існуючої системи за рахунок врахування вагових коефіцієнтів не повних 

анімацій, а окремих кісток, поєднання морфної, позиційної  та скелетної анімації. 
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ПОВЫШЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ РАСПОЗНАВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

ПУТЁМ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛИ МУЛЬТИМНОЖЕСТВ 

Ю.А. Куликов 

 «Харьковский национальный университет радиоэлектроники», Харьков, Украина 

Введение. В настоящее время для решения прикладных задач компьютерного зрения 

широко применяются структурные методы анализа видеоданных. Эти методы основаны на  

построении структурного описания объекта при помощи выделения множества характерных 

признаков (ХП), отображающих локальные изменения функции яркости. Одним из способов 

усовершенствования структурных методов является переход в пространство статистических 

признаков [1,2]. Применение аппарата мультимножеств обеспечивает снижение временных 

затрат и объёмов хранимой информации, а также повышает достоверность распознавания.  

Формирование системы признаков. Одними из наиболее популярных методов фор-

мирования ХП на сегодняшний день является технология SURF (Speeded Up Robust Features) 

[3]. Эта технология решает две задачи – поиск характерных признаков изображения и фор-

мирование их дескрипторов, обладающих инвариантностью к смещению, масштабированию 

и вращению объектов, а также изменению освещённости. Дескрипторы SURF представляют 

собой числовые векторы, содержащие 64 компонента, и отображают флуктуации градиента 

яркости в точке ХП относительно доминирующего направления изменения градиента. Распо-

знавание изображений на основе метода SURF является эффективным при наличии аддитив-

ных или пространственных помех. Однако данный метод требует достаточно больших вы-

числительных затрат. 

Для сокращения вычислительных затрат, снижения объёмов хранимой информации 

осуществляется переход к пространству гистограммных признаков, строящихся на основа-

нии статистического распределения компонентов каждого отдельного дескриптора ХП. 

Сформированные на основе дескрипторов гистограммные признаки обладают высокой по-

мехозащищённостью к пространственным и аддитивным помехам. Подробно методы фор-

мирования гистограммных признаков описаны в [1].  

Применение аппарата мультимножеств. Классические методы сопоставления струк-

турных описаний видеоданных, такие как голосование, эффективно применяются при клас-

сификации и распознавании объектов [3]. Однако при распознавании синтезированных «мо-

заичных» изображений, состоящих из повторяющихся фрагментов, или объектов, представ-

ляющих собой геометрические фигуры, классические методы распознавания не всегда будут 

эффективны. Это обусловлено тем, что характерные признаки, отображающие свойства от-

дельных фрагментов изображения (углы и края геометрических объектов, повторяющиеся 

фрагменты мозаик, одинаковые текстуры) будут подобны между собой, однако могут при-

надлежать разным объектам. Классическое голосование, основанное на независимом нахож-

дении соответствия отдельных признаков, не учитывает количество повторений одинаковых 

признаков, что приводит к неверному сопоставлению объектов при классификации. Приме-

ры мозаичных изображений и изображений, состоящих из однотипных геометрических фи-

гур, представлены на рис. 1. 

 

 

Рис.1 Изображения из однотипных геометрических фигур 

 

Применение аппарата мультимножеств при сопоставлении изображений направлено на 

повышение достоверности распознавания за счет учёта фактора повторяемости структурных 
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признаков в конкретном описании. Механизм формирования мультимножеств на основе ги-

стограммных признаков изображений подробно описан в [2]. Одним из вариантов примене-

ния мультимножеств является сопоставление по множеству норм векторов гистограммных 

признаков, построенных для структурного описания объекта. 

Результаты экспериментов. Компьютерное моделирование показало, что для  базы 

изображений из 10 геометрических фигур классическое независимое голосование по множе-

ству ХП является неэффективным из-за повторяемости отдельных фрагментов у разных объ-

ектов, что приводит к появлению значительного количества ложных откликов (более 90% 

совпавших при сравнении признаков принадлежали к разным объектам). Описания разных 

объектов в некоторых ситуациях из-за повторяемости ХП получаются схожими между со-

бой, что может сделать затруднительным проведение распознавания. Для сравнения степени 

схожести объектов при независимом голосовании применялась метрика Танимото. 

),(/)(),(1 BABABA    (

1) 

где A – множество ХП объекта, B  – множество ХП эталона из базы. 

Для оценки схожести изображений с использованием аппарата мультимножеств при-

менялась метрика: 
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где )(),( iBiA ukuk  – i-е элементы мультимножества для объекта A  и эталона B . 

Фрагменты матриц расстояний между объектами с использованием метрик (1) и (2) 

приведены в табл.1. 

Таблица 1 

Матрицы расстояний для нескольких объектов из базы 

Независимое голосование Аппарат мультимножеств 
0,03       0,18       

0,15 0,09      0,4 0,44      

0,01 0,05 0,08     0,45 0,47 0,13     

0,04 0,08 0,13 0,11    0,46 0,5 0,35 0,33    

0,15 0,12 0,09 0,08 0,04   0,12 0,21 0,44 0,48 0,49   

0,19 0,05 0,38 0,36 0,38 0,11  0,24 0,24 0,32 0,36 0,38 0,33  

0,05 0,25 0,06 0,01 0,08 0,20 0,27 0,29 0,32 0,39 0,41 0,47 0,36 0,27 

 

Выводы. Методы, основанные на применении мультимножеств, показали лучшие ре-

зультаты за счёт более углубленного анализа структурных описаний изображений. Среднее 

значение матриц расстояний для независимого голосования и распознавания с использовани-

ем аппарата мультимножеств составляет 0,167 и 0,365 соответственно. Как видим, среднее 

расстояние между разными объектами базы значительно больше в пространстве признаков с 

применением мультимножеств, что говорит о лучшей эффективности этого пространства в 

плане достоверности распознавания.   
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ОБ ИДЕНТИФИКАЦИННОЙ СИСТЕМЕ ПО РАСПОЗНАВАНИЮ ЛИЦ НА ОСНОВЕ 

ФОТОПОРТРЕТОВ 

Т. Г. Кязимов, Ш.Д. Махмудова, 

Институт Информационных Технологий НАН Азербайджана, г.Баку 

Введение. Биометрика – это технология, идентифицирующая личность при помощи 

субъективных физиологических параметров человека (отпечатки пальцев, сетчатка глаза и 

т.д.). Биометрическая технология была разработана на основе биометрической науки, учиты-

вающей уникальные характеристики отдельного человека. Биометрические технологии ши-

роко используются при идентификации личности. 

Биометрические характеристики делятся на две основные группы: 

1) физиологические биометрические характеристики; 

2) биометрические характеристики, связанные с поведением. 

Некоторые биометрические характеристики можно использовать для удостоверения 

личности или для проверки информации о личности, так как эти характеристики уникальны 

для конкретного человека [1]. 

К биометрическим характеристикам относят: 

 линии пальцев; 

 форма руки; 

 линии сетчатки глаза; 

 параметры звука; 

 черты лица; 

 термограмма лица (схема расположения кровяных сосудов на лице); 

 форма подписи. 

Биометрическая идентификация используется для защиты от несанкционированного 

доступа в здания, банкоматы, компьютеры и т.д. Этот подход значительно надежнее, чем 

применения паролей, ПИН-кодов, смарт-карт, жетонов и т.д. 

Применение биометрических технологий разнообразное: доступ к рабочим местам и 

сетевым ресурсам, защита информации, обеспечение доступа к определенным ресурсам и 

вопросы безопасности. Ведение электронного бизнеса и электронных правительственных дел 

возможно только после соблюдения определенных процедур по идентификации личности. 

Биометрические технологии используются в области безопасности банковских обращений, 

инвестирования и других финансовых перемещений, а также в розничной торговле, охране 

правопорядка, вопросах охраны здоровья, а также сфере социальных услуг. Обращая внима-

ние на стадии развития биометрических технологий, можно заметить, что распознавание че-

ловеческого лица по фотопортрету сегодня одна из актуальнейших тем. 

Увеличение количества изданий и научных исследований в последние десятилетия в 

этой сфере показывает актуальность данной проблемы: 

• В первую очередь это связано с развитием компьютерных технологий; 

• Существование множества коммерческих структур и рост социальных проблем уве-

личивают потребность к биометрическим технологиям. Так как автоматическая идентифика-

ция личности тесно связана с вышеуказанными проблемами; 

• Идентификацию личности на основе изображения можно применить для удостовере-

ний личности (паспорта, водительских прав), а также для обеспечения безопасности инфор-

мации от случайного или преднамеренного доступа лиц, не имеющих на это права, для кон-

троля криминальных происшествий, в банковском секторе и т.д. 

Это делается, во-первых, для противодействия международной организованной пре-

ступности и терроризму, борьбы с незаконной миграцией, подделкой документов. Кроме то-

го, биометрическая идентификация позволяет упростить саму процедуру паспортного кон-

троля. 

В настоящее время имеются значительное количество работ, посвященных исследова-

ниям распознавания людей по фотопортретам, а также некоторые рекомендации разработчи-
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ков систем идентификации личности по фотографиям. При этом под термином «фотопорт-

рет» подразумевается цифровое изображение лица человека в фас без элементов одежды, 

украшений, солнечных очков и т.д., которые могут закрывать или искажать части его лица. 

Люди значительно отличаются друг от друга по размерам и расположению таких лице-

вых элементов, как глаза, брови, нос, уши, рот и т.д. Поэтому первое решение проблемы ав-

томатической идентификации человека по изображению лица основывалось на выборе и 

сравнении некоторых антропометрических особенностей лица. Эта методика годами исполь-

зовалась в экспериментальной криминалистике. Этот способ был особенно эффективным в 

случае, когда у человека не было иной фотографии, кроме той, что в паспорте (контроль пас-

порта) [2]. 

Работа [3] посвящена распознаванию человека на основе фотопортрета. Для распозна-

вания лица на основе фотопортрета авторы данной работы разработали алгоритм вычисления 

геометрических характеристик человеческого лица на основе выбранных 19 антропометри-

ческих точек лица и расстояний между этими точками. Эти точки должны быть прочными к 

таким изменениям, как ракурс, свет, мимика, косметика, возраст и т.д. Одним из основных 

методов распознавания является определение геометрических характеристик лица. Суть ме-

тода состоит в том, что на лице отмечаются ключевые точки. Затем определяются расстояния 

(геометрические характеристики) между соответствующими ключевыми точками. Ключевые 

точки на лице человека могут находиться в различных местах. Например, на краю глаза, гу-

бе, мочке уха, носу и т.д. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ТЕМПЕРАТУРЫ ПО КЛЕТКАМ БЛАСТОМЕРА В ЭМБРИОНЕ 

Д. А. Левкин 

"Харьковский Национальный Технический Университет Сельского Хозяйства имени 

Петра Василенко", Харьков, Украина 

При воздействии оптического излучения лазера на эмбрион происходит неоднородный 

нагрев биообъекта. В зависимости от неоднородной, трехслойной, нелинейной, нестацио-

нарной структуры эмбриона, длительности и мощности импульсного лазерного облучения 

будет происходить неравномерный нагрев слоев эмбриона. При использовании лазерного 

хетчинга [1] для прожигания оболочки эмбриона и извлечения клеток бластомера, воздей-

ствуют оптическим излучением лазера на эмбрион, находящийся на стадии поздней морулы 

или ранней бластоцисты - 32 или 64 клетки соответственно. Согласно [2], при мощности об-

лучения 140 мВт и времени экспозиции 3000 микросекунд происходит процесс лазерного 

воздействия на клетки бластомера. Используя кривую Безье рассчитали, что для лазерного 

облучения клеток, тепло проникает в глубину эмбриона на 53 мкм [3,4]. При электромагнит-

ном воздействия на клетки бластомера, актуальной научной задачей является моделирование 

процесса облучения клеток бластомера, необходимого для их последующей трансплантации, 

с уменьшением их термической трамируемости. 

Рассмотрим эмбрион на стадии поздней морулы. Радиус эмбриона становит 75 мкм, а 

радиус слоя клеток бластомера - 47 мкм. Применяя поверхностно-объемное соотношение к 

радиусу слоя клеток бластомера, и учитывая, что на стадии поздней морулы эмбрион содер-

жит 32 клетки, находим радиус каждой клетки, который равен 19 мкм. Соответственно, объ-

ем каждой клетки становит около 27176 мкм
3
. 

Температура, необходимая для обеспечения жизнеспособности клеток бластомера ста-

новит 37 
0
С [1]. При облучении клеток с температурой выше 37 

0
С начинает происходить 

процесс изменения структуры молекул и разрушения химических связей, что ведет к денату-

рации белка клеток эмбриона и к повышению их травмируемости. Применяя поверхностно-

объемное соотношение к радиусу одной клетки бластомера, и используя длину радиуса слоя 

клеток бластомера, получаем, что объем клеток облученных при температуре свыше 37 
0
С 

становит около 2007637 мкм
3
, а облученных при температуре от 20 

0
С до 37 

0
С - 489416,1 

мкм
3
. 

Таким образом, научились определять объемы термически-поврежденных и жизнеспо-

собных клеток бластомера эмбриона на стадии поздней морулы при различной мощности и 

длительности лазерного облучения. Выбирая такие вышеуказанные параметры облучения 

клеток, чтобы происходил процесс воздействия лазерного излучения на клетки бластомера, 

рассчитываем объемы жизнеспособных и травмируемых клеток. Зная расчеты для нахожде-

ния объемов травмируемых и жизнеспособных клеток бластомера, можем выбирать такие 

мощность и длительность импульсного лазерного воздействия на эмбрион, чтобы происхо-

дил процесс облучения клеток бластомера, но объем травмируемых клеток был минималь-

ным. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ И 

ПРОЧНОСТНО-ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ ИНЕРЦИОННО-

ФИЛЬТРУЮЩЕГО ГАЗОСЕПАРАТОРА 

А.В. Логвин,  М.М. Аль Раммахи, А.А. Ляпощенко, В.М.Маренок. 

СумГУ, Сумы, Украина 

При проектировании нового типа оборудования основное внимание уделяется констру-
ированию проточных частей, а также гидродинамической обстановке в рабочих областях 
устройств, после чего обязательно проводятся поверочные расчеты на прочность основных 
узлов и деталей разработанной конструкции. Таким образом, моделирование напряженно-
деформированного состояния и прочностно-элементный анализ новых конструкций инерци-
онно-фильтрующих (ИФ) сепараторов представляется актуальной задачей и является непре-
менным условием его длительной и надежной эксплуатации. 

Для решения данной задачи сегодня на рынке программного обеспечения имеется не-
сколько альтернативных программных продуктов, которые производят прочностной анализ 
на основе методик конечно-элементного моделирования. Наиболее доступными из таких 
отечественными инструментами являются система прочностного анализа APM FEM и систе-
ма автоматизированного расчета APM WinMachine (разработчик НТЦ «Автоматизированное 
проектирование машин»). Они предназначены для выполнения экспресс-расчетов твердо-
тельных объектов деталей машин и механизмов, элементов конструкций и узлов, созданных 
в CAD-системе KОМПАС-3D. Моделирование проведено для модернизированного ИФ газо-
сепаратора производительностью 50000 нм

3
/час природного газа (расчетные давление р=1,6 

МПа и температура t=20 
0
С), проходящего опытно-промышленные испытания на Качанов-

ском ГПЗ (ПАТ «Укрнефть»). Материал корпуса и внутренних устройств аппарата - Сталь 
16ГС. Механические характеристики определены согласно ГОСТ 14249-89. 

В процессе моделирования конструкция корпуса разбита на конечные треугольные 
элементы, которые образуют конечно-элементную расчетную сетку. Как видно из рис.1 в зо-
нах расположения концентраторов напряжений сетка разбивается на более мелкие элементы.  

После этого заданы граничные условия и приложены нагрузки (распределенное давле-
ние на внутренние стенки сосуда и штуцеров), а также указаны закрепления в месте привар-
ки цилиндрической опоры. 

Прочностной анализ модуля APM FEM позволяет решать линейные задачи: напряжен-
но-деформированного состояния (статический расчет), статической прочности сборок, 
устойчивости, термоупругости, стационарной теплопроводности. Динамический анализ поз-
воляет определять частоты и формы собственных колебаний, в том числе для моделей с 

предварительным нагружением. 
Расчетами определены: распределение эквива-

лентных напряжений и их составляющих, а также 
главных напряжений; распределение линейных, уг-
ловых и суммарных перемещений; распределение 
деформаций по элементам модели; эпюры распреде-
ления внутренних усилий; значение коэффициента 
запаса устойчивости и формы потери устойчивости; 
распределение коэффициентов запаса и числа цик-
лов по критерию усталостной прочности; распреде-
ление коэффициентов запаса по критериям текуче-
сти и прочности; распределение температурных по-
лей и термонапряжений; координаты центра тяже-
сти, вес, объем, длина, площадь поверхности, мо-
менты инерции модели, а также моменты инерции, 
статические моменты и площади поперечных сече-
ний; реакции в цилиндрической опоре аппарата, а 
также суммарные реакции, приведенные к центру 
тяжести модели газосепаратора.  

Рисунок 1. Распределение напряже-

ний в оболочке корпуса аппарата 
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ПРО ЕВІДЕНЦІАЛЬНУ ПАРАДИГМУ ТА ЇЇ СУЧАСНИЙ СТАН 

О.В.Лялецький
1
, А.О.Афонін

2
 

1
 «Київський  національний університет імені Тараса Шевченка», Київ, Україна 

2 «Національний університет "Києво-Могилянська академія"», Київ, Україна 

Накопичений досвід в області створення складних програмних комплексів, призначе-

них для чисельних обчислень, та/або символьних перетворень, та/або логічних міркувань дає 

хорошу основу для концептуального (пере)проектування і інтеграції різних видів обробки 

комп'ютерних математичних знань як декларативного, так і алгоритмічного характерів. Ком-

плексний підхід до такої інтеграції було закладено ще академіком В.М.Глушковим на рубежі 

1960-70-х років у вигляді програми теоретичних і прикладних досліджень під назвою "Алго-

ритм Очевидності" (АО), яка реалізується з різним успіхом на різних етапах її розвитку, по-

чинаючи з 1970-х років і закінчуючи сьогоднішнім часом. 

Сучасний стан робіт з АО не тільки добре відповідає наявним зараз "інтеграційним" 

тенденціям, а також дозволяє говорити об евіденціальної парадигмі, що ставить питання про 

одночасне проведення досліджень у напрямку розробки формалізованих мов для запису ма-

тематичних текстів у найсприятливішій для користувача формі, в напрямку еволюційного 

розвитку поняття машинного кроку доведення, у напрямку створення інформаційного сере-

довища АО, яке впливає на очевидність машинного кроку доведення, і в напрямку побудови 

засобів інтерактивної обробки математичних текстів.   

Наразі існує програмна реалізація евіденциальної парадигми у вигляді системи SAD 

(System for Automated Deduction), онлайновий доступ до якої можна здійснити через сайт 

"nevidal.org".  

Основні властивості системи SAD, що відрізняють її від інших подібних систем, 

пов’язані, головним чином, з лінгвістичними засобами та дедуктивною технікою. 

У якості мовних засобів системи SAD виступає англійська версія формальної при-

родній мови з назвою ForTheL (FORmal THEory Language).  

З синтаксичної токи зору усякий ForTheL-текст являє собою набір розділів. Усякий 

розділ може містити у собі фрази та розділи більш низького рівня. Певні розділи, наприклад, 

теореми, доведення і означення, грають ту особу роль в ForTheL-текстах, яка є присутній у 

звичайних математичних текстах. Наряду з цім, існує транслятор ForTheL-тектів у формули 

певного різновиду мови першого порядку, що дозволяє виконувати пошук висновку в кла-

сичної логіці першого порядку. 

Логічні методі SAD базуються на секвенційному формалізмі, який дозволяє конструю-

вати логічні методи пошуку доведень у сигнатурі початкової теорії. Цей вибір пояснюється 

тім фактом, що секвенційні виведення  мають вигляд “природних” доведень більш, чім виве-

дення, які отримані, наприклад, резолюційною технікою. Ця властивість секвенційного фор-

малізму стає важливим, колі передбачається взаємодія людини з комп’ютером. Другої особ-

ливістю її дедуктивної техніки системи є те, що пошук логічних висновків здійснюється у 

середовище замкнутого ForTheL-тексту, а також те, що SAD може використовувати зовнішні 

відносно неї прувери, таки, як, SPASS, Otter, Vampire та інші. Додатково, SAD дає мож-

ливість підключення різних систем комп'ютерної алгебри.  

З діючою версією SAD були проведені експерименти по верифікації достатньо склад-

них математичних текстів, деякі з яких наведені на сайті "nevidal.org", що демонструє 

плідність використання евіденціальної парадигми. Тому автори висловлюють надію, що цикл 

досліджень з евіденціальної парадигми та накопичений при цьому опит будуть корисними 

при знаходженні розв’язків таких важливих проблем, як автоматизоване доведення теорем, 

перевірка коректності математичних текстів, побудова баз математичних знань, здобуття 

знань із математичних статей/Інтернет, верифікація програмного забезпечення та інші. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ МАШИНЫ В КАЧЕСТВЕ 

КОНТРОЛЛЕРА ДЛЯ ПРОГРАММНО-КОНФИГУРИРУЕМОЙ СЕТИ 

С.В. Малахов 

 «ФГОБУ ВПО ПГУТИ», Самара, Россия 

Логически-централизованное управление данными в сети предполагает вынесение всех 

функций управления сетью на отдельный физический сервер, называемый контроллером. 

Контроллер может управлять как одним, так и несколькими OpenFlow-коммутаторами и со-

держит сетевую операционную систему, предоставляющую сетевые сервисы по низкоуров-

невому управлению сетью, сегментами сети и состоянием сетевых элементов, а так-

же приложения, осуществляющие высокоуровневое управление сетью и потоками данных. 

Сетевая ОС (СОС) обеспечивает приложениям доступ к управлению сетью и постоянно 

отслеживает конфигурацию средств сети. Под СОС понимается программная система, обес-

печивающая мониторинг, доступ и управление ресурсами всей сети, а не ее конкретного уз-

ла. 

Взаимодействие контроллера с коммутатором осуществляется посредством протокола 

OpenFlow. Openflow (открытый поток) — протокол (и технология) управления процессом 

обработки данных, передающихся по компьютерой сети маршрутизаторами и коммутатора-

ми. Протокол OpenFlow позволяет сетям быстро масштабироваться, давая удаленному кон-

троллеру возможность изменить поведение сетевых устройств, через четко определенные 

правила маршрутизации. Протокол OpenFlow входит как функция в маршрутизаторах, ком-

мутаторах, виртуальных коммутаторах и точках доступа разных производителей. 

Чтобы сетевая операционная система поддерживала протокол, его необходимо устано-

вить. 

Установка SSH, сетевой протокол прикладного уровня, позволяющий произво-

дить удаленное управление операционной системой и туннелирование TCP-соединений:  

sudo apt-get -y install ssh 

Установка Git, распределённая система управления версиями файлов: 

sudo apt-get install git-core automake m4 pkg-config libtool 

git clone git://openflow.org/openflow.git 

cd openflow 

./boot.sh 

Загрузка необходимых пакетов для того, чтобы скомпилировать протокол OpenFlow: 

sudo apt-get install gcc 

Сборка рабочего пространства OpenFlow коммутатора: 

./configure 

make 

sudo make install 

После проделанных операций виртуальная машина будет поддерживать протокол 

OpenFlow и можно приступать к установке другого программного обеспечения.  

Для декодирования пакетов и представления иерархических данных в удобной для вос-

приятия человеком форме, необходимо установить плагин OpenFlow Wireshark Dissector: 

sudo apt-get install wireshark libgtk2.0-dev 

cd utilities/wireshark_dissectors/openflow 

make 

sudo make install 

Комплект OpenFlow Regression Suite регрессии включен в стандартный дистрибутив 

OpenFlow. Но требует нескольких дополнительных пакетов. 

Установка необходимых пакетв для тестов: 

cd ~/<your openflow-dir> 

sudo regress/scripts/install_deps.pl 
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Отключение avahi-daemon и поддержку протокола IPv6, которые часто прерывают вы-

полнение тестов, посылая сообщения во время тестов: 

sudo apt-get remove avahi-daemon 

or 

sudo apt-get install sysv-rc-conf 

sudo sysv-rc-conf avahi-daemon off 

Обновление sysctl.conf и blacklist.conf для отключения поддержки протокола IPv6:  

sudo nano /etc/sysctl.conf 

net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1 

net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1 

sudo vi /etc/modprobe.d/blacklist.conf 

blacklist net-pf-10 

blacklist ipv6 

Чтобы изменения в системных файлах в ступили в силу необходимо перезапустить си-

стему: 

sudo shutdown -r now 

Обновление переменной окружения OF_ROOT: 

cd ~/ 

cp <openflow-dir>/regress/scripts/env_vars . 

vim env_vars 

На этом этапе подготовка виртуальной машины завершается. Проверим корректность 

установки. Для этого нужно войти под пользователем «root» и загрузить переменную окру-

жения: 

source ~/env_vars 

Для автоматической загрузки при входе в систему, в конце команды можно дописать 

~/.bashrc. 

Установка виртуально Ethernet соединения: 

veth_setup.pl // появится список veth0..7 

/sbin/ifconfig | more // проверка Ethernet соединения  

Запуск Wireshark: 

wireshark & 

После запуска Wireshark на панели сверху нужно нажать Filter и ввести: 

of || tcp.flags.reset == 1 

Для запуска пакетов, перейдем Capture->Interface и выбрать lo (Loopback). Теперь мож-

но запустить тестирование: 

of_user_veth_test.pl 

Если настройка выполнена правильно, то появятся пакеты между коммутатором и кон-

троллером, во время тестирования. Каждый тест отделяется сбросом пакетов. Для просмотра 

информации о пакете можно щелкнуть по часть OpenFlow. 

Литература  
1. Openflow [электронный ресурс]. - Режим доступа www.openflow.org 

2. git --everything [электронный ресурс]. - Режим доступа git-scm.com/ 

3. Википедиа [электронный ресурс]. - Режим доступа ru.wikipedia.org/wiki/SSH 

4. Открытые системы [электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.osp.ru/os/2012/09/13032491/ 
 

 

http://www.openflow.org/
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МНОГОКОМПОНЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
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Ведение. Данная работа посвящена разработке технологий и автоматизированных си-

стем по обработке и анализу данных критической частоты ионосферы, и направлена на изу-

чение спокойного (фонового) хода ионосферы и выявление аномалий в периоды ионосфер-

ных возмущений. Данные критической частоты fOF2 содержат суточный, сезонный ход и ло-

кальные особенности, возникающие в периоды ионосферных возмущений и несущие полез-

ную информацию о процессе, что делает неэффективным для их анализа традиционные ме-

тоды [1, 2]. Авторами предложен метод многокомпонентного моделирования данных fOF2, 

основанный на совмещении вейвлет-преобразования с  авторегрессионными моделями. Ме-

тод позволяет выделить характерный ход ионосферных данных, построить их прогноз с ша-

гом упреждения пять часов и выявить аномалии, формирующиеся в данных в периоды ионо-

сферных возмущений. Предложенный метод также может быть использован для решения 

задачи заполнения пропусков в данных критической частоты с учетом их суточного и сезон-

ного хода. 

Описание метода. Идентификация моделей основана на отображении данных в 

вейвлет-пространство до уровня m и их представлении в виде аппроксимирующей составля-

ющей и детализирующих компонент: 
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,  – ортонормированный вейвлет-базис; )(te j  –  шумовые составляю-

щие, j -разрешение. 

Для выделения компонент конструкции (1), описывающих характерные особенности 

данных, и идентификации их параметров применим следующие операции: 

1. Восстановим каждую из полученных компонент )(tf m  и mjtg j  ,1),(  до 

масштаба 0j , получим восстановленные компоненты вида: 
k

kk tctf )()( ,0,00  , 
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0 , где j –  индекс компоненты, соответствующий ее разрешению до вос-

становления. 

2.  Используя традиционный подход [3], определим модели из класса моделей ав-

торегресии-проинтегрированного скользящего среднего  для аппроксимации каждой из по-

лученных восстановленных компонент )(0 tf  и mjtg j  ,1),()(

0 . 

3. Выполним диагностические проверки полученных моделей компонент. Если 

диагностические проверки модели компоненты подтверждают ее адекватность, то будем 

считать, что модель компоненты готова к использованию и данная компонента является ха-

рактерной.  

4. Объединим модели выделенных характерных компонент в общую многоком-

понентную конструкцию. Получим многокомпонентную  модель вида:  
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   - оценочное значение  -ой компоненты, 


jp ,  lj ,  – порядок и параметры авторегрессионной модели  -компоненты, 

  )(,, tt kjkj
j    , j

 – оператор взятия разности порядка j
, 

 kj , – коэффициенты разло-

жения  -компоненты, 
jh ,  kj ,  –  порядок модели и параметры скользящего среднего модели 

 -компоненты,  
kja ,  – остаточные ошибки модели  -компоненты , M  – количество модели-

руемых характерных компонент, 
jN  – длина  -компоненты, 


kjb ,  - базис  -компоненты, j – 

разрешение. 

Процедура выделения аномалий может быть построена на обработке остаточных оши-

бок полученных моделей компонент при выполнении операции прогнозирования.  

Результаты экспериментов. Для оценки метода использовались часовые данные fOF2 

Камчатки (станция «Паратунка», ИКИР ДВО РАН). На рис. 1, в качестве примера, представ-

лены результаты моделирования и прогнозирования данных fOF2 за период 12.02.2011 – 

27.02.2011г. Анализ графиков показывает, что накануне сейсмического события, произо-

шедшего 20.02.2011г, наблюдается увеличение дисперсии ошибки прогноза.  

В процессе моделирования ионосферных данных выделены особенности, связанные с 

активностью Солнца, а также возникающие в периоды сильных землетрясений на Камчатке, 

что подтверждает эффективность предлагаемого метода. 

 
Рис.1 Результаты моделирования данных fOF2: часовые данные fOF2 (черным), прогноз 

(серым). Стрелкой отмечено сейсмическое событие 

 

Работа поддержана грантом стипендии Президента Российской Федерации СП-

2976.2013.5, грантом РФФИ – ДВО РАН №11-07-98514-р_восток_а и грантом «У.М.Н.И.К.»- 

№ 9633р/14207 от 30.08.2011. 
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АДАПТИВНЫЕ ПРОГНОЗИРУЮЩИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ВОЗДУХА 

Е.В. Мантула  

Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

В настоящее время уровень загрязнения воздуха в промышленно развитых странах до-

стиг критических значений, благодаря, прежде всего,  тепловым (не говоря уже от атомных) 

электростанциям, химическим и металлургическим производствам и т.п. Особенно остро эта 

проблема стоит в мегаполисах, где большие массы населения передвигаются наземным 

транспортом между удаленными частями города, а циркуляция  воздуха затруднена. Понят-

но, что загрязнение воздуха в городах влияет на здоровье населения и даже может вести к 

смерти среди ослабленных групп таких, как старики, астматики и т.п. В связи с этим подси-

стемы прогнозирования качества воздуха должны быть одним из ключевых элементов со-

временного управления городом. 

Уровень загрязнения воздуха описывается целым рядом показателей, характеризующих 

средневзвешенную концентрацию загрязнения. Здесь, прежде всего, следует отметить пока-

затели: 10PM  – концентрацию взвешенных частиц размером менее 10 микрон, 2,5PM  – 

взвешенные частицы размером менее 2,5 микрон, VOC  – летучие органические вещества, 

xNO  – оксиды азота, CO  – оксид углерода, 2SO  – диоксид серы, 3NH  – аммиак, 3O  – озон и 

другие. При этом уровень загрязнения сильно коррелирует с метеорологическими условия-

ми, которые могут рассматриваться в качестве экзогенных факторов. Здесь, прежде всего, 

следует отметить скорость и направление ветра, осадки, солнечное излучение, атмосферное 

давление, влажность, температуру воздуха, облачность и т.п. 

Предсказать качество воздуха можно с помощью современных методов прогнозирова-

ния, основанных на использовании различных математических моделей [1,2] от стохастиче-

ских (регрессионных, корреляционных, спектральных, Бокса-Джеккинса) до адаптивных 

(целью которых является построение самокорректирующихся (самонастраивающихся) моде-

лей), основанных на экспоненциальном сглаживании и машинном обучении, отличающихся 

от других прогностических моделей отражением текущих свойств ряда и способностью не-

прерывного учета эволюции динамических характеристик изучаемых процессов, и интеллек-

туальных, основанных на искусственных нейронных сетях, которые обладают универсаль-

ными аппроксимирующими свойствами в процессе обучения и способны с заданной точно-

стью восстанавливать практически любую нелинейную функцию, заданную набором наблю-

дений, однако их использование ограничивается потребностью для настройки своих пара-

метров иметь достаточно большую по объему обучающую выборку.  При этом следует пом-

нить, что временные ряды, описывающие уровни загрязнения, могут быть как стохастиче-

скими, так и хаотическими, нестационарными, нелинейными, содержать аномальные выбро-

сы и претерпевать резкие изменения. Кроме того и горизонты предсказания могут суще-

ственно отличаться, обычно это час, восемь часов, сутки, неделя. Данные обстоятельства 

резко усложняют задачу синтеза эффективной прогнозирующей модели. 

Вычислительные средства, которые помогают в принятии решений, должны быть тако-

выми, чтобы они учитывали все аспекты расхождений между априорной и апостериорной 

неопределенностью, поскольку неопределенность расчетов, по сути, происходит из-за дефи-

цита информации. Поэтому цель работы заключается в разумном (оптимальном) сочетании 

прогнозов для обеспечения надежной семантической интерпретации полученных результа-

тов. 

Для решения задачи краткосрочного прогнозирования, где желательно как можно 

быстрее отражать происходящие изменения без большого количества случайных колебаний, 

в качестве весьма эффективных показали себя адаптивные ARX–модели [2], которые для 

рассматриваемой нами задачи могут быть записаны в виде 
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2 1 2

1

( ) ( 1) ... ( ) ( 1) ( 2) ... ( )) ( ),
pB

q

i i i n i i A p p p p n p B jiA
p

y k a y k a y k n b x k b x k b x k n k


             

(1) 

где ( )iy k  – i -ый ( 1,2,..., )i n прогнозируемый показатель в  момент дискретного вре-

мени 1,2,...;k   ( )px i  – p -ый экзогенный фактор, ( )i k  – стохастическое ненаблюдаемое 

возмущение с нулевым средним и ограниченной дисперсией, 
jia , 

lpb  – неизвестные парамет-

ры модели, подлежащие определению. 

 

Перепишем уравнение (1) в виде 

2 11 1 1 1 12 2( ) ( 1) ... ( ) ( 1) ... ( ) ( 1) ...

( ) ... ( ) ( )
A B

p B

i i i n i i A n B

l p n q q B i

y k a y k a y k n i b x k b x k n b x k

b x k l b x k n k

             

     
 

или 

( ) ( ) ( )T

i i i iy k w k k   ,                                                            (2) 

где 1 11 1 12( ,..., , ,..., , ,..., ,..., ) ( ) 1
A B B

T

i i n i n lp n q A Bw a a b b b b b n n q     – вектор параметров, 

1 1 2( ) ( ( 1),..., ( ), ( 1),..., ( ), ( 1),..., ( ), ( ))T

i i i A B p q Bk y k y k n i x k x k n x k x k l x k n           – век-

тор входных переменных той же размерности. 

Для настройки параметров модели предлагается использовать аддитивно-

мультипликативную модификацию адаптивного алгоритма Качмажа [3] 

2

( ) ( 1) ( )
( ) ( 1) ( )

( )

T

i i i
i i i i

i i

y k w k k
w k w k k

k

 
  




 

 
,                   (3) 

где 0 2  ,  0i   – некоторые параметры алгоритма, выбираемые из эмпирических 

соображений. 

Совместное использование (2) и (3) позволяет просто получить одношаговый прогноз в 

виде 

ˆ ( 1) ( ) ( 1)T

i i iy k w k k   , 

при этом уточнение параметров прогнозирующей модели происходит непрерывно по 

мере поступления новых данных. Следует отметить также, что использование одношагового 

адаптивного алгоритма Качмажа позволяет эффективно отслеживать как дрейфы, так и скач-

ки в обрабатываемых процессах. 

Качество прогнозирования также оценивается непрерывно на основе оценки текущей 

дисперсии прогнозирования в виде 
2 2 2ˆ( ) ( 1) (1 )(( ( ) ( ))i i i ik k y k y k       , 

где 0 1   – параметр сглаживания. 

Рассмотренный подход позволяет достаточно точно и просто прогнозировать произ-

вольное количество показателей уровня загрязнения воздуха при произвольном их числе 

(включая отсутствие) экзогенных переменных. 

Литература: 
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3. Райбман Н.С., Чадеев В.М. Построение моделей процессов производства. [Текст] / Н.С. Райбман, 
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ГІЛОК І ГРАНИЦЬ ДЛЯ РОЗ’ВЯЗАННЯ ЗАДАЧІ 

ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНО РЕГРЕСІЙНОЇ МОДЕЛІ 

І.М. Мельник, Г.А. Піднебесна 

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій   

та систем НАН та МОНМС України, Київ 

Вступ. Вибір оптимальної регресійної моделі відноситься до класу задач дискретної та 
комбінаторної оптимізації. Вони характеризуються певною послідовністю перебору можли-
вих варіантів та правилами виключення, що дають змогу ще в процесі розв’язування задачі 
виявити неоптимальні варіанти без попередньої їх перевірки. Одним з ефективних методів 
розв’язання задач дискретної та комбінаторної оптимізації є метод гілок і границь, запропо-
нована Лендом і Дойгом [1] для загальної задачі цілочисельного лінійного програмування.  

Загальна ідея методу полягає в послідовному конструюванні та переборі тих варіантів 
рішень задачі, які, згідно з відповідними критеріями, є «перспективними» для подальшого 
розвитку, і відсіву тих варіантів, які завідомо є «неперспективними».  

Можна виділити три основних алгоритмічних складових методу гілок і границь: 
• отримання оцінки множини, яка розглядається на певному кроці алгоритму, 
• визначення за певним критерієм вибору «перспективного» напрямку обчислень, 
• процедура розгалуження – поділ поточної «перспективної» множини на підмножини 

для подальшого обчислення. 
Від конкретного вибору кожної з цих складових залежить ефективність застосування 

методу для конкретних класів задач. 

Опис запропонованого алгоритму 
В основі алгоритмічної схеми лежить ідея послідовного розбиття поточної множини 

допустимих розв’язків на підмножини розгалуження. На кожному кроці елементи розбиття 
(тобто підмножини розв’язків) піддаються перевірці для з’ясування, чи може дана підмно-
жина містити оптимальний розв’язок. Перевірка здійснюється за допомогою обчислення 
значення нижньої оцінки цільової функції (оцінки знизу для задач мінімізації) на цій 
підмножині розв’язків і співставлення значення оцінки зі значенням рекорду на цей момент.  

Розглядається [2] складна система, яка характеризується m вхідними (незалежними) 

змінними 1{ , ..., , ..., }i mx x x  та однією вихідною (залежною) змінною y , що мають стоха-

стичний характер і задані вибіркою з n  статистичних спостережень цих змінних 

 1, ...,S n .  

Нехай {1,..., }I MX m   – довільна підмножина індексів незалежних змінних (регре-

сорів). Регресійна модель на цій підмножині вхідних (незалежних) змінних для вихідної (за-

лежної) змінної y  будується в лінійному вигляді: i i

i I

y a x


 . 

Значення функціоналу оцінки регресійної моделі ( )F I  обчислюється так: 

2( ) max( ( ) )s s

i i
s S

i I

F I y a I x




  ,    (1) 

де  1| iI i x X  , 
1X MX  – вибрана підмножина вхідних змінних, на яких будується 

регресійна модель, ( ), ,ia I i I  - коефіцієнти регресійної моделі, знайдені за МНК для 1X . 

Необхідно знайти таку підмножину 
*I , 

*I MX , яка би мінімізувала значення 
функціоналу (1): 

2( *) min max( ( ) )l l

i i
I MX l S

i I

F I y a I x
 



  .    (2) 

Загальна задача розв’язується як послідовність m часткових задач пошуку методом 
гілок і границь субоптимального розв’язку на відповідній підмножині розв’язків. Підмножи-

на номерів змінних k -ї часткової задачі задається так: { , 1,..., }kI k k m  , 

{1,..., }kI MX m  , тобто розглядаються всі 1{ , } { , ,..., }k i k k k mX x i I x x x   . 
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Нижньою оцінкою ( )kR I  цільової функції (1) для підмножини розв’язків  k - ї част-

кової задачі позначається таке дійсне число, яке обчислюється за формулою: 

2

1

( ) ( ( ) ) /
k

n
s s

k i k i

s i I

R I y a I x n
 

   .    (3) 

Розгалуження поточної множини здійснюється на дві підмножини за принципом дихо-

томії (навпіл): 
1

kI ={ , 1, 2,..., [( ) / 2]k k k k m k    }, 
2

kI ={ , [( ) / 2] 1,...,k k m k m   }  

Значення нижніх оцінок цільової функції обчислюється аналогічно (3):  

( ) 1 1 2

1

1

( ) ( ( ( ) ) /
k pn

k s s

k i k i

l i k

R R I y a I x n


 

    ,   (4) 

( ) 2 2 2

2

1 1

( ) ( ( ) ) /
n m

k s s

k i k i

l i k p

R R I y a I x n
   

    ,    (5) 

де коефіцієнти 1,2( )i ka I знайдені за МНК для 1{ ,..., }k p mx x  , а     [( ) / 2]p m k  . Отри-

мані нижні оцінки порівнюються із поточним значенням рекорду. «Перспективною» для по-
дальших обчислень є підмножина, нижня оцінка якої менша за рекорд. У випадку, коли оби-
дві нижні оцінки менші за рекорд, вибір напрямку розгалуження проводиться наступним чи-
ном. Обчислюються значення ймовірностей того, що підмножина містить оптимальний 

розв’язок для цих підмножин 
1

kI  та 2

kI :  ( ) ( ) ( ) ( )

1 2 1 2/ ( )k k k kP R R R  ,

 
( ) ( ) ( ) ( )

2 1 1 2/ ( )k k k kP R R R  . 

Далі відповідно до отриманого розподілу вибирається «перспективна» підмножина для 
подальшого розгалуження. Обчислюється значення цільової функції (1) для цього розв’язку, 
і це значення приймається за рекорд. Ті підмножини розв’язків, які ще не піддавалися проце-
дурі подальшого розгалуження і для яких значення оцінок знизу не менше значення рекорду, 
є «неперспективними» для подальшого розгалуження і надалі не розглядаються.  

Обчислювальний процес продовжується, поки не виникне ситуація, коли всі підмножи-
ни, побудовані при розгалуженні, мають значення нижніх оцінок цільової функції більше 
значення рекорду. Процедура закінчується, розв’язок уже знайдено. В другому випадку ма-
тимемо підмножину, яка має лиш один розв’язок. порівнюємо значення цільової функції 
знайденого розв’язку зі значенням рекорду, і якщо це значення менше рекорду, то беремо 
його за рекорд, якщо ні – переходимо до наступного k . 

В цій алгоритмічній схемі методу гілок і границь переслідувалася мета, щоб на кожно-
му кроці повної ітерації процесу розгалуження вийти на підмножину з одним розв’язком для 
уточнення значення рекорду. 

 В [2] наведено чисельний приклад та представлені покрокові результати обчислень 
пропонованого алгоритму для окремного випадку. 

Висновки. Запропоновано застосування методу гілок і границь для розв’язання задачі 
дискретної оптимізації з метою вибору оптимальної регресійної моделі з мінімаксним кри-
терієм (2). Для розгалуження використовується принцип дихотомії. Обчислюються нижні 
оцінки значень цільової функції вибору оптимальної моделі. Вибір підмножини розв’язків з 
двох перспективних для розгалуження може здійснюватися за стохастичною процедурою. 
Наведено чисельний приклад роботи алгоритму, який є окремим випадком загальної задачі. 
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВЗАЄМОДІЇ ЕЛЕМЕНТІВ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА  

Б.В. Мисник 

«ЧДТУ», Черкаси, Україна 
 

Вступ. Плануючи створення нового підприємства, здійснюючи проектування або 

управління процесом його функціонування, особа, що приймає рішення, зіштовхується з 

проблемою прогнозування роботи даного підприємства та визначення його прибутковості. 

На виробниче підприємство (ВП) здійснюють вплив численні фактори різної природи, до 

яких відносять впливи зовнішнього середовища, внутрішні параметри та їх динаміку. 

Врахувати всю множину таких факторів неможливо, оскільки значення багатьох із них 

визначаються з похибками, і значна кількість врахованих факторів призводить до великих 

помилок у підрахунках. Такі особливості вказують на актуальність застосування нових під-

ходів до моделювання процесів функціонування ВП. 

Аналітичний огляд. В економічній теорії склалося кілька основних концепцій 

підприємства, що описують його виникнення, діяльність і ліквідацію. У кожній з них 

підприємство розглядається під визначеним кутом зору, з акцентом на ті чи інші особливості 

досліджуваного об'єкта. При цьому можна виділити чотири основних напрямки досліджень, 

пов'язаних з теоретичним описом функціонування підприємства: 

• неокласична теорія фірми; 

• інституціональна теорія фірми; 

• еволюційна теорія фірми; 

• підприємницька теорія фірми. 

Запропонована модель поєднує в собі здебільшого неокласичну та підприємницьку 

теорії фірми та частково еволюційну з застосуванням концепції «штучного життя» для 

відтворення принципів навчання, досвіду та конкуренції в певних галузях виробництва. 

Структура потоків підприємства. В середині будь-якого підприємства, що виробляє 

продукцію, відбувається потік матеріалів та послуг, що потребують певних коштів. Ці вкла-

дення повинні відшкодовуватись та приносити прибуток в результаті реалізації готової про-

дукції. Потоки підприємства можна розділити на вхідні та вихідні. До вхідних належать: по-

слуги енергопостачання, постачання матеріалів, закупівля обладнання та деталей, робоча си-

ла. Вихідний потік – реалізація готової продукції. Для вхідних потоків характерним є те, що 

їх функціонування потребує фінансових затрат таких як оплата енергопостачання, ма-

теріалів, обладнання та заробітної плати. В свою чергу збут продукції повинен відшкодо-

вувати всі вище зазначені затрати та приносити дохід. 

Розрахунок затрат на енергію, кількість якої змінюється з часом t, виконується за фор-

мулою: 


i

kiE,iE, (t) P*) (t) N*(t)(T=E(t)  (1) 

де, iE,T  – тариф та енергію виду i, 

iE,N  – кількість спожитої енергії на одиницю продукції кожного виду i, 

 (t) Pk  – попит на продукцію, 

 i – кількість видів енергії. 

Попит на продукцію (t) Pk  характеризується кількістю одиниць виготовленого 

підприємством товару, яка залежить від кількості реалізованого товару за попередній звітний 

період. Підраховується попит за формулою: 

ht *)1(P=(t)P kk   (2) 

де, h – коефіцієнт зміни кількості виробництва продукції: 

 0<h<1, якщо (t)P1)-(tP kk  , 

 h>1, якщо (t)P1)-(tP kk  , 
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 (t)Pk  – кількість реалізованої продукції. 

Для підрахування фінансових надходжень при збуті продукції в момент часу t викори-

стовується формула: 

)t(P*)t(P=Z(t) pk  (3) 

де, )t(Pk  – кількість реалізованої продукції в момент часу t, що залежить від попиту, 

 )t(Pp  – ціна на продукцію. 

Ціна на продукцію має дві складові: собівартість та дохід. Робота будь-якого підприєм-

ства направлена на збільшення капіталу за рахунок доходу, але чим більший дохід тим мен-

ший попит.  

dh *)1-t(P=)t(P kk  (3) 

 Коефіцієнт доходу d може приймати значення від 1. Одиниця означає дохід в нуль 

відсотків. Відповідно 1,5 – дохід 50%. За допомогою цього коефіцієнта є можливість знахо-

дити оптимальні відношення попиту до доходу. 

Моделювання життєвого циклу підприємства. Життєвий цикл підприємства почи-

нається з закупівлі матеріалів, придбання обладнання та найму робітників. Для цього необ-

хідний стартовий капітал який є одним з основних початкових параметрів моделі. 

Матеріали закуповуються з розрахунку для виготовлення однієї партії продукції за 

умови її реалізації (бажано в повному обсязі) за один період часу.  

Обладнання закуповується з початку життєвого циклу і може бути незмінним протягом 

декількох періодів виробництва потребуючи при цьому лише амортизаційних витрат. Умова 

виходу з ладу пристроїв та обладнання обумовлюється ймовірністю безвідмовної роботи 

вузлів. Кількість обладнання пропорційна кількості робітників, що з ним працюють. 

Наймаючи робітників потрібно враховувати кількість робочих місць та спроможність 

виплати заробітних плат. Існує перелік обов’язкових робочих місць (бухгалтер, головний ін-

женер, тощо), для яких сума зарплати є сталою, та вакансій кількість яких може змінюватись 

в залежності від об’ємів виробництва та розміру заробітного фонду. 

Будемо вважати, що коли підприємство готове безпосередньо до процесу виробництва 

(є матеріали, обладнання та персонал), продукція створюється в цьому-ж періоді часу та од-

разу надходить на реалізацію, результати якої відомі на початок наступного періоду. Від 

кількості реалізованої продукції залежить об’єм наступної партії та ,відповідно, кількість ма-

теріалів, що закуповуються на початку періоду. 

Висновки. Запропонована модель поєднує в собі принципи роботи сучасних еко-

номічних математичних моделей з внесеними змінами для інтеграції принципів концепції 

«штучного життя». Модель будується таким чином, що кожний окремий індивід (підприєм-

ство) функціонує як окремий організм з своїм набором параметрів та принципами роботи. З 

плином часу параметри підприємств змінюються, деякі банкрутують інші розвиваються – 

тобто проходить процес близький до процесу життя в соціумі з принципами концепції 

«штучного життя».  

Модель функціонує доки необхідно досліднику. Результатами моделювання є набір па-

раметрів підприємств робота яких досліджувалась. Метою моделювання роботи певного 

набору підприємств в більшій мірі є прогнозування, що надасть змогу дослідити життєвий 

цикл нового підприємства або «зазирнути за обрій» та побачити перспективи існуючих ви-

робничих підприємств в умовах конкуренції. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ГОСТРОЇ СЕРЦЕВОЇ 

НЕДОСТАТНОСТІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ГЕНДЕРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

ПАЦІЄНТІВ 

Є.А. Настенко, В.А.Павлов, З.Ю.Плигань
 

Національний технічний університет України «КПІ», Київ, Україна 

Вступ. Гостра серцева недостатність – захворювання, при якому серце не здатне забез-

печувати кровопостачання без компенсаторних механізмів. ГСН викликається послабленням 

функцій одного з відділів серця: лівого передсердя чи правого шлуночка [1, с. 12]. Фактори, 

що провокують розвиток ГСН, викликають її появу при зниженні компенсаторних ме-

ханізмів серця. На відміну від причин, фактори ризику потенційно оборотні, і їх визначення 

та своєчасний вплив на них дозволить внести корективи в доопераційний етап лікування, тим 

самим усунути можливий розвиток ГСН. Тому своєчасне та якісне автоматизоване визна-

чення факторів ризику розвитку ГСН, за допомогою методів статистики та відповідних кри-

теріїв є актуальною задачею для подальшої розробки інформаційної системи і буде корисним 

для лікарів у прийнятті життєво важливих рішень.  

З врахуванням того, що перебіг хвороби у пацієнтів чоловічої та жіночої статі має певні 

відмінності і проходить дещо по різному як в патогенезі, так і в клінічних проявах ГСН, до-

сліджувана вибірка розділена за гендерною ознакою [2].   

В дослідження було включено 4147 пацієнтів з ішемічною хворобою серця після аорто-

коронарного шунтування (АКШ). Всі операції виконані в НІССХ ім. М.М. Амосова НАМН 

України. Дані накопичені в ході лікувального процесу протягом 2009 – 2011 рр. Середній вік 

хворих становив 59 ± 9 років. Кількість чоловіків у вибірці – 3559, жінок – 588. 

Для визначення чинників ускладнень розвитку ГСН в ранньому післяопераційному 

періоді застосовано метод лінійного дискримінантного аналізу (ЛДА) [3, c. 18]. При до-

слідженні було застосовано всі ймовірні фактори ризику, які входять до анамнестичних та 

антропометричних, передопераційних (дані лабораторних та інструментальних досліджень) 

та операційних даних (вид операції, особливості анестезіологічного забезпечення, параметри 

штучного кровообігу). З виявлених факторів ризику побудовано математичні моделі кла-

сифікації та прогнозу розвитку ГСН. 

Канонічні дискримінантні функції  (КДА) мають наступний вид (1): 

mm XCXCXCZ  ...2211

 

(

1) 

де  Х1, Х2, …, Хm – значення факторів, які впливають на розвиток ГСН; 

С1, С2, …, Сm – нормовані коефіцієнти канонічної дискримінантної функції [4, с.53]. 

Результати розрахунків моделі розвитку ГСН у пацієнтів в ранній післяопераційний 

період представлені в табл. 1. 

Таблиця 1 

Фактори ризику, що ввійшли до моделі прогнозу розвитку ГСН, визначені методами  

ДА 

Чоловіча стать Жіноча стать 

По-

зна-

чення 

Фактори ри-

зику 

 

p
*
 

Коефіцієнт 

рівняння ре-

гресії С1…m 

Позна

зна-

чення 

Фактори ри-

зику 
p

*
 

Коефіцієнт 

рівняння ре-

гресії С1…m 

X1 
Гіпертонічна 

хвороба 
-0,020 -0,058 Y1 

Задишка в 

стані спокою 
0,043 0,200 

X2 

Хронічна не-

достатність 

кровообігу 

0,017 0,125 Y2 Ішемія 0,011 0,255 

X3 
Стенокардія 

напруги 
-0,072 -0,093 Y3 

Видалення 

тромбів 
0,012 -0,198 

X4 Застосування 0,020 3,789 Y4 Застосуван- 0,000 0,951 
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штучного 

кровообігу 

ня штучного 

кровообігу 

X5 

Резекція ане-

вризми лівого 

шлуночка 

0,034 0,071 Y5 Аневризма 0,011 0,155 

X6 

Маніпуляції 

на мітрально-

му клапані 

0,014 0,136 Y6 

Внутрішнь-

оаортальна 

балонна 

контр пуль-

сація 

0,000 0,468 

X7 

Внутрішнь-

оаортальна 

балонна контр 

пульсація 

0,049 0,994 - - - - 

X8 Аритмії 0,042 0,067 - - - - 

B1 = 4,730 B2 = 5,233 

*) 
р – значимість показника; b0 – вільний член рівняння ДА 

КДА, що описали ризик розвитку ГСН в ранній післяопераційний період для чоловічої 

та жіночої статі мають наступний вид: 

730,4042,0049,0

014,0034,0021,0072,0017,0020,0

87

6543211





XX

XXXXXXZ

 

(

2) 

233,5458,0155,0951,0198,0255,0200,0 6543212  YYYYYYZ  (

3) 

Кросс-перевірка моделей що класифікують прогноз розвитку ГСН та побудовані на ви-

явлених факторах ризику наведено у таблиці 2. 

Таблиця 2 

Відсоток правильних віднесень, чутливість та специфічність моделей прогнозу розвит-

ку ГСН 

Стать Чоловіча Жіноча 

Чутливість 85,185 94,737 

Специфічність 98,174 98,249 

Відсоток вірної кла-

сифікації 

96,1 % 95,9 % 

Висновки. Виявлені фактори ризику розвитку ГСН в ранньому післяопераційному 

періоді та побудовані моделі прогнозу мають достатньо високі якісні показники класифікації 

ГСН, тому можуть  стати основою для розробки відповідної інформаційної системи. Система 

буде  корисною для знаходження і вибору найбільш раціональної тактики лікування, 

профілактики ускладнень і побудови ефективних схем лікування.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПРИРОДНЫХ 

СИТУАЦИЙ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ АВТОДОРОГАХ 

Л.И. Нефедов,  Н.Ю. Филь 

«Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет», Украина 

Вступление. Техногенное воздействие на геологическую среду все более активизирует 

опасные экзогенные процессы в Крыму и на Украине (оползни, карст, подтопление, сели, 

просадки и т.д.). За последние 25-30 лет количество возможных источников чрезвычайных 

природных ситуаций (ЧПС) возросло в 3-5 раз и составляет до 16 тысяч оползней, 4.5 тысячи 

карстовых провальных форм, 1 млн. га подтопленных и проседающих лессово-суглинистых 

грунтов [1]. Сегодня на территории Украины насчитывается более 20 тысяч оползней, кото-

рые неравномерно распределены на ее территории. 

В Крыму наблюдается 1576 оползней, из которых 250 ед. разрушают автодороги, 79 

оползней находится в активном состоянии. Общая длина участков дорог, которые проходят 

по телу оползней, составляет 37,2 км. Все это приводит к тому, что из общего лимита финан-

сирования каждый год забираются не предусмотренные планом средства на восстановление 

вновь возникающих после зимы просадок. Данная ситуация обязывает Службу автомобиль-

ных дорог в Автономной Республике Крым к принятию экстренных мер по инженерной за-

щите автомобильных дорог. По предварительным данным организация инженерной защиты 

этих объектов от воздействия оползней оценивается в сумме 1,6 млрд. грн [2]. 

В связи с расширением Европейского Союза до границы Украины, развитием между-

народных торгово-экономичных отношений, существенно увеличились объемы транспорт-

ных связей с зарубежными странами. Все это требует усиления безопасности магистральных 

автодорог (МАД). 

Управление проектами предупреждения и ликвидации ЧПС на МАД является сложной 

задачей из-за слабой формализации сведений о ЧПС, закономерностях и зависимостях ее 

происхождения и развития. Перспективным является решение подобных задач путем созда-

ния программных систем, имитирующих человеческие рассуждения, в частности систем, ос-

нованных на эффективном использовании существующего опыта, представленного в виде 

прецедентов. Для минимизации времени принятия решения на основе прецедентов проектов 

предупреждения и ликвидации ЧПС на МАД необходимо провести оценку опасности источ-

ников на МАД. 

Для решения задачи оценки опасности источников ЧПС на МАД предлагается способ, 

основанный на использовании методов автоматической классификации и нечеткого кластер-

ного анализа [3-5]. 

Формальная постановка задачи нечеткого кластерного анализа опасности существую-

щих и возможных источников ЧПС на МАД. Пусть имеется конечное множество источников 

ЧПС на МАД }R,...,R,R{R n21 . Также пусть имеются конечное множество различных 

природно-техногенных факторов },...,,{ n21  , на которые влияют потенциальные 

рисковые события и значения последствий влияния которых можно оценить. 

Для каждого из источников ЧПС на МАД измерены все факторы   в некоторой коли-

чественной шкале. Каждому из элементов RR i  , ( n,1i  ), поставлен в соответствие неко-

торый вектор },...,,{ i

q

i

2

i

1i  , где 
i

q  - количественное значение признака  i  для 

объекта RR i  . 

Векторы значений признаков },...,,{ i

q

i

2

i

1i   представим в виде так называемой 

матрицы данных D размерностью (n×q) , каждая строка которой равна значению вектора i . 

Задача нечеткой кластеризации опасности источников ЧПС на МАД может быть сфор-

мулирована следующим образом. Для заданных параметров матрицы данных D, количества 

нечетких кластеров опасности источников ЧПС на МАД c , )1c,Nc(  , экспоненциальным 
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весом m , равным некоторому действительному числу )1m(   определить матрицу U  значе-

ний функций принадлежности опасности источников ЧПС на МАД RR i   нечетким класте-

рам })c,...,2{k(Ak  , которые доставляют минимум целевой функции: 
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 , )RR},c,...,2{k( i    (5) 

Поскольку целевая функция (1) не является выпуклой, а ограничения (2)-(4) формиру-

ют невыпуклое множество допустимых альтернатив, то в общем случае, задача нечеткой 

кластеризации относится к многоэкстремальным задачам нелинейного программирования. 

Выводы. Представленные в работе результаты исследований по решению задачи не-

четкой классификации источников ЧПС на МАД по их опасности для мониторинга, позво-

ляют существенно повысить эффективность процесса управления проектами предупрежде-

ния ЧПС на МАД в условиях нечеткости исходных данных. 
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ІНФОРМАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРІЙКОВОГО СИМЕТРИЧНОГО 

КАНАЛУ З ТРЬОМА ГРАДАЦІЯМИ ВІРНОСТІ 

К.М. Обельовська, О.І. Ліскевич 

Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна 

Вступ. Протягом усього часу існування комп’ютерних мереж існує тенденція постійно-

го зростання вимог до каналів зв’язку, зокрема, до швидкості передачі інформації. Очевидно, 

що така постановка задачі актуальна і для сучасних мереж. З метою підвищення швидкості 

передачі інформації на практиці, серед інших рішень, все частіше застосовують збільшення 

алфавіту вхідних символів каналу. Якщо у двійкових каналах одна посилка несе один біт ін-

формації, то у недвійкових максимальна кількість інформації, що переноситься в одній по-

силці, збільшується та дорівнює N2log , де N – основа алфавіту вхідних символів каналу. 

Крім того, сучасні мережі повинні надавати інтегровані послуги, тобто передавати інфор-

мацію різних видів, наприклад, дані, мову, відео. Оскільки до якості передачі кожного з цих 

видів інформації ставлять різні вимоги, то в каналах може бути застосовано прийом з різни-

ми градаціями вірності. Модель каналу та його інформаційна характеристика при цьому сут-

тєво ускладнюються. Метою даної роботи є отримання формули для інформаційної характе-

ристики одного з таких каналів. Нами обрано трійковий симетричний канал без пам’яті з 

трьома градаціями вірності. Трійковий код і, відповідно, трійковий канал, використовується, 

наприклад, в Европі для організації цифрових потоків зі швидкістю 2,048 Мбіт/с у 

відповідності з рекомендацією G.703 МККТТ (код HDB3) та в мережах Fast Ethernet специ-

фікації 100Ваse-T4 (код 8В/6Т) [1].  

Нормована швидкість передачі інформації трійкового симетричного каналу без пам’яті 

з трьома градаціями вірності. Швидкість передачі інформації в ідеальному каналі зв’язку:  

,/)(/)( tYItXIVік                                                           (1) 

 де I(X) – кількість інформації, що передається джерелом в ідеальний канал за час t; 

I(Y) - кількість інформації, що приймається приймачем за час t. В реальних каналах швид-

кість передачі інформації (не сигналів) зменшується за рахунок спотворень, що мають місце 

при передачі. Щоб спростити аналіз різних каналів, особливо при їх порівнянні, скори-

стаємось нормалізованою швидкістю передачі інформації ,'V  яка буде визначати кількість 

переданої інформації не за одиницю часу, а в одній посилці. Для ідеального каналу:  

   ,' YHXHVік                                                               (2) 

для реального: 

   ,' XYHYHV                                                            (3) 

 де      XYHYHXH /,,  - відповідно ентропія джерела, приймача та умовна ентропія, 

що характеризує втрати в каналі зв’язку.  

Позначимо через X множину вхідних символів каналу, що використовує трійковий код:  

 321 ,, xxxX  ,                                                              (4) 

де x1, x2, x3 - вхідні символи трійкового каналу, ймовірність появи яких відповідно 

дорівнює )(),(),( 321 xpxpxp . 

Множину вихідних символів трійкового каналу, при прийомі з трьома градаціями вір-

ності позначимо через Y                                              

 НСВНСВНСВ yyyyyyyyyY 333222111 ,,,,,,,, ,                                    (5) 

де ВВВ yyy 321 ,, - вихідні символи цього каналу, прийняті з високою градацією вірності; 

ССС yyy 321 ,,  - вихідні символи каналу, прийняті з середньою градацією вірності; 

ННН yyy 321 ,, - вихідні символи каналу, прийняті з низькою градацією вірності. 
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 Нехай ймовірність помилкового прийому символу з присвоєнням йому високої гра-

дації вірності однакова для всіх вхідних символів алфавіту і дорівнює В

ПP . Ймовірність по-

милкового прийому символу з присвоєнням йому середньої градації вірності однакова для 

всіх вхідних символів алфавіту і дорівнює C

ПP . Аналогічно, ймовірність помилкового прийо-

му символу з присвоєнням йому низької градації вірності однакова для всіх символів алфа-

віту, і дорівнює H

ПP . Канал, що відповідає таким припущенням є симетричним [2], а ентропія 

вихідного сигналу після математичних перетворень може бути представлена у вигляді: 

       ,logloglog
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Коефіцієнти a, b та c у формулах (7-9) визначаються наступним чином: 
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де В

ПРP , С

ПРP , H

ПРP  - ймовірності правильного прийому символів з присвоєнням їм 

відповідно високої, середньої та низької градацій вірності. 

Для прийнятих припущень та позначень умовну ентропію можна представити у ви-

гляді: 
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         (13) 

Підставивши вирази (6) та (13) в формулу (3), після певних математичних перетворень 

можна отримати наступний вираз для оцінки нормованої швидкості інформації трійкового 

симетричного каналу без пам’яті з трьома градаціями вірності: 
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Висновок. Одержана формула для оцінки нормованої швидкості передачі інформації 

трійкового симетричного каналу без пам’яті з трьома градаціями вірності, яка може бути за-

стосована при аналізі мереж, що працюють з трійковими каналами, при застосуванні в них 

прийому з трьома градаціями вірності. 
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ФОРМУВАННЯ ВХІДНИХ ДАНИХ В ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕТВОРЕННЯ 

СЛАБОКОНТРАСТНИХ ЗОБРАЖЕНЬ 

С.Г. Палаш
 

«Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького», Черкаси, Україна 

На сьогоднішній день існує потреба в автоматизації процесів аналізу фотографічних 

зображень. Потужності існуючих технологій не завжди достатньо для цього. Зокрема, потре-

бують удосконалення методи та засоби перетворення слабоконтрастних зображень, які вико-

ристовуються в інформаційних технологіях медичної діагностики. Основне завдання, яке 

розв’язується дослідниками в медицині, є забезпечення необхідної інформативності характе-

ристик зображення, що дозволить синтезувати адекватні моделі. 

Особливе місце в цій предметній галузі займають задачі із автоматизації процесу 

визначення проблемних ділянок мамограм. Завданням даної роботи є пошук переліку харак-

теристик мамограм, інформативності яких буде достатньо для розв’язання задачі автомати-

зації пошуку «проблемних» ділянок мамограм. Підвищення інформативності фіксується за 

умови підвищення адекватності моделі, що синтезована на основі цих характеристик. 

Основною відмінністю даних досліджень від вже існуючих є використання нової тех-

нології обробки даних, яка реалізована у вигляді системи моніторингу із багаторівневим пе-

ретворенням форми інформації [1]. За результатами перетворення інформації від форми 

рентгенограми до форми масиву чисельних характеристик цього зображення синтезується 

багатовимірна ієрархічна модель, що дозволяє класифікувати ділянки зображень на мамо-

грамі.  

Результатом першого етапу досліджень стала методика сегментації зображення, ре-

зультати якої подані на Рис 1. Зображення розбивається на вікна та кластери.  

Рис. 1 Мамографічне зображення 

кластери поєднуються ділянки зображення за їх розміщенням. Форма та розмір вікна та 

кластера оптимізована за результатами експериментального дослідження. 

Було сформовано гіпотезу щодо переліку характеристик ділянок зображення, застосу-

вання яких забезпечить достатню інформативність МВД (масиву вхідних даних) і технології 

багаторівневого перетворення форми інформації для розпізнавання «проблемних» ділянок 

мамограми. В основі гіпотези є використання індивідуальних характеристик кожного класте-

ра в якості окремої ознаки. В процесі експериментальної перевірки гіпотези  інформатив-

ність МВД визначалася за результатами моделювання. В результаті виявилось, що було вірно 

класифіковано 62 % ділянок мамограм.  

З метою підвищення інформативності МВД було запропоновано будувати ієрархію мо-

делей із проміжною класифікацією групи пікселів як одиниці зображення. При експеримен-

тальній перевірці даної гіпотези виявилось, що кількість вірно класифікованих ділянок зрос-

ла до 87%. 

Таким чином використання системи з багаторівневим перетворенням форми інформації 

дозволяє забезпечити прийнятний рівень вірно класифікованих ділянок слабоконтрасних 

зображень мамограм. Запропоновано метод первинної обробки зображень, що дозволяє за-

безпечити прийнятну інформативність масивів вхідних даних.  
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Вступление. В данной работе представлены результаты исследования тенденций раз-

вития мобильных мультиагентных вычислительных систем (ММАВС). Целью работы явля-

ется определение наиболее перспективных методов распределения вычислительной мощно-

сти и задач для мобильных мультиагентных вычислительных систем. 

Мобильные вычислительные системы (МВС) [4] предусматривает обеспечение мо-

бильности, как самой вычислительной системы, так и кода программ и данных. А мультиа-

гентные вычислительные системы (МАВС) представляют собой специальную область иссле-

дования и применения интеллектуальных распределенных вычислительных систем для ре-

шения социальных [1] или прогнозирующих [2] задач, или задач принятия решения [2] или 

управления [3]. Интеграция возможностей данных типов вычислительных систем позволяет 

проектировать гибких, высокоэффективных интеллектуальных ВС для применения в различ-

ных областях управления: гибкими производственными процессами, роботизированными 

процессами, военными действиями и колониями роботов или других мобильных устройств 

(мобильные сенсорные сети). 

Структурный анализ ММАВС.  

Особый интерес для исследования и проектирования представляют собой ММАВС ре-

ализованное на базе однокристальных (ОК) вычислительных системах (SoC – System on 

Chip) [5, 6] которые нашли широкое применение в разных областях науки и техники. На ри-

сунке 1 представлена структурная схема классификации и конфигурации ОК ММАВС с точ-

ки зрения эффективности использования вычислительной мощности. 

Классификация ОК 

ММАВС предлагает три типа 

систем, это: 

- системы с мобильным 

кодом программ, где ММАВС 

получает код программы от ве-

дущего устройства, выполняет 

его,  обрабатывает данные и 

возвращает результат. Данная 

технология может найти приме-

нение в проектировании распре-

деленных баз данных, систем 

управления колониями роботов, 

систем прогнозирования, иссле-

дования и оценки; 

- системы с мобильными 

данными, где ММАВС получает 

данные от ведущего устройства, 

обрабатывает их на базе соб-

ственных программ и возвраща-

ет результат. Области примене-

ния данной технологии являют-

ся специализированные вычис-

лительные системы, распреде-

ленные системы управления и сбора информации, сенсорные сети и другие системы, функ-

ционирующие в режиме запрос - ответ; 
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Рис. 1 Схема классификации и конфигурации ОК 

ММАВС 
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- системы с мобильным кодом программ и мобильными данными, где ММАВС по-

лучает код программы и данные от ведущего устройства или от разных устройств (код про-

граммы от ведущего устройства и данные от других устройств), обрабатывает данные со-

гласно коду программы и возвращает результат. Данная технология можно использовать при 

проектировании систем управления, систем распределенной обработки информации и др. 

Конфигурация ОК ММАВС представляет собой состав каждого типа систем, где: 

RAM Data – память для хранения данных предназначенные обработке. В зависимости 

от классификации системы это могут быть собственные данные или данные, полученные в 

результате ввода от датчиков или данные полученные от других ММАВС; 

CPU – вычислительное устройство (АЛУ); 

RAM/ROM Source Code – память для хранения кода программ для управления и обра-

ботки данных; 

MC
SC  - поток входных команд для систем с мобильным кодом; 

OMCD  - поток выходных 

данных для систем с мобильным кодом; MCD
SC  - поток входных команд для систем с мо-

бильными кодом и данными; 
IMCDD  - поток входных данных для систем с мобильными ко-

дом и данными; 
OMCDD  - поток выходных данных для систем с мобильными кодом и данны-

ми; 
IMDD  - поток входных данных для систем с мобильными данными; 

OMDD  - поток выход-

ных данных для систем с мобильными данными. 

 При проектировании ММАВС целью выбора конфигурации является определение оп-

тимальной архитектуры МВС для достижения максимальной эффективности использования 

ресурсов и минимизации трафика в сети. 

На рисунке 2 представлена диаграмма последовательности, которая отображает взаи-

модействие объектов в системе ММАВС. 
sd Мобильный код

ММАВС 1

(Master)

ММАВС 2

(Slave)

Код программы()

Выполнение кода

программы и

обработка

собственных данных()

Результат выполнения кода

программы()

 

sd Мобильные данные

ММАВС 1

(Master)

ММАВС 2

(Slave)

Данные для обработки()

Обработка данных

собственным

кодом()

Результат

обработки данных()

 

sd Мобильные код и данные

ММАВС 1

(Master)

ММАВС 2

(Slave)

Код программы()

Данные для обработки()

Выполнение кода

программы и обработка

полученных данных()

Результат обработки

данных()

 
Рис. 2 Диаграмма взаимодействия объектов в системе ММАВС 
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КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ 

Д.О.Поліщук, О.Д.Поліщук 

Інститут прикладних проблем механіки і математики НАН України, Львів, Україна 

Для контролю за станом та поведінкою реальних складних систем (СС) зазвичай вико-

ристовують два підходи: регулярні планові дослідження та неперервний моніторинг функ-

ціонування основних об’єктів системи, який дозволяє зробити лише опосередковані виснов-

ки про їх реальний стан та якість роботи.  

Оцінювання системи доцільно починати з об’єктів найнижчого рівня структуризації, 

тобто з її елементів. Елемент ми ідентифікуємо, як об’єкт, який має чітко визначене функціо-

нальне призначення та відповідний набір характеристик, які описують його стан, процес 

функціонування та просторове розміщення, з відповідними типами областей допустимих 

значень поведінки цих характеристик. Всі характеристики оцінюються за певною сукупністю 

критеріїв та параметрів. Це ж стосується і функцій, які елемент реалізує. Оцінювання кожно-

го об’єкта передбачає насамперед оцінку його стану, а потім якості реалізації покладених на 

нього функцій, які прямо чи опосередковано від цього стану залежать. Процесу оцінювання 

повинен передувати етап ретельного відбору та опрацювання експериментальних даних по 

кожній з характеристик та їх зведення до придатного для подальшого аналізу формату.  

У даний час для оцінювання більшості реальних СС, зокрема на транспорті, в логістиці 

тощо, широко розповсюдженою є цілочисельна бальна чи понятійна («відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно») шкала оцінок. Основний її недолік полягає в тому, що оцінка 

«задовільно» може означати все що завгодно від «майже добре» до «ледь краще від незадо-

вільного». Ми пропонуємо єдиний підхід до формування оцінок стану, якості функціонуван-

ня та взаємодії структурних елементів системи, який полягає у побудові основної бальної 

оцінки та її уточненні, виходячи з типу та особливостей досліджуваного об’єкта. Такий під-

хід дозволяє не тільки скласти більш чітке уявлення про предмет оцінювання, але й частково 

локалізувати причину виявлених недоліків.  

Кількість характеристик, які описують елемент системи може сягати десятків. Різні ха-

рактеристики можуть відбиратися відмінними способами та мати різний пріоритет в струк-

турі та діяльності елемента. Зрозуміло, що висновки по окремим характеристикам повинні 

узагальнюватись з врахуванням їх приорітетності. Важливим також є облік кількості реально 

оцінених характеристик з поміж усіх, які описують стан та якість функціонування елемента. 

Оцінювання елементів та функцій, які вони реалізують, а також для їхніх характеристик, на-

зиваємо локальним.  

Зазвичай планові огляди об’єктів системи рознесені в часі, тобто задовільні результати 

останнього дослідження зовсім не означають, що вони збережуться такими ж до наступного 

огляду і стан об’єкта або якість його функціонування не перетне «поріг безпеки» [1]. Слід 

також враховувати, що кожна реальна система еволюціонує у часі, тобто її оцінювання вик-

лючно з огляду на поточні вимоги може бути недостатнім. У зв’язку з цим процес оцінки по-

винен містити засоби аналізу відповідності СС до прогнозованих вимог на коротко- та довго-

строкову перспективу. Таким чином, процес оцінювання повинен не лише встановлювати 

висновки або відстежувати «слабкі» елементи на момент дослідження, але й прогнозувати 

подальшу поведінку об’єктів системи. Прогностичний аналіз, який здійснюється на основі 

передісторії локальних оцінок дає можливість визначати характер, спрямованість та швид-

кість зміни стану системи, дозволяє відстежувати негативні процеси і передбачати потенцій-

ні ризики, матеріальні та фінансові витрати, необхідні для їх усунення або вчасної профілак-

тики. Описаний спосіб оцінювання називаємо прогностичним. 

Кількість локальних оцінок для реальних СС може сягати десятків мільйонів одиниць 

[2], що явно перевищує можливості їх неавтоматизованого аналізу. Для одержання висновків 

про стан, якість функціонування та взаємодію об’єктів вищих рівнів ієрархії (підсистем та 

СС загалом), використовуються засоби лінійної або нелінійної агрегації з урахуванням ваго-

вих коефіцієнтів, які відображають важливість окремих об’єктів у структурі системи та пріо-
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ритетність виконуваних ними функцій. Узагальнені оцінки всіх рівнів можуть бути як резу-

льтатом зваженого усереднення, так і дорівнювати оцінці «найслабшого» об’єкта із сукупно-

сті оцінюваних. Оцінки другого типу використовуються у тих випадках, коли вихід з ладу 

одного з об’єктів підсистеми становить реальну загрозу для її функціонування загалом. За-

звичай зважене усереднення нівелює результати як позитивних, так і негативних оцінок ниж-

чого рівня. Тому узагальнення доцільно проводити після усунення причин та переоцінки 

виправлених недоліків. Описаний спосіб оцінювання називаємо агрегованим. Безумовно, що 

поряд із засобами висхідного аналізу, які реалізуються агрегуючими процедурами, процес 

оцінювання повинен містити і інструменти низхідного аналізу для локалізації об’єктів, які 

отримали негативні висновки. 

Через низку причин планові дослідження можуть вчасно не виявити недоліків, які ви-

никають «поза планом». Слід також враховувати, що навіть відмінні стан та якість функціо-

нування окремих об’єктів СС зовсім не гарантують високої ефективності роботи підсистем 

або системи загалом. І навпаки, найоптимальніший процес організації роботи не забезпечить 

високої ефективності її функціонування за незадовільного стану чи організації роботи скла-

дових системи. Чим більше спрацьовані об’єкти СС, тим актуальнішою є проблема неперерв-

ного моніторингу їхнього стану та якості функціонування. На якість реалізації функцій 

об’єкта можуть суттєво впливати сторонні чинники, як внутрішні, так і зовнішні стосовно 

системи. Внутрішній вплив можна оцінити на рівні підсистем, які поєднують взаємодіючі 

об’єкти. Такий спосіб оцінювання називаємо інтерактивним (від англ. “interaction” – 

взаємодія). Він дає можливість виявити окремі незадовільно функціонуючі об’єкти у 

виділеній підсистемі без ретельного аналізу стану та якості функціонування всіх її елементів 

та супроводжуючих їх витрат. Інтерактивне оцінювання найпростіше здійснювати для си-

стеми, рух потоків в якій принаймі частково підпорядкований певному графіку, виконання 

якого можна регулярно підсумовувати. До таких систем відносяться залізнична, рух поїздів у 

якій є повністю детермінованим. Автотранспортні системи великих міст є частково де-

термінованими. У цьому випадку аналіз дотримання виконання графіка руху комунальним 

транспортом дає можливість робити висновки про ефективність організації руху транспорту 

в місті. Узагальнені результати інтерактивного оцінювання за період між плановими до-

слідженнями також доцільно включати в процедуру агрегованого оцінювання. Вони також 

можуть бути використані для більш детального і точного прогностичного аналізу роботи 

оцінюваних об’єктів системи. 

Загалом лише у поєднанні пропоновані методи оцінювання дають достатньо повну та 

адекватну картину якості СС. Дійсно, високі локальні оцінки не гарантують якісної взаємодії 

елементів, у налагодженій організації можуть виникати збої від виходу з ладу окремих об’єк-

тів системи, задовільний стан об’єкта на момент поточного огляду зовсім не означає, що він 

залишиться таким самим до наступного. Величезна кількість інформації про окремі елементи 

СС без відповідного узагальнення непридатна для оперативного аналізу та своєчасного реа-

гування на виявлені недоліки тощо. На вищих рівнях узагальнення модель оцінювання дає 

можливість встановити об’єктивний висновок про стан та ефективність функціонування сис-

теми чи основних її підсистем загалом та оцінити необхідні дії, матеріальні та фінансові вит-

рати по її модернізації та оптимізації роботи. На локальному рівні вона дозволяє визначити 

конкретні елементи та їх складові, які підлягають удосконаленню.  
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ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБРОБКИ ПОТОКІВ  

У ВУЗЛАХ МЕРЕЖЕВИХ СТРУКТУР 

О.Д.Поліщук 

Інститут прикладних проблем механіки і математики НАН України, Львів, Україна 

Складні системи з мережевою структурою широко розповсюджені у багатьох сферах ді-

яльності людини (на транспорті, у постачанні, економіці, фінансах, зв’язку, інформаційному 

забезпеченні тощо). Зазвичай їх можна зобразити. Як сукупність вузлів, поєднаних ребрами 

по яких здійснюється рух потоків, причому саме на вузлах лежить основна відповідальність 

за ефективну організацію обробки та руху потоків. Тому оцінювання якості роботи вузлів є 

актуальним для підвищення ефективності функціонування мережі загалом [1]. 

Нехай N
nnO 1}{ O  – повний цикл операцій, які необхідно виконати над потоком Р у вуз-

лі S, ,...,{
21 nnN OO

i
O , }

iNO O , 


I

i
iN

1

= N, – підмножини операцій, які необхідно викону-

вати послідовно, причому операції з різних підмножин 
iNO , Ii ,1 , можуть виконуватися 

паралельно. Позначимо N
nn

гг O 1)}({  τ , де )( n
г O  – час виконання операції nO  згідно гра-

фіка, N
nnO 1

minmin )}({  τ , )(min
nO  – мінімально допустимий час виконання операції nO , 

N
nn

рр O 1)}({  τ , )( n
р O  – реальний час виконання операції nO . Оцінювання якості роботи 

вузла повинно проводитися без врахування попередніх затримок потоку, які сталися по неза-

лежним від даного вузла причинам. 

Позначимо )(min
iNτ O 

iNnn
nO

,...,,

min

21

)( , )(
iN

гτ O 
iNnn

n
г O

,...,, 21

)( , )(
iN

рτ O  

= 
iNnn

n
р O

,...,, 21

)( . Якість виконання )(
iNPSe O послідовності операцій 

iNO  реальної обробки 

потоку Р у вузлі S будемо вважати рівною 

– 5, якщо )(
iN

рτ O )(min
iNτ O ; 

– 4+( )(
iN

рτ O – )(
iN

гτ O )/( )(min
iNτ O – )(

iN
гτ O ), якщо )(min

iNτ O < )(
iN

рτ O )(
iN

гτ O , 

– 3+( )(
iN

рτ O – г
PST )/( )(

iN
гτ O – г

PST ), якщо )(
iN

гτ O < )(
iN

рτ O
г
PST , 

– 2, якщо )(
iN

рτ O
г
PST , Ii ,1 ,  

де г
PST  – час перебування потоку Р у вузлі S згідно графіка. 

Для оцінювання якості виконання )( nPS Oe окремої операції з послідовності 
iNO  вико-

ристовуємо подібний алгоритм, а саме вважаємо її рівною 

– 5, якщо )( n
р O = )(min

nO , 

– 4+( )( n
р O – )( n

г O )/( )(min
nO – )( n

г O ), якщо )(min
nO < )( n

р O )( n
г O , 

– 3+( )( n
р O – г

PST )/( )( n
г O – г

PST ), якщо )( n
р O : )(

iN
гτ O < )(

iN
рτ O

г
PST , nO

iNO , 

– 2, якщо )( n
р O : )(

iN
рτ O

г
PST , nO

iNO , iNn ,1  Ii ,1 . 

Загалом перерозподіл часу виконання окремих операцій в рамках послідовності 
iNO  мо-

же бути змінним та залежати від об’єму кожної з них. Однак, якщо у вузлі S при обробці пев-

ного типу потоків виконання окремої операції регулярно оцінюється «незадовільно», слід ре-

тельно проаналізувати причини появи такого висновку.  
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Якість обробки PSE  потоку Р у вузлі S визначаємо за співвідношенням  

PSE = IRPSe  )(, Oρ / IR
 1ρ, ,     (1) 

де I
ii 1}{  ρ  – вектор вагових коефіцієнтів, які визначають пріоритетність послідовностей 

операцій 
iNO , Ii ,1 , I

iNPSPS i
ee 1)}({)(  OO , I

i 1}1{ 1 , IR
 .,.  – скалярний добуток в ев-

клідовому просторі IR .  

Звичайно, якість обробки окремого потоку не може визначати якість роботи вузла зага-

лом. Достатньо обґрунтований висновок ми можемо сформувати на основі аналізу роботи 

вузла по обслуговуванню сукупності потоків різних типів, які проходять через нього протя-

гом заданого періоду часу. Більш детальні висновки отримуємо, аналізуючи роботу вузла по 

виконанню послідовностей операцій чи окремих операцій над потоками за ті ж проміжки ча-

су.  

Припустімо, що рух потоків в системі є періодичним і 0T – мінімальний проміжок часу, 

який враховує визначену графіком періодичність проходження потоків через вузол S. Нехай 

kT – період тривалістю 0T , k
P = kL

l
k

lP 1}{  – сукупність потоків, які проходять через вузол S за 

k-тий період, Kk ,1 . Якість обробки 
K

SPl
E потоку lP  у вузлі S протягом К періодів 0T  оці-

нюємо за співвідношенням 
K

Sl
E

P
= SlPE KR

1, / К, де SlPE = K
k

SPk
l

E 1}{   – вектор оцінок ви-

ду (1) якості обробки потоку lP  , kLl ,1 , під час k-того періоду 0T , Kk ,1 , lP = K
k

k
lP 1}{  . 

Екстраполяція значень послідовності 
SPk

l

E , Kk ,1 , дає можливість прогнозувати якість об-

робки потоку lP , kLl ,1 , на короткострокову перспективу, застосування апарату часових ря-

дів – на довгострокову.  

Якість обробки 
SkE

P
сукупності потоків k

P  , які проходять через вузол S  за k-тий пері-

од, визначаємо за співвідношенням 
SkE

P
= kLk

RS


P
Eρ,~ / kL

R
 1ρ,~ , де ρ~ = kL

ll 1}{   – вектор 

вагових коефіцієнтів, які визначають приорітетність потоків lP , kLl ,1 , k
k

l
k

L
lSPS

E
1

}{



P

E , 

Kk ,1 . Аналогічні узагальнені висновки можна отримувати для послідовностей операцій 

над потоками окремих типів із сукупності k
P , а також, у разі потреби, конкретних операцій 

над ними. Послідовність 
SkE

P
, Kk ,1 , дає можливість здійснювати прогностичний аналіз 

роботи вузла на коротко- та довгострокову перспективи та визначати причини незадовільної 

обробки певних категорій потоків.  

Якість роботи вузла протягом К періодів 0T  за станом обробки сукупності потоків 
k

P , 

Kk ,1 , визначаємо за співвідношенням K
SEP = SPE KR

1, /К, де SPE = K
kSkE 1}{ P

.  

Пропонований підхід та розроблене на його основі програмне забезпечення застосову-

ється для аналізу роботи залізничних станцій Укрзалізниці [2]. 
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИМПЛИЦИТНОГО И ЭКСПЛИЦИТНОГО ОПЫТА 

Ю.А. Прокопчук 

Институт технической механики НАНУ и ГКАУ, Днепропетровск, Украина 

Вступление. Опыт есть результат онтогенетического формирования и развития, источ-

ник и материал переживания. Опыт, таким образом, становится и рецептором, и акцептором 

в циклах жизненной активности человека. Д. Чалмерс подчеркивает [1], что объяснение 

субъективного опыта - главный вопрос проблемы сознания.  

В данном исследовании рассматривается модель процесса формирования имплицитно-

го опыта. Показано, каким образом имплицитный опыт может быть переведен в эксплицит-

ный опыт. Настоящая работа является развитием исследований [2, 3]. 

Результаты исследования. Предполагается, что произвольную ситуацию действи-

тельности (прецедент, систему, процесс) можно описать с помощью множества элементар-

ных тестов, представимых в виде «тест = значение». Результаты любого теста  могут выби-

раться из разных доменов T (множеств значений), которые образуют орграф доменов G() = 

{TT’}. В совокупности орграфы образуют Банк тестов [2, 3]. 

Для решения той или иной когнитивной задачи (Z-задачи) формируется множество 

прецедентов с известными исходами ={({/T}, z/Z)}, где Z = {1,…,N} – множество заклю-

чений (различий, диагнозов, прогнозов, управлений); {/T} – множество значений тестов. 

Множество Z является Z-тестом. Z-задачи вместе с другими тестами формализуют акты раз-

личения (дифференциации). Акт различения - это системоквант «мысле-действия» когнитив-

ной системы, базовая функция наблюдателя. 

Без потери общности примем, что каждый тест входит в описание прецедента (ситуа-

ции действительности) один раз. Кроме того, будем рассматривать описания прецедентов с 

полной информацией (имеются значения всех тестов из {G()}). Через ({/T0},Z) обозначим 

априорные описания прецедентов. 

Зафиксируем уровень общности {/T}. Описание базы прецедентов ({/T},Z) назовем 

конфликтным, если существуют хотя бы два прецедента ({/T}, z) и ({/T}, z) такие, 

что {/T}={/T}, но z  z. Будем предполагать, что априорное описание ({/T0},Z) бес-

конфликтно. 

Множество всех описаний базы прецедентов образует орграф набросков (Z), в кото-

ром ({/T},Z) – отдельный набросок. Можно также рассмотреть орграф набросков каждого 

прецедента , тогда описание ({/T}, z/Z) – это отдельный набросок. 

Контекстом Z-задачи назовем кортеж K = <(Z), {G()}>. Заданием K любой преце-

дент погружается в контекст K. Пусть {} – полный набор тестов в рамках Банка тестов 

{G()}.  

Идеальной закономерностью V в рамках контекста K назовем произвольную совокуп-

ность значений тестов, позволяющую однозначно установить заключение:  

V  =  ({a/A}  z/Z),      ({/T}, z/Z)  (Z): {a/A}  {/T}.                   (1) 

Компактная запись: V({a/A}, z/Z). «Идеальность» закономерности вытекает из субъек-

тивного характера банка тестов. 

Формальным синдромом S (или просто синдромом) в рамках контекста K назовем неиз-

быточную идеальную закономерность. Другими словами, ни один тест из описания S({a/A}, 

z/Z) убрать нельзя без потери однозначности заключения. 

Будем говорить, что закономерность V’({a/A}’, z/Z) доминирует закономерность 

V({a/A}, z/Z), если {a}’  {a}, a  {a}’: A  A’ и выполняется хотя бы одно из условий: а) 

|{a}’|<|{a}|; б) a{a}’: A<A’.  

Предельным синдромом S
*
 в рамках контекста K назовем синдром, у которого отсут-

ствуют доминирующие закономерности. Некоторые предельные синдромы могут претендо-

вать на роль параметров порядка для группы ситуаций {(z/Z)}.  
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Некоторые предельные синдромы можно рассматривать в качестве параметров поряд-
ка развития сложных ситуаций. Действительно, смена одного предельного синдрома другим 
может привести к качественному изменению поведения системы или ситуации, которое вы-
звано сменой заключения z/Z. Наличие разных синдромов означает конкуренцию параметров 
порядка [2]. Предельные синдромы, выступающие в качестве параметров порядка, исполь-
зуются для организации целенаправленного поведения (синдромный принцип управления) 
[2]. 

Помимо идеальных закономерностей речь также может идти о вероятностных законо-
мерностях {R} и сопряженных предельных вероятностных закономерностях {R

*
}, которые 

являются ранними предвестниками событий [2]. 
Множество всех закономерностей в рамках контекста K обозначим через {V}Full, мно-

жество всех синдромов обозначим через {S}Full, а множество всех предельных синдромов 

обозначим {S
*
}Full. Ясно, что {S

*
}Full  {S}Full  {V}Full. 

Моделью знаний назовем произвольное множество закономерностей {V}, которое поз-

воляет установить заключение как минимум для каждого прецедента из ({/T0},Z). 
Будем говорить, что модель знаний {V’} доминирует модель знаний {V}, если она при-

менима к большему числу набросков прецедентов из (Z), включая и те наброски, к которым 
применима {V}. Факт доминирования будем отражать нотацией {V’} > {V}. Будем говорить, 
что модели знаний {V’} и {V} эквивалентны в плане доминирования, если они применимы к 
одному и тому же множеству набросков прецедентов. Факт эквивалентности в плане доми-

нирования будем отражать нотацией {V’}  {V}. Если для модели знаний {V} не существует 
доминирующая модель, то будем говорить, что она недоминируема. Если между двумя моде-
лями знаний {V’} и {V} не выполняется отношение доминирования и они не эквивалентны в 
плане доминирования, то будем говорить, что такие модели знаний несравнимы между со-
бой в плане доминирования. Данный факт будем отражать нотацией {V’} >< {V}. 

Большой практический интерес представляет поиск всех минимальных (неизбыточных) 
по составу моделей знаний, которые принадлежат {S

*
}Full и эквивалентны по доминированию 

{S
*
}Full. Такие модели знаний обозначим {S

*
}Full-Min. Их поиск может быть выполнен методом 

исключения части синдромов {S
*
}Full. Модели спонтанной когнитивной динамики, приводя-

щие к формированию {{S
*
}Full-Min}, приведены в [3] 

«Материализация» минимальных моделей в виде среды радикалов [2] приводит к 
функциональным системам когнитивно-поведенческого уровня «{S

*
}Full-Min – Среда радика-

лов» и описывает процесс формирования имплицитного опыта: обучение начинается на ко-
гнитивном уровне, а результат переходит на уровень рефлекторных реакций. Развиваемый 
формализм помогает осознать имплицитный опыт и перевести его в эксплицитный опыт. 

Выводы. Представленное исследование позволяет заключить, что тезис Чалмерса о 
фундаментальности сознательного опыта имеет под собой твердое основание. Кроме того, 
исследование показывает на основе каких именно структур и процессов возникают квалита-
тивные ментальные состояния. Ожидается, что широкое внедрение методологии позволит 
существенно повысить качество аналитической работы специалиста, а также радикально 
ускорит процесс формирования профессионального опыта, предоставив специалисту значи-
тельно большую свободу выбора в ситуациях принятия решений. 

Представленное исследование показывает практический путь создания партнерских си-
стем – усилителей интеллекта человека. 
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 ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗАВАДОСТІЙКИХ КОДІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ 

ГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ 

О.Я. Різник, М.Т. Петречків 

«Національний університет “Львівська політехніка”», Львів, Україна 

Вступ. Актуальність проблеми полягає в наступному: при передачі графічних файлів 
по каналах зв'язку, при читанні із зовнішніх носіїв (HDD, USB FD, CD-DVD, BD та ін.) мо-
жуть виникати небажані зміни; графічні файлові формати мають складну структуру і спотво-
рення бодай одного біту файлу може призвести до неможливості його перегляду; доцільно 
створити систему кодування на основі комбінаторних властивостей ідеальних кільцевих в'я-
занок, яка спроможна виявляти та виправляти якомога більше помилок; новостворена систе-
ма кодування може також використовуватись як надійний інструмент для захисту від не-
санкціонованого доступу. 

Введемо поняття ідеальних кільцевих в'язанок (ІКВ). Ідеальна кільцева в'язанка – 
це алгебраїчна структура, на якій множина всіх породжених нею чисел вичерпує значення, 
які пропорційні до елементів натурального ряду з заданою кількістю повторення кожного з 
елементів [1]. Будь-яка в'язанка може бути охарактеризована трьома параметрів: порядком 

n , кратністю R  та сумою всіх елементів nS . Порядок в'язанки n  – це кількість базових еле-

ментів, що входять до її складу. Кратність в'язанка R  – це кількість повторень кожного з 
елементів. Сума всіх елементів визначається за формулою [1]: 

1/)1(  RnnSn .      (1) 

Побудова завадостійкого коду на основі ІКВ. Завадостійкий код на основі ІКВ – 
циклічний, блочний, несистематичний код. Система кодування на основі ІКВ полягає в 
наступному: 

Побудову таблиці дозволених кодових комбінацій можна розбити на наступні етапи: 

1. виділити рядок із nS  пронумерованих у зростаючому порядку кліток одно-

вимірного масиву; 
2.  заповнити інформаційними «одиницями» клітки, номери яких збігаються з 

числами, визначеними з ІКВ за формулою: 





j

i

nij njSkx
1

,...,2,1),(mod1 ,    (2) 

де ik  – елемент вибраного ІКВ; 

3. занести «нулі» у клітки, що залишилися незаповненими. 
В ході побудови табл. 1 кодових комбінацій на основі ІКВ (1, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 4) з пара-

метрами 8n  та 4R  (і відповідно 15nS ) вищевказана формула (2) видає такі результа-

ти: 
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Табл. 1 перевіряє чи комбінація чисел, розміщена на головній діагоналі, утворює ІКВ. 
Кожне числове значення повинне появлятися в таблиці рівно R  разів, крім числа, що рівне 

nS , яке маєте знаходитись рівно n  разів. В протилежному випадку, дана комбінація чисел не 

утворює ІКВ. Дана таблиця кодових комбінацій не буде повної без “нульової” комбінації (за-

гальна кількість кодових комбінацій рівна 1nS ). Для обчислення елементів таблиці кільце-

вих сум використовуються наступні формули: 
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    (4) 



СomІnt – 2013                                             Iформаційні технології та математичне моделювання 

414 II Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект», Черкаси, Україна,10-13 травня 2013 р. 

Процес кодування зводиться до співставлення значенню байтів вхідного файлу значен-
ням з таблиці кодових комбінацій. Декодування проводиться шляхом пошуку максимально 
наближено значення в таблиці із закодованим значенням. 

Таблиця 1 
Кільцеві суми ІКВ з параметрами 8n  та 4R  
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Дана система кодування використовує ІКВ(8, 4). Мінімальна кодова відстань для цієї 
система рівна 8, дозволяє виправити 3 та виявити 7 помилок при довжиною блоку 15 роз-
рядів. Таким чином, ми маємо можливість виправити до 20% помилок. Це дуже хороший ре-
зультат, якщо брати до уваги, що в комп'ютерних мережах частота виникнення помилки ко-

ливається в межах 62 10...10  . Математично ми можемо досягти рівня 25% та 50% виправ-

лення та виявлення помилок. 
Відповідно, але зі збільшенням коректувальних властивостей збільшується і надлиш-

ковість коду. По суті, проблема зводиться до знаходження компромісу “швидкість-
надійність”. 

Оптимізація завадостійкого коду: 

- кожна з nS  пар містить 2/)1( nS  різних пар кодових комбінацій містить точно R із  n 

одиничних символів в однойменних розрядах (випливає з властивостей ІКВ); 
- мінімальна кодова відстань для даного коду визначається як: 

)(2min Rnd        (5) 

- число помилок dt , які можна виявити , та число помилок tc, що можна виправити за 

допомогою коректувального коду, зв'язані з мінімальною кодовою відстанню mind  залежно-

стями: 
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      (6) 

- задача зводиться до забезпечення найбільшої мінімальної кодової відстані mind  при 

якомога меншому значенні nS : 

.,2/)1(

,,2/

числонепарнеnякщоnR

числопарнеnякщоnR




    (7) 

Циклічний ІКВ-код не поступається кодам БЧХ, переважаючи останніх за потужністю 
та спрощеними теоретичними узагальненнями. 

Висновки. Отже, в принципі будь-яка ІКВ може стати основою для синтезу завадостій-
кого коду. Однак слід відзначити, що з допомогою ІКВ, параметри яких зв'язані наведеним 
відношенням n  та R , можна будувати найбільш ефективні завадостійкі коди. 
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ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМ ЗА ДОПОМОГОЮ РОЗШИРЕНИХ 

НЕДЕТЕРМІНОВАНИХ КІНЦЕВИХ АВТОМАТІВ 

В.І. Салапатов, В.І.Лукаш, С.М. Цибровський 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

Вступ. Проблема розробки коректного та якісного програмного забезпечення в найко-

ротші строки на даний час все ще є актуальною. При цьому програмний продукт має бути 

верифікований та перевірений на багатьох тестах. Створення програм на будь-якій проце-

дурній мові програмування пов’язано з їх логічною структурою, яка характеризує певні її 

стани та умови переходів з одних станів в інші. Останнім часом поширеною стала технологія 

MODEL CHECKING [1] при створенні розподілених та паралельних програмних систем, яка 

дозволяє виконати верифікацію таких програм, яка складається з готових програмних мо-

дулів, але розробка та верифікація власно самих модулів все ще залишається актуальною. 

Технологія РНКА. Можливість побудови логічної структури програми може бути 

надана, якщо у кожному стані моделі програми описати дії, які необхідно виконати для ре-

алізації конкретної програми. При цьому суміщуються одразу два етапи створення програм: 

розробка та верифікація. Таким чином, на етапі тестування програм фактично виконується 

перевірка коректності опису дій згідно логічної моделі роботи програми [3].  

Для опису логічної структури програми може бути прийнятий апарат недетермінованих 

кінцевих автоматів з деякими доповненнями. Доповнення полягають, по-перше, у тому, що в 

таких автоматах відсутні ’пусті’ стани, але можуть бути присутні ’пусті’ переходи з одного 

стану в інший. По-друге, дії у кожному стані мають бути описані у вигляді фрагментів на об-

раній процедурній мові програмування. Для опису автоматної моделі зручною є розширена 

форма опису Бекуса-Наура [2]. Розширення полягає у введенні необов’язкових елементів 

(оточуються квадратними дужками). А з іншого боку, розширення полягає у застосуванні 

описів дій, які мають виконуватись у кожному стані моделі програми. Такий метод створен-

ня програм назвемо методом розширених недетермінованих кінцевих автоматів (РНКА). Та-

ким чином, маючи з одного боку, стани автоматної моделі програми Si (i – номер стану), 

функції переходів F(i, j, k) (i – номер поточного стану, j - номер стану переходу, k – значення 

певної функції при виконанні дій у поточному стані), а з іншого боку - опис дій, які мають 

виконуватись у кожному стані у вигляді програмного фрагменту Fi на обраній мові програ-

мування, фактично маємо власно потрібну програму. Зборка програми (P = 
k

iF
1

, P – текст 

програми на обраній мові програмування, k – кількість станів автоматної логічної моделі 

програми) повинна виконуватись з початкового стану моделі і далі по всіх зв’язках моделі до 

її кінцевого стану. 

Висновки. За технологією РНКА на кафедрі програмного забезпечення автоматизова-

них систем розроблено кілька програм як для навчального процесу по різних дисциплінах, 

так і прикладних програм для окремих замовників. 
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ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ НОВИХ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ В АГРОЕКОЛОГІЇ 

Є.В. Сарахан, О.В. Палагін, В.О. Романов 

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 

Вступ. Глобальні зміни та зрушення у структурі сільськогосподарського виробництва 

призвели до зменшення виробництва продовольства в Україні на фоні росту загальної кіль-

кості населення. Взагалі у світі відбувається підвищення долі продовольчих і зниження долі 

технічних культур, тому останнім часом набувають розвитку технології інтенсифікації виро-

бництва, зокрема сільськогосподарського. На жаль, ці технології призводять до зменшення 

площі земельних ресурсів та їх деградації, у додаток, цей процес не є контрольованим. Су-

часні технології у сільському господарстві, зокрема в рослинництві, тяжіють до фабричних, 

прикладом є точне землеробство, де процес отримання врожаю та фінансове планування на 

його отримання вираховуються за допомогою спеціального ПЗ для агроменеджменту з вико-

ристанням геоінформаційних систем, систем глобального позиціонування GPS, сенсорних 

мереж та супутникового моніторингу. У зв’язку з цим у світі з’явились нові протиріччя між 

стрімким накопиченням великої кількості даних та відсутністю нових знань про досліджува-

ний об’єкт. Немає єдиної системи для накопичення та обробки даних. Розробка та впро-

вадження нових технологій на сьогодні вже не можлива без урахування останніх досягнень у 

рослинництві, біофізиці та інформаційних технологіях. Трансдисциплінарні підходи дають 

можливість подолати ці протиріччя, інтегрувати інформаційні технології у рослинницьку га-

лузь у вигляді інформаційно-аналітичної мережної сенсорної системи з онтологічними 

зв’язками. 

Мета роботи полягає в створенні нової інформаційно-аналітичної сенсорної технології 

та мережної розподіленої системи на основі трансдисциплінарних підходів до досліджень у 

рослинництві, біофізиці, інформаційних технологіях для подальшого впровадження їх у пре-

цизійне землеробство.  

Створення сенсорних і біосенсорних мереж для цілей контролю та підтримки якості 

навколишнього середовища у режимі реального часу ґрунтується на побудові архітектури та 

структури розподіленої мережі збору даних і розробці методів взаємодії окремих її струк-

турних елементів на основі стандартних протоколів зв'язку; включає, як складову, техно-

логію збору даних за допомогою мобільної безпілотної платформи, такої, як мініатюрні без-

пілотні радіокеровані гелікоптери.  

Впровадження нової інформаційної технології з метою контролю та підтримки якості 

навколишнього середовища включає створення діючих зразків сенсорів для біосенсорної ме-

режі, побудову розподіленої інтелектуальної біосенсорної мережі з радіоінтерфейсом для 

експрес-діагностики рослинних екосистем та створення технічної документації для серійного 

випуску компонентів цієї мережі у відповідності до вимог сучасного контрактного вироб-

ництва.  

Розробка і опрацювання методичного забезпечення для використання запропонованої 

мережі передбачає напрацювання методики для ефективного використання створених в ІК 

НАН України розподілених інтелектуальних біосенсорів на експериментальних базах уста-

нов-партнерів, які спрямовані на застосування цих технологій на великих площах екосистем 

мегаполісів, сільськогосподарських угідь та лісів. 

Дослідна експлуатація та випробування діючих зразків біосенсорної мережі з методич-

ним забезпеченням передбачає наступне:  

– отримання експресної оцінки ураження екосистем мегаполісу, сільськогоспо-

дарських угідь та лісів; 

– впровадження оптимального керування штучним зрошуванням; 

– забезпечення оптимального внесення біологічно активних добавок і гумінових 

речовин з метою зменшення техногенного навантаження на екосистему довкілля; 
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– отримання експресної оцінки стану вірусного і бактеріального навантаження на 

рослини та дерева на великих площах; 

– вчасне вироблення відповідних управлінських рішень у разі погіршення стану 

навколишнього природного середовища. 

Успішне випробування розроблених в ІК НАН України автономних серійних біосен-

сорних приладів сімейства "Флоратест" та ін., які є функціональними аналогом запланованих 

до розробки і впровадження бездротових інтелектуальних сенсорів, наявність замовлень на 

мережні сенсорні системи підтверджують доцільність впровадження пропонованих інтелек-

туальних біосенсорів з радіоканалом для забезпечення моніторингу стану природного навко-

лишнього середовища. 

Техніко-економічні аспекти побудови технології. Перспектива поширення ринку 

збуту на створюваний продукт пов’язана, насамперед, з існуючою кризою у розвитку су-

часних систем контролю та управління показниками якості навколишнього середовища. 

Щоденно зростаюча енергоємність виробництва, збільшення долі відходів від цих вироб-

ництв негативно впливають на довкілля, а виходячи з вимог до переходу на принципи стало-

го розвитку, країні необхідно щоденно контролювати вплив як біотичних, так і абіотичних 

чинників на екосистеми мегаполісів. Проблема ускладнюється швидкими глобальними 

кліматичними змінами. Відсутність надійного прогнозування, а також дефіцит технологій, 

методів і механізмів ефективного попередження про погіршення стану навколишнього сере-

довища, зростання вразливості екосистем та їх погана адаптації до різкої зміни клімату по-

требують створення ефективних систем прийняття відповідних управлінських рішень. Такі 

системи у майбутньому дозволять оцінити та ранжувати ризики, виявляти слабкі ланки еко-

системи, розраховувати оптимальні перерозподіли коштів з метою підвищення ефективності 

державної політики захисту природного навколишнього середовища і біорізноманіття. Впро-

вадження новітніх технологій для створення недорогої (у порівнянні з західним системами 

аналогічного призначення) системи контролю та підтримки якості показників навколишньо-

го середовища дозволить суттєво підвищити рівень життя населення за рахунок збереження 

та відновлення природних екосистем.  

Слід відзначити, що апаратні і програмні засоби запропонованої інформаційної техно-

логії вже освоєні в ІК НАН України і доведені до серійного виробництва в рамках виконання 

міжнародних проектів і національних програм. Показано, що за основними показниками во-

ни відповідають кращим закордонним аналогам, але їх вартість значно нижча і, крім того, 

вони можуть бути швидко модернізовані й адаптовані під конкретну задачу моніторингу 

довкілля без додаткового перепроектування. Наявність в створених апаратних засобах 

радіоканалу, зокрема, GSM/GPRS-модулів і системи GPS, дозволить у майбутньому легко 

інтегрувати запропоновану систему у глобальні європейські та світові системи моніторингу 

та прогнозування стану довкілля.  

Висновки.  Впровадження розроблених розподілених біосенсорів з радіоканалом та 

відповідних мобільних систем збору даних для цілей контролю та підтримки якості показ-

ників навколишнього середовища та стану рослин у режимі реального часу дасть змогу не 

тільки підвищити ефективність контролю, але і отримати економію від оптимального вико-

ристання добрив, водних і енергетичних ресурсів, своєчасного захисту рослин від вірусних 

інфекцій і техногенних навантажень на великих площах сільськогосподарських угідь. 

Успішне випробування експериментальних взірців таких біосенсорів, наявність замовлень на 

серійні системи збору даних на їх основі  підтверджують доцільність подальшого впро-

вадження розподілених інтелектуальних біосенсорних мереж для моніторингу довкілля. 

Запропоновані технології засновані на трансдисциплінарних підходах роблять можли-

вим створення нових інтелектуальних технологій для прийняття ефективних управлінських 

рішень у сільськогосподарському виробництві, дозволяють зменшити витрати на проведення 

агротехнологічних заходів, завчасно інформувати аграріїв про стан насаджень враховуючи 

комплексну оцінку кліматичних та агробіологічних показників.  
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МАТЕМАТИЧНИЙ АПАРАТ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЧАСОВИХ РЯДІВ 

ЕКОНОМІЧНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ТИПІВ ЩО МОЖУТЬ БУТИ ПІДДАНІ 

ЗОВНІШНІМ ВПЛИВАМ  

Ю.М. Селін
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, І.В. Баклан
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1
 ННК «Інститут прикладного системного аналізу», Киев, Украина 

2
 Національна академія управління, Киев, Украина 

 

В поданій доповіді розглядається математичний апарат для прогнозування часових 

рядів економічного та екологічного типів що можуть бути піддані зовнішнім впливам. 

Проблема прогнозування часових рядів була і залишається актуальною, особливо 

останнім часом, коли стали доступними потужні засоби для збору і обробки інформації. Ра-

зом з цим підвищилися вимоги до процесу прогнозування і ускладнилися залежності часових 

рядів.  

Проблема прогнозування відноситься до слабо структурованих проблем, тому до кож-

ної задачі потрібно підходити окремо, що зумовлює велику різноманітність методів прогно-

зування. Але число базових методів прогнозування, які в тих чи інших варіаціях повторю-

ються в інших методах, набагато менше. Багато з цих «методів» належать до окремих 

прийомів або процедур прогнозування, інші відрізняються від базових або один від одного 

кількістю приватних прийомів і послідовністю їх застосування.  

Різноманітні дані в техніці, економіці, соціології, медицині та інших сферах надходять 

у вигляді часових рядів. Вони є, як правило, нестаціонарними, оскільки їх основні характе-

ристики змінюються в часі. Основою для прогнозування служить історична інформація, що 

зберігається в інформаційних сховищах у виді часових рядів. Якщо можна побудувати мате-

матичну модель і знайти шаблони, що адекватно відбивають цю динаміку, є імовірність, що з 

їх допомогою можна передбачати і поведінку системи в майбутньому. Прогнозування часо-

вих послідовностей дозволяє на основі аналізу поведінки часових рядів оцінити майбутні 

значення прогнозованих змінних. 

Прогнозування на основі часових рядів – один із самих популярних підходів до прогно-

зування розвитку економічних процесів, об’ємів торгових операцій, об’ємів виробництва та 

накопичення продукції на складах, оцінювання альтернативних економічних стратегій, фор-

мування бюджетів підприємств та держави, прогнозування та менеджмент економічних і 

фінансових ризиків та інше]. Загалом методи прогнозування можна розділити на три широкі 

класи : 1. Прогнозування на основі суджень, тобто, прогнозування, що ґрунтується на 

суб’єктивних судженнях (оцінках), інтуїції, поглиблених знаннях конкретної області та іншій 

інформації, що має відношення до прогнозованого процесу – так зване передбачення; 2. Ме-

тоди прогнозування на основі використання часового ряду однієї змінної, тобто, на основі 

авторегресії, авторегресії з ковзним середнім (АРКС) та АРКС плюс модель тренду; 3. Мето-

ди прогнозування на основі використання часових рядів декількох змінних .  

В останньому випадку ендогенна змінна, що прогнозується, залежить від декількох ре-

гресорів або екзогенних змінних у правій частині рівняння. Очевидно, що в загальному 

випадку метод прогнозування може поєднувати у собі 2-3 наведених вище методи 

Але майже всі відомі методи прогнозування часових рядів будь-якої природи базується 

на внутрішній природі поведінки процесу. Виходить з внутрішніх закономірностей. Ці мето-

ди не дозволяють враховувати так звані «зовнішні впливи», що можуть призводити до змін 

поведінки процесу (зміну характеристик ряду, тренду і таке ін.). Тобто за своїми якісними 

характеристиками поведінку таких часових рядів можна цілком вести на засадах феномено-

логічних підходів[1]. До такого типу часових рядів можна віднести ряди економічних показ-

ників, або ряди спостережень за екологічними процесами. Для економічних рядів, 

це,наприклад, курси цінних паперів, або валют, ціни на банківські метали, індекси ділової 

активності. Для часових рядів такого роду зовнішніми впливами можуть бути інсайдерська 

інформація, що може вплинути на курси цінних паперів, або заяви державних діячів щодо 
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гривні, що може привести до різкого стрибка курсу гривні відносно резервних валют. Для 

екологічних процесів, це можуть бути аномальні явища, що погано описуються за допомо-

гою динаміко-аналітичних підходів, а через відсутність сталих періодів протікання, стає не-

можливим використання статистичних підходів. Це такі природні явища як цунамі, земле-

труси виверження вулканів, зсуви та ін.  

Для прогнозування поведінки часових рядів, що є чутливими до зовнішніх впливів, 

пропонується застосовувати методи прогнозування часових рядів, що в змозі враховувати ці 

впливи. Такими математичними засобами є методи прихованих марківських моделей [2], 

подібних траєкторій [3], лінгвістичного моделювання [4]. Але більш точним методом про-

гнозування представляється комбінований або гібридний метод: лінгвістичне моделювання – 

приховані марковські моделі [5]. 

Основними принципами гібридизації є: принцип неоднорідності, принцип плюралізму, 

принцип системного аналізу неоднорідного завдання, принцип конструктора, принцип 

пріоритету знань, принцип поступовості, перший та другий принцип спадкування, принцип 

самоорганізації агрегованої моделі, принцип повноти зниження продуктивності агрегованої 

моделі. Ці принципи певним чином узагальнюють світову практику досліджень розробки 

гібридних інтелектуальних систем прийняття рішень. Використання цих принципів дозво-

лить робити агреговані моделі там де це доцільно, такими які вони мають бути, та 

функціонуючими згідно з очікуванням. 

Класичні гібридні системи комбінують аналогові та дискретні моделі, Агрегативні си-

стеми моделюють аналітико-статистичні закономірності біхаверістики складних систем. Ме-

тодологія інтелектуальних експертних систем дозволяє перебороти недоліки символьного 

підходу за рахунок комбінування із традиційними інформаційними та технологіями штучно-

го інтелекту. У кожному із цих випадків мова йде про становлення нової інформаційної ме-

тодології моделювання складних процесів і явищ шляхом побудови і застосування моделей-

гібридів. Зазначимо що існують різні шляхи для досягнення поставленої мети.  

Використання наведеної гібридної ЛМ-ПММ моделі дозволяє враховувати зовнішні 

впливи, що можуть призводити до змін характеристик часового ряду, його тренду тощо. 

До недоліків наведеного підходу можна віднести загальний недолік всіх методів де ви-

користовуються статистичні дані – брак історичної інформації. В разі відсутності достатньої 

кількості таки даних, необхідно використовувати методи системного аналізу [6]. Методи си-

стемного аналізу є найбільш універсальні і адекватні сучасним вимогам засоби дослідження. 

У свою чергу це дає можливість особі, що приймає рішення, одержати максимально повну, 

достовірну і головне, своєчасну інформацію про можливий зовнішні впливи. Використання 

системного аналізу також дає можливість враховувати зовнішні впливи на поведінку 

відповідних процесів.  

Література 
1. Гуссерль Э. Логические исследования.[Текст] Т. 2. Исследования по феноменологии и теории по-

знания./ Гуссерль Э. — М.: ДИК, 2001.. — 470 с. 
2. Баклан І.В. Класифікація моделей марковського типу [Текст] Наукова монографія/ Баклан І.В., 

Степанкова Г. А. – К.: НАУ, 2012. - 84 с. 
3. Баклан І.В. Структурний підхід до розпізнавання образів у системах безпеки / І.В. Баклан, Ю.М. 

Селін, О.О. Петренко //Національна Безпека України: стан, кризові явища та шляхи їх подолання. 
Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 7-8 грудня 2005 р.). Збірка наукових праць. – 
К.: Національна академія управління – Центр перспективних соціальних досліджень. 2005. - — 
С.375-380. 

4. Баклан І.В. Лінгвістичне моделювання: основи, методи, деякі прикладні аспекти. [Текст] / І.В. Ба-
клан // Системные технологи. Региональный межвузовский сборник научных трудов. – Выпуск 
3(74) – 2011, с.10-19. 

5. Баклан І.В. Імовірнісні моделі для аналізу та прогнозування часових рядів [Текст] / І.В. Баклан, 
Г.А. Степанкова // Штучний інтелект. — 2008. — № 3. – С.505-515. 

6. Згуровский М. З., Панкратова Н. Д. Системный анализ. Проблемы. Методология. Применение. – 
Київ. – Науково-виробниче підприємство «Наукова думка» НАН України, 2011.- 726 с. 



Iформаційні технології та математичне моделювання_____________________СomІnt – 2013 

II Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект», Черкаси, Україна, 14-17 травня 2013 р. 421 

АЛГОРИТМИ ЛОГІЧНОГО ВИВЕДЕННЯ ПОЛІНОМІАЛЬНОЇ  СКЛАДНОСТІ 

В.П. Семеренко  

Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Україна 

Однією із глобальних проблем в сфері штучного інтелекту є проблема представлення і 

обробки знань на основі логічного виведення.   

Якщо деяке логічне твердження задане посилками nAAA ,,, 21   і висновком C , тоді пе-

ревірка його коректності буде еквівалентною виконанню розв’язної процедури, тобто пе-

ревірці того, чи є формула ),,,,( 21 CAAAF n  тотожно-істинною (загальнозначущою). 

В численні висловлювань можна перейти від формули ),,,,( 21 CAAAF n  до логічної 

(булевої) функції ),,,,( 21 CAAAf n , і тоді ця формула представляється у вигляді 

диз’юнктивної нормальної форми (ДНФ) або кон’юнктивної нормальної форми (КНФ) логіч-

ної функції. В цьому випадку розв’язна  процедура полягає в розпізнавання  того, до якого 

класу  належить логічна функція f : тотожно-істинних, тотожно-хибних або  нейтральних 

функцій. 

Аналогічну розв’язну процедуру можна представити і в термінах числення предикатів. 

В сучасному логічному виведенні основним методом виконання розв’язної процедури є 

принцип резолюцій Робінсона [1]. Згідно відомої теореми про повноту методу резолюцій 

логічне виведення на основі цього методу завершиться успішно (буде отримано пустий 

диз’юнкт) тоді і тільки тоді, коли відповідна логічна функція f  є тотожно-хибною. Якщо ж 

функція f  належить до класу нейтральних функцій, тоді пустий диз’юнкт не може бути от-

римано, значить, розв’язна процедура на основі принципу резолюцій Робінсона ніколи не за-

вершиться.  

В задачах логічного виведення на основі принципу резолюцій Робінсона, а також інших 

відомих стратегій логічного виведення (наприклад, на основі генетичних алгоритмів чи 

нечіткого адаптивного методу [2]), використовується недетермінований пошук [3], що зму-

шує їх класифікувати як NP-складні задачі [4]. Тому задачі логічного виведення необхідно 

звести до задач класу Р і розробити для них точні алгоритми поліноміальної складності. 

Для виконання такої розв’язної процедури в численні висловлювань і в численні пре-

дикатів першого порядку пропонується математичний апарат булевої алгебри кубічних 

функцій [5], яка ізоморфна булевій алгебрі логічних функцій. Операціям кон’юнкції, 

диз’юнкції та заперечення в булевій алгебрі логічних функцій відповідають операції перети-

ну, об’єднання і доповнення кубів в булевій алгебрі  кубічних функцій, а нормальним фор-

мам відповідають кубічні покриття.  

Кубічне K - покриття (кубічне Q - покриття) деякої логічної функції f  – це представле-

на в кубічній формі (тобто в  алфавіті {0,1, x }) КНФ прямої функції f  (інверсної функції f ). 

Кожному диз’юнкту КНФ відповідає один куб покриття, пряме (інверсне) значення змінної в 

диз’юнкті КНФ відповідає одиничному (нульовому) значенню компоненти куба покриття, а 

число n  змінних булевої  функції  дорівнює числу n  компонент куба покриття. Якщо в 

диз’юнкті КНФ відсутня змінна, тоді їй відповідатиме значення x  в компоненті куба.  nX  - це 

куб, всі n  компонент якого дорівнюють x . 

Кубічне D - покриття (кубічне R - покриття) деякої логічної функції f  – це представле-

на в кубічній формі ДНФ прямої функції f  (інверсної функції f ). Відповідність між 

диз’юнктами ДНФ і кубами D - покриття ( R -покриття) таке ж, як і для K - покриття (Q -

покриття).  

В  [6] доведено, що  
а) для тотожно-істинної функції покриття K  і R  пусті, а мінімальні покриття D  і Q  

рівні кубу nX :  RKXQXD nn ,,, ;                                                                 
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б) для тотожно-хибної функції покриття D  і Q  пусті, а мінімальні покриття K  і R   

рівні кубу nX : nn XRXKQD  ,,, ;                                  

 в) для нейтральної функції покриття D , Q , K  і R  не пусті і не рівні кубу nX . 

Таким чином, клас булевої функції можна визначити по вигляду кубічного покриття. 
Якщо відомі відповідні пари покриттів ( D  і K , D  і R , K  і Q , R  і Q ), тоді можна відразу 

розпізнати клас функції. Найчастіше відомим є лише один вид із вказаних пар покриттів. 

Визначення другого виду покриття, як і визначення інверсної логічної функції f  по відомій 

прямій функції f , може бути NP-складною задачею, якщо використовувати традиційні мето-

ди.   
 В булевій алгебрі кубічних функцій перехід між різними видами покриттів строго фор-

малізований і не вимагає великих обчислювальних витрат. Загальна формула, яка пов’язує 
між собою вказані пари покриттів: 

            KDX n  ,    RDX n  ,    QKX n  ,    QRX n  .                                   (1) 

Кожне покриття із відповідної пари покриттів в (1) визначається за допомогою операцій 
над кубами. Наприклад, так можна визначити R -покриття по відомому D -покриттю, яке 

складається із m  кубів id ( mi 1 ): 

)##)#)#(((# 21 mnn dddXDXR  .                                                     (2) 

 Безпосереднє обчислення по формулі (2) призведе до дуже швидкого збільшення кіль-
кості             #-операцій між парами кубів на кожному кроці. Лавинного ефекту збільшення 
обчислень можна позбутися, якщо формулу (2) представити і вигляді: 

           )#()#()#(# 21 mnnnn dXdXdXDXR  .                                      (3) 

 В цьому випадку максимальна кількість бінарних операцій між кубами обмежена та-

кими значеннями: m  #-операцій та )1(2 mn   -операцій. Таким чином, алгоритм логічного 

виведення на основі (3) матиме складність )( 2nO . 

Отримати лінійну складність обчислень )(nO  можна при переході до паралельної 

обробки даних. Пропонується використати двоступеневий обчислювальний конвеєр: перша 
ступінь для виконання #-операцій і друга ступінь для  -операцій. Друга ступінь конвеєра по-
чинає працювати одночасно з першою із затримкою лише на один такт. Конвеєрна обробка 
може бути реалізована як апаратно, так і програмно на рівні процедур.   
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВИСОКОШВИДКІСНИХ ШПИНДЕЛЬНИХ 

ВУЗЛІВ У ВЕРСТАТАХ ПАРАЛЕЛЬНОЇ КІНЕМАТИКИ 

М. М. Сивовол,  В.Б. Струтинський 

Київський національний технічний університет України «КПІ», Київ, Україна 

Верстати паралельної кінематики забезпечують обробку складних криволінійних по-

верхонь. При цьому, шпиндель верстата здійснює просторові переміщення, зокрема, попе-

речно-кутові переміщення. У верстатах паралельної кінематики застосовуються компактні 

мотор-шпинделі з високою частотою обертання 50000 об/хв. і вище. Просторові рухи обер-

тового шпинделя обумовлюють виникнення значних гіроскопічних моментів у шпиндельно-

му вузлі. 

Поворот виконавчого органу являє собою обертання кожного радіуса вектора точок ви-

конавчого органу навколо деякої осі L, точки якої є інваріантними. 

При повороті виконавчого органу навколо осі L вісь обертового шпинделя, який має 

велику  кутову   швидкість   власного   обертання  ,   також   повертається.   Відповідно, 

шпиндель здійснює прецесійний рух з кутовою швидкістю прецесії  . Враховуючи, що 

<< ,  для визначення динамічних навантажень на шпиндель застосовано наближену тео-

рію руху гіроскопів. 

Так як вісь миттєвого повороту проходить через вісь симетрії виконавчого органу, а 

відповідно через вісь симетрії шпинделя, то гіроскопічний момент завжди буде перпендику-

лярним до радіальної площини шпинделя. 

Високі частоти обертання шпинделя приводять до виникнення значних гіроскопічних 

моментів, тому несуча система верстата паралельної кінематики повинна компенсувати їх 

негативну дію. Компенсація гіроскопічних моментів забезпечується реакціями опор шпинде-

ля, які створюють компенсуючий момент. 

Якщо верстат паралельної кінематики містить шпиндель на опорах кочення, то тіла ко-

чення обертаються разом із шпинделем, але вектор їх кутової швидкості направлений проти-

лежно вектору кутової швидкості шпинделя. 

При наявності гіроскопічних моментів тіло кочення буде обертатись і в областях кон-

такту буде мати місце взаємне зміщення (ковзання) тіла кочення відносно доріжок підшип-

ника. Дія гіроскопічного моменту приведе до суттєвого обертання (вертіння) тіла кочення 

відносно осі, що проходить через область контакту тіла кочення з доріжкою. 

Тому шпиндель на опорах кочення не рекомендується використовувати у верстатах па-

ралельної кінематики по причині дії значних гіроскопічних моментів на тіла кочення. Дані 

гіроскопічні моменти викликають інтенсивне вертіння тіл кочення, періодичне проковзуван-

ня тіл кочення відносно доріжок та квазіперіодичний гвинтовий рух тіл кочення. При цьому 

порушуються умови регламентного режиму роботи підшипника кочення. 

Таким чином, вважаємо, що у верстатах паралельної кінематики доцільно застосовува-

ти високообертовий пневмошпиндель на аеростатичних опорах. Запропоновано конструкції 

спеціальних шпиндельних вузлів, призначених для використання у верстатах паралельної 

кінематики. 
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ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ УХВАЛЕННЯ 

 РІШЕНЬ ЛІКАРЕМ-КАРДІОЛОГОМ 

К.А. Сінько, О.В.Кравченко 

Черкаський державний технологічний університет 

Одним з основних напрямків застосування експертних систем є завдання медичної діа-

гностики. Основною особливістю діагностичних експертних систем є швидкість одержання 

правильного діагностуючого рішення. Для цих цілей існують спеціальні архітектури експер-

тних систем, що поєднують програмні й апаратні засоби – експертні системи реального часу 

(ЕСРЧ) [1]. Розробка експертних систем реального часу викликає дуже великий інтерес і є 

актуальною проблемою. Це пояснюється тим, що швидкість виконання – тільки один з розг-

лянутих аспектів при проектуванні ефективної експертної системи реального часу. Серед 

інших позитивних аспектів можна відзначити: 

 здатність системи робити тимчасові обґрунтування, переривання; 

 розподіляти пріоритети для даних; 

 переборювати сумнівність даних і зосереджувати увагу на поточній ситуації. 

Для традиційної оцінки показників і досліджень по постановці діагнозу пацієнта необ-

хідний висококваліфікований лікар. Проте, для успішної постановки діагнозу необхідні зна-

чні витрати часу і т.і 2. Тому актуальним є задача розробки експертної системи, яка б в ав-

томатичному режимі проводила оцінку отриманих даних. 

 

 
Рис.1 Зображення екранних форм роботи експертної системи 

 

Експертна система, що розробляється після заповнення даних програма автоматично 

обраховує вік пацієнта, норми росту, ваги та тиску і надає перелік можливих симптомів сер-

цево-судинних захворювань. Враховуючи анамнез система виконує попередню оцінку діаг-

нозу пацієнта у вигляді шкали балів. Для отримання попереднього діагнозу лікар-кардіолог 

обирає з переліку діагноз за найбільш вірогідною оцінкою. Результатом роботи експертної 

системи є надання попереднього діагнозу з додатковими рекомендаціями лабораторних дос-

ліджень для його підтвердження або спростування. 

 Перевагою даної системи є економія часу на отримання попереднього діагнозу за ана-

мнезом та отримання повного переліку необхідних додаткових досліджень, але дана експер-

тна система, як і будь-яка інша, не передбачає усунення кваліфікованого лікаря від процесу 

лікування. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ШАГИ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕТЕЙ  

А.С. Смирнова 

НН ИХКиЭ им. Мартыновского ОНАПТ, Одесса, Украина 

Создание информационной сети является краеугольным камнем информатизации об-
щества. Информационная сеть (ИС) предоставляет пользователям набор различных видов 
связи и услуг, как по обработке информации, так и ряд других, направленных на облегчение 
пользования связью и получения информации. Ранее инфокоммуникационные и телекомму-
никационные сети создавались, оптимизировались и изменялись на основании методов, учи-
тывающих аналитические оценки, и статистических расчетов. Но преобразование их в ИС не 
может быть проанализировано подобными методами, а требует моделирования и формали-
зации всех составляющих ИС.  

В рамках концепции Глобальной Информационной Инфраструктуры (ГИИ) пользова-
тели являются источниками и потребителями информации, которые используют услуги ИС и 
создают потоки сообщений разного вида и назначения, и предъявляют к сети требования по 
доставке и обработке информации с соблюдением отдельных качественных и количествен-
ных их (требований) показателей [1]. Сложность объекта, который представляет собой поль-
зователь ИС, определяет его многогранность, неявная взаимосвязь и взаимоотношение его 
характеристик, а также сложность в формализации этих параметров. Предложен подход, в 
котором пользователь представлен как плохоформализованный объект, так как подобные 
объекты обладают свойствами, неизвестными априори и меняющимися в процессе функцио-
нирования, и предложен ряд характеристик пользователя ИС, выступающий внутренней сре-
дой для объекта, и специфические характеристики, выступающие внешней средой, с помо-
щью которых можно однозначно охарактеризовать пользователя ИС как объект, воздей-
ствующий на построение и развитие ИС.  

Дабы доказать возможность применения и адекватности модели пользователя ИС ны-
нешним реалиям, проведено социологическое исследование среди случайной группы поль-
зователей ИС, и собрана выборка данных, которые были минимизированы и описаны пред-
ложенным набором характеристик. После, при помощи методов кластерного анализабыло 
определение формирования групп пользователей по предложенным характеристикам. Затем 
разработан программный продукт QPyramid, основаный на методе растущих пирамидальных 
сетей, позволяющий разбивать выборку данных на классы, выделяя ключевые для каждого 
класса признаки [2].  

Результаты, полученные после обработки исходной выборки данных о пользователях 
ИС посредством разработанного программного продукта, позволили выделить характерные 
для различных классов пользователей совокупности признаков и их значений, сформулиро-
вать некореллирующие взаимосвязи между признаками, предложить формализованную мо-
дель пользователя ИС как плохоформализованного объекта, способную динамически изме-
няться, пополняясь информацией, без значительных затрат в ресурсах и времени, и способ-
ную однозначно охарактеризовать объект исследования [3].  

Предложенный в работе подход к построению модели пользователя информационных 
сетей обеспечивает ее гибкость и динамичность для пополнения информацией, а также дела-
ет модель компактной, что важно для дальнейшего ее внедрения в общую модель ИС, отоб-
ражая внутренние и внешние процессы взаимодействия этих моделей, что поможет в опти-
мизации, синтезе и управлении информационными сетями.  

Литература  
1. Гайворонская Г.С. Основные задачи модернизации сетей пользовательского доступа / Г.С. Гайворон-

ская, А.И. Котова // Зв’язок. – 2010. – №2 (90). –С.32-36.  

2. Гладун В.П. Растущие пирамидальные сети / В.П. Гладун // Новости искусственного интеллекта.  – 

2004.  – С. 32-40.  

3. Smirnova A. Steps in the development of the information networks’ user model as badly formalized object / A. 

Smirnova // Problem of computer intellectualization. Kyiv-Sofia.  – 2012.  –  P. 64-70. 



СomІnt – 2013                                             Iформаційні технології та математичне моделювання 

426 II Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект», Черкаси, Україна,10-13 травня 2013 р. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕРМОКИНЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, 

ИНИЦИИРОВАННЫХ КОНТАКТНЫМ ПЛАВЛЕНИЕМ И РАСТВОРЕНИЕМ 

ТВЕРДОГО КОМПОНЕТА В ЖИДКОМ РАСПЛАВЕ В ПЕРИТЕКТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМАХ С ХИМИЧЕСКИМ СОЕДИНЕНИЕМ 

В.П.Солнцев
1
, Петраш К.Н.

2
, Шахновский А.М.

2
 

1
ИПМ НАНУ, Киев, Украина 

2
 НТУУ „КПІ”, Киев, Украина 

Ранее была предложена термокинетическая модель процесса синтеза соединения со 

скрытым максимумом [1]. Аналитическое решение ее позволило установить несколько раз-

личных типов термокинетического поведения в зависимости от начальных условий и управ-

ляющих параметров системы. В настоящей работе представляется уточненный вариант мо-

дели с учетом зависимости равновесной концентрации реакционного компонента от темпе-

ратуры. Термокинетическая модель с учетом этого имеет вид  

),(])([
321 a

TT
h

l
kXkXTakX   

       ),(])([
21 a

TTlXHkhXTakTC   

где X - концентрация растворяющегося компонента в жидком расплаве, )(Ta - его равно-

весная концентрация в расплаве, 
1

k  и 
2

k  - константы скоростей растворения и реакции син-

теза, h  - энтальпия растворения твердого компонента в расплаве или кристаллизация его из 

него и H - энтальпия реакции синтеза, C  - теплоемкость и l - коэффициент теплопередачи, 

T - температура, 
a

T - температура окружающей среды. Функция равновесной концентрации 

)(Ta  определялась на основе экспериментальных данных равновесной диаграммы титан-

алюминий. В связи с нелинейностью этой функции решение данной системы аналитически-

ми способами не представляется возможным, поэтому в качестве основного применен вы-

числительный эксперимент. С его помощью на основе классических методов Рунге-Кутты и 

Гира изучалась термокинетическая эволюция процессов контактного плавления и иницииро-

ванного им синтеза промежуточного соединения. Результаты расчета представлены на рис.1-

2. 

 

а б 
Рис.1.Кинетикаизменения концентрации Тi в расплаве Al(a) и его температуры (б) при k2 = 0.1 та k1 = 1, 2, …6.  

 

Они отражают реальную физико-химическую сущность процессов. Особенно это про-

является на ранних стадиях процесса на термокинетической зависимости. Характерно суще-

ствование латентного периода, когда температура падает до определенного значения, после 

чего поднимается. При уменьшении константы скорости реакции также наблюдаются суще-
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ствование области рассеяния энергии в связи с превалирующим на первой стадии процессом 

растворения.  

 

 

а 
 

б 
Рис.2.Кинетикаизменения концентрации Тi в расплаве Al(a) и его температуры (б) при 6. при k2 = 0.05 та k1 = 1, 2, 

…6. 

 

При увеличении скорости реакции синтеза наблюдается существенное увеличение тем-

пературы расплава и естественно возрастает и концентрация титана в нем в связи с увеличе-

нием ее равновесного значения.  

Таким образом можно заключить, что изменяя скорости процессов растворения твердо-

го компонента в расплаве, реакции синтеза можно управлять термокинетическим поведени-

ем системы. 

 

 
a 

 
б 

Рис.3.Кинетикаизменения концентрации Тi в расплаве Al(a) и его температуры (б) при k2 = 0.5 та k1 = 1, 2, …6. 

 

Полученные результаты позволяют целенаправленно управлять технологией получения 

сплавов, сварки и пайки материалов, реакционного спекания и синтеза интерметаллических 

соединений. Дальнейшее развитие модели позволит установить области значений парамет-

ров, которые обеспечивают безопасное проведение названных технологических процессов. 
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СЖАТИЕ РЯДОВ ЭМПИРИЧЕСКИХ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ 

ОРТОГОНАЛЬНЫХ ПОЛИНОМОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

А.В. Степанов, Н.Н. Канаева, Е.И. Степанова 
 

Южный филиал НУБ и П Украины «КАТУ», Симферополь, Украина, АР Крым 

Обработка эмпирических данных в виде экспериментальных кривых предполагает раз-

деление их на компоненты – носители информации определенного типа. Известны методы 

сжатия информации на основе выделения фрактальных компонент, при котором осуществля-

ется построение системы итерированных функций [1]. Фрактальные методы дают большие 

коэффициенты сжатия, а по отношению к ортогональным преобразованиям, лучше адапти-

рованы к случайностям и неоднородностям [2]. Однако, например, условия сжимаемости при 

неафинных преобразованиях остаются задачей. 

Предлагается метод сжатия с использованием модели нелинейной аппроксимации на 

основе представления функций обобщенным рядом ортогональных полиномов Чебышева, 

Лагерра и Лежандра. Согласно [3], эмпирический ряд представляется точкой множества 

сжимающих отображений системы итерированных функций в пространстве компактов с ев-

клидовой нормой. Ряд делится на блоки: родительские и дочерние. Между ними строится 

отображение [4]. 

В качестве интерполяционной функции используется: 

const,,))(())((
0
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n
nnm cxPcxF   где )))(arccos(cos())(( xnxPn   ; )(x аппроксими-

руемая функция; 


M
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mFF

1

аппроксимация 

функции )(x  на  1;1I ; M число дочер-

них сегментов. 

Пусть необходимо аппроксимировать 

функцию по известным точкам – 7 узлам на ин-

тервале [0; 30] (рис. 1). Для перехода к отрезку 

 1;1I  необходима замена переменной: 

.1515))()((5,0  txabtabx  Ортого-

нальные полиномы достаточно эффективно ап-

проксимируют экспериментальные данные (ис. 

1). 

Аналогичные результаты имеют место с по-

линомами Лежандра и полиномами Лагерра. Ме-

тод применим для разрывных функций. 
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Рис. 1 Аппроксимация кусочно-линейной функции 

полиномами Чебышева на [0;30] 
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ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ НА 

ХІМІЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ 

І.В. Стеценко
1
, Я.С. Бедерак

2
 

1
 Черкаський державний технологічний університет, Черкаси, Україна 

2
 ПАТ «АЗОТ», Черкаси, Україна  

Вступ. Для встановлення так званих «стандартів» споживання енергії, що використо-

вуються в системах оперативного контролю використання енергії, необхідно будувати мо-

дель споживання палива чи енергії деяким технологічним об’єктом в залежності від основ-

них чинників, що суттєво впливають на витрату енергії. У сучасній практиці, як зарубіжній, 

так і вітчизняній, в системах контролю і планування енергоспоживання пропонується вико-

ристовувати «стандарти» енергоспоживання у вигляді констант чи найпростіших лінійних 

залежностей від обсягів виробництва. В умовах хімічного виробництва такі «стандарти» не 

відповідають реальним процесам, оскільки витрати енергії здійснюються не тільки на поста-

чання реагентів, але й на хімічні реакції, наприклад на нагрівання чи охолодження реагентів. 

У роботі [1] описана методика побудови математичної моделі споживання палива чи 

енергії методами самоорганізації моделей. Самоорганізація моделей дозволяє при мінімаль-

ній участі дослідника одержувати модель оптимальної складності за заданою множиною мо-

делей-претендентів та заданими критеріями якості моделі [2]. На відміну від звичайних ме-

тодів регресії методи самоорганізації моделей дозволяють враховувати множину факторів-

претендентів замість фіксованого переліку факторів. 

Вихідні дані. Для побудови математичної моделі електроспоживання крупнотонажного 

цеху з виробництва аміаку хімічного підприємства визначені основні фактори, які впливають 

на величину споживання електроенергії. Вихідними даними для моделювання є щогодинні 

величини виробітку аміаку (змінна x) та витрат природничого газу (змінна z), які вимірюва-

лись спеціальними датчиками та накопичувались протягом 60 робочих днів весняного сезо-

ну. Таблиця даних має вигляд, наведений у табл. 1.  

Таблиця 1 

Вихідні дані для побудови математичної моделі 

Дата Час Виробіток амі-

аку (x), 

тонн 

Споживання природ-

ного газу (z), 

1000 м³/годину 

Спожита електрое-

нергія (Y), 

1000 кВт·год 

20…/…/01 00:00:00 39,699 45,211 31,988 

20…/…/01 01:00:00 39,292 45,182 32,005 

…. …. …. …. …. 

20…/…/31 23:00:00 46,865 52,657 35,504 

Дослідження автокореляції даних показало, що існує значний зв’язок поточних значень 

з попередніми. Обираючи дані, які присутні з коефіцієнтом автокореляції, більшим за 0,75, 

приходимо до висновку, що суттєвий вплив на результуючу ознаку здійснюють не тільки 

поточні, але й попередні значення незалежних змінних, що дозволяє враховувати динаміку 

змінювання факторів. 

Алгоритми моделювання. Для побудови математичної моделі обсягу споживання 

електроенергії в цеху з виробництва аміаку використовується однорядний (комбінаторний) 

алгоритм самоорганізації моделей, реалізація якого засобами програмного забезпечення 

Mathcad 2000 Professional описана в [3]. Використовувались такі базисні функції множини 

моделей-претендентів: 210210 ,,,,,,1  zzzxxx . Модель вибирається з множини моделей-

претендентів послідовним відбором спочатку за критерієм мінімуму зсуву, потім - за 

критерієм регулярності. Якість моделі оцінюється за відхиленням від табличних даних на 

екзаменаційній послідовності даних. 

Результати моделювання. За результатами дослідження побудовано 112 моделей, що 

включають або не включають попередні значення незалежних змінних, враховують або не 
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враховують характерні точки. У публікації [1] описані результати побудови математичної 

моделі енергоспоживання з використанням відносно невеликої кількості даних (погодинних 

значень за 10÷15 діб) та евристики, що полягає у додаванні до перевірочної послідовності 

даних характерних точок., наприклад, точки з координатами (0;0;0), що відповідає ситуації, 

коли відсутнє споживання сировини і електричної енергії, а значить відсутнє виробництво 

продукції. Додавання такої точки сприяє підвищенню точності математичного моделювання 

досліджуваних процесів на невеликій кількості даних. Деякі з моделей-претендентів наведені 

в таблиці 2. Найменшу похибку 0,795% має модель Y= 021 097,0137,0269,0761,10 zzx   . 

Таблиця 2 

Визначення найліпшої математичної моделі електроспоживання Y=f (x, z) 

№ з/п Рівняння моделі Похибка моделі, % 

Експеримент з двома попередніми значеннями без включення нульової точки 

1 
Y= 121 276,0546,0183,0104,13   zzx  1,154 

2 
Y = 02 041,0381,0639,15 zx    1,198 

3 
Y = 1212 037,0211,0027,0301,0726,13   zzxx  1,142 

4 
Y = 11 232,0262,0217,11   zx  0,809 

5 
Y = 021 097,0137,0269,0761,10 zzx    0,795 

6 
Y = 01 171,0319,0676,11 zx    0,838 

7 
Y = 01 139,0304,08,14 xx    0,973 

8 Y = 2402,0796,16  x  1,283 

Експеримент з попередніми значеннями з включенням нульової точки 

9 
Y = 01 219,0314,0364,9 zx    0,873 

10 
Y = 001 209,0016,0306,0485,9 zxx    0,870 

11 
Y = 10 375,0178,0647,7  zx

 0,932 

12 
Y = 1012 172,0064,0027,0374,0034,12   zxxx

 0,974 

13 
Y = 021 172,0487,0101,0608,9 zzx    1,325 

Експеримент без попередніх значень без включення нульової точки 

14 
Y=

2

000 00547,0166,0776,0809,2 xzx 
 

1,177 

Висновки. Результати дослідження свідчать, що в умовах хімічного виробництва для 

побудови математичної моделі енергоспоживання потрібно враховувати не тільки структуру 

та поточні значення параметрів технологічного процесу, але й динаміку технологічного про-

цесу. Урахування факторів, що описують динаміку технологічного процесу, дозволяє забез-

печити значення відхилення модельованих значень від істинних, що не перевищує 1%. Ме-

тодика побудови математичної моделі енергоспоживання, яка розроблена, може використо-

вуватись у якості складового компонента систем контролю і планування енергоспоживання 

для короткострокового прогнозування енергоспоживання, для контролю правильності ве-

дення технологічного процесу на виробничих об’єктах. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МАКСИМАЛЬНОЇ ШВИДКОСТІ ПЕРЕДАЧІ 

КОРИСНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДОДАТКІВ У КАНАЛАХ ІР СИСТЕМ  

М.І. Струкало, С.М. Горелік  

«Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова», Одеса, Україна 

Вступ. Важливими параметрами взаємодіючих систем телекомунікацій є швидкість, 

надійність та вартість передачі інформації тощо. На ці параметри в певній мірі впливають 

обсяги службової (надлишкової) інформації протоколів систем, обсяги даних додатків та па-

раметри каналу зв’язку. Для вирішення проблеми вибору оптимальних параметрів систем 

необхідні дослідження щодо їх співвідношень та аналізу можливих кількісних значень. 

Дослідженню параметрів взаємодіючих систем комутації пакетів присвячено велику 

кількість робіт. Ці роботи стосуються визначення параметрів та моделювання взаємодії си-

стем, наприклад [1…3], або дослідженню кількісних значень певних параметрів систем, 

наприклад [4, 5]. Проте дослідження співвідношень між обсягами інформації та швидкістю 

передачі даних при взаємодії ІР (Internet Protocol) систем не виконувались.  

Метою даної роботи є дослідження впливу обсягів службової інформації комунікацій-

них протоколів ІР систем та обсягів даних додатків на швидкість передачі корисної інфор-

мації додатків. 

Параметри системи. Швидкість передачі корисної інформації додатків залежить від 

надлишкової інформації протоколів системи, пропускної здатності каналу, обсягів інфор-

мації додатків тощо. За результатами досліджень параметрів [2, 3] отримаємо розрахункову 

формулу максимальної швидкості передачі даних додатків на виході системи  

app sys app app sys/ ( )R R I I I  , (

1) 

де 
sysR  – пропускна здатність каналу системи, appI  – обсяг інформації протоколу додат-

ку, sysI  – обсяг службової інформації стеку комунікаційних протоколів системи. 

Аналіз стеків протоколів. У магістральних каналах ІР мереж передається інформація 

різних обсягів за допомогою канальних технологій GbE (Gigabit Ethernet), FR (Frame Relay) 

та РРР (Point-to-Point Protocol) тощо, з певними швидкостями передачі інформації. Але у 

фізичному каналі організовують віртуальні канали із заданими пропускними здатностями. 

На мережному рівні ІР систем сьогодні використовується протокол ІР версії ІРv4 або ІРv6. 

Протоколи транспортного рівня при передачі даних між прикладними процесами IP систем 

можуть надавати два типи сервісу: гарантовану доставку даних за протоколом ТСР 

(Transmission Control Protocol) та доставку даних за можливістю за протоколом UDP (User 

Datagram Protocol). Таким чином для передачі даних додатків в ІР системах можуть застосо-

вуватись стеки протоколів ТСP (UDP)/ІРv4 (ІРv6)/(MPLS/) GbE (FR, РРР) тощо.  

Результати досліджень. Дослідження параметру (1) будемо провадити для віртуальних 

каналів з пропускною здатністю sysR = 20 Мбіт/с та обсягів даних додатків appI = {100…1600} 

байт, що не перевищує MTU (Maximum Transmit Unit) кадрів застосовуваних технологій. Об-

сяги службової інформації sysI  розглядуваних стеків протоколів ІР систем аналізувались в 

[4, 5]. Результати обчислень максимальної швидкості передачі інформації додатків у каналах 

ІР систем в залежності від обсягу даних додатків представлені на рис. 1, 2.  

Аналіз результатів. Швидкість передачі даних додатків у каналах ІР систем при 

збільшені обсягу інформації у кадрах нелінійно збільшується, але не досягає пропускної 

здатності каналу. При appI = 600 байт використання мережного протоколу ІРv6 замість ІРv4 

та транспортного протоколу ТСР замість UDP зменшує швидкість передачі даних додатків 

відповідно на 2,5 % (для стеку ТСP/ІР/GbE) та на 1,6 % (для стеку ТСP/ІРv4/GbE). Застосу-

вання технології MPLS (Multiprotocol Label Switching) зменшує швидкість передачі даних 

додатку, зокрема на 0,5 % при appI = 600 байт для стеку ТСP/ІРv4/MPLS/GbE. 
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Рис.1 Максимальна швидкість передачі корисної інформації у каналах ІРv4 систем  

 

 
Рис.2 Максимальна швидкість передачі корисної інформації у каналах ІРv6 систем  

 

Висновки. Результати досліджень швидкості передачі корисної інформації додатків 

систем можуть бути використані для обґрунтування пропускної здатності каналів ІР мереж. 

Література 
1. Воробієнко П.П. Деякі граничні співвідношення в мережах з комутацією пакетів [Текст] / 

П.П. Воробієнко // Радиотехника. – Харьков: ХНУРЕ, 2002. – Вып. 125. – С. 170-173. 
2. Горелік С.М. Співвідношення між параметрами вартості, швидкості та інформаційною надлиш-

ковістю протокольних об’єктів систем ІР [Текст] / С.М. Горелік, О.Г. Ошуркова, М.І. Струкало // 
67-ма наук.-техн. конф. професорсько-викл. складу, науковців, аспірантів та студентів: 5-7 грудня 
2012 р.: матеріали конф. Ч.2. – Одеса, 2012. – С. 28-31. 

3. Воробиенко П.П. Моделирование процессов формирования служебной информации при передаче 
данных в сетях с коммутацией пакетов [Текст] / [П.П. Воробиенко, М.И. Струкало, 
И.Ю. Рожновская, С.М. Струкало] // Наукові праці ОНАЗ. – 2009. – № 1. – С. 3-12. 

4. Воробієнко П.П. Аналіз обсягів технологічної інформації комунікаційних протоколів систем, що 
взаємодіють, у мережах з комутацією пакетів. Частина 2 [Текст] / П.П. Воробієнко, М.І. Струкало, 
С.М. Струкало // Зв’язок. – 2012. – № 1 – С. 35-38. 

5. Струкало М.І. Аналіз надлишкової інформації комунікаційних протоколів систем у магістральних 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

ПРОЦЕССОРОВ НА БАЗЕ АППАРАТНЫХ СЕТЕЙ ПЕТРИ 

В.М. Судачевски, В.В. Абабий, Е.Н. Гуцуляк 

 «Технический Университет Молдовы», Кишинев, Р. Молдова 

Вступление. В работе представлен результат исследования метода моделирования и 

проектирования специализированных процессоров на базе аппаратных сетей Петри. В каче-

стве модели описания функциональности процессора используются модели сетей Петри. 

Процесс моделирования и проектирования специализированного процессора состоит из сле-

дующих этапов: моделирование и анализ свойств сети Петри, преобразование модели сети 

Петри в код HDL описания аппаратной сети Петри, и конфигурация специализированного 

процессора на базе FPGA. Для этих целей были разработаны: программа для ввода, анализа и 

моделирования сети Петри VPNP, и программа для преобразования модели сети Петри в код 

HDL описания аппаратной сети Петри. Для программирования FPGA используется програм-

ма фирмы Altera Quartus II [1].     

Сети Петри представляет собой математический аппарат для моделирования динамиче-

ских дискретных и непрерывных систем и процессов. Разнообразность видов сетей Петри 

(временные, стохастические, цветные, и.т.д.) позволяют моделировать практически все виды 

процессов, такие как технологические, производственные и вычислительные. Комбинация, 

на этапе моделирования, между технологическим (производственным) и вычислительным 

процессом поставили сети Петри на высшую ступень иерархии систем моделирования, так 

как на этапе моделирования можно рассмотреть процесс эволюции технологического (про-

изводственного) и вычислительного процесса, как в отдельности, так и их  взаимодействии 

[2, 3].   

Аппаратные сети Петри представляют собой еще одна разновидность сетей Петри, ко-

торые предусматривают аппаратную реализацию моделей в виде систем управления или 

процессоров. Для аппаратной реализации сетей Петри используются практически все виды 

технических средств: микроконтроллеры и микропроцессоры, ASIC (Aplication-Specific 

Integrated Circuits), FPGA (Field Programmable Gate Array) и SoC (System on a Chip) техниче-

ские средства. Тип используемых технических средств зависит от области применения и от 

технических параметров процессора [4, 5]. 

Описание специализированных процессоров на базе сетей Петри. 

Сеть Петри представляется 4-мя множествами  0, , ,P T F M
 [2, 3] где:  1 2, ,..., NP p p p

 - 

множество позиций;  1 2, ,..., LT t t t
 - множество переходов такие что, TP ; 

      F P T T P  - множество дуг определяющие взаимное соотношение между множествами  

P  и T  такие что,   P T  и   T P
;  0 0 0 0

1 2, , ..., NM m m m
 - начальная маркировка. Мар-

кировка сети Петри определяет ее состояние в каждый момент времени и изменяется в соот-

ветствии с правилами описанные в [2, 3]. 

Адаптация модели сети Петри к аппаратной модели сети Петри. 

Процесс проектирования специализированного процессора на базе моделей сети Петри 

предусматривает адаптацию модели сети к аппаратной модели сети Петри. В среде проекти-

рования процессор представлен в виде множества вычислительных элементов, потоками 

данных и сигналов синхронизации. Определим потоки данных между вычислительными 

элементами iP  и j
T

 как i jP T
 и j iT P

. Исходя из выше изложенного аппаратная сеть Петри 

представляется в следующем виде: 
       S I O

HPN T P A A A P P , где:  1 2


L
T T ,T , ...,T , 

T  - множество вычислительных элементов типа переход;  1 2, ,..., NP P P P
, P - множе-

ство вычислительных элементов типа позиции;  , 1,iA A i N
  

 - множество потоков данных 
j iT P

 для добавления маркера в позицию 
i

P ;  , 1,  iA A i N
 - множество потоков данных 



СomІnt – 2013                                             Iформаційні технології та математичне моделювання 

434 II Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект», Черкаси, Україна,10-13 травня 2013 р. 

j iT P
 для вычитания маркера из позиции 

i
P ;  , 1, S S

jA A j L
 - множество потоков данных 

i jP T
 для определения состояния сети Петри и возбуждения вычислительных элементов ти-

па переход  1 2


L
T T ,T , ...,T ; 

 , 1, In In I

jP P j L
, In

P P  - множество вычислительных элементов ти-

па позиции jP
 которые используются как входные сигналы процессора; 

 , 1, Out Out O

jP P j L
, 

Out
P P  - множество вычислительных элементов типа позиции jP

 которые используются как 

выходные сигналы для процессора [4, 5]. 

Этапы проектирования специализированного процессора.  

Процесс моделирования и проектирования процессора на базе аппаратных сетей Петри 

осуществляется в три этапа (Рис. 1), с использованием программных продуктов разработан-

ные авторами и программным продуктом фирмы Altera Quartus II.  

На первом этапе (VPNP Tool) осуществляется про-

цесс создания модели сети Петри, моделирование и ана-

лиз свойств сети. Для выполнения операции анализа и 

моделирования сетей Петри разработана программа 

Visual Petri Net+ (VPNP) [2, 3, 6]. Результатом данных 

операций является файл в формате XML -  File.pn2. 

На втором этапе (HDL Compiler) осуществляется 

анализ и выбор данных из файла File.pn2 и создание 

множества для описания аппаратной сети Петри: 

 0 max, , , , , , , ,In Out S
HPN P P P T A A A M M

  . 

Полученные данные в сочетании с описанием 

функциональных элементов позиции P.INC и перехода 

T.INC  используются для генерации кода HDL то, что 

является аппаратной сетью Петри -  File.TDF.  

Третий этап (Quartus II Design Tool) позволяет 

осуществлять программирование логики FPGA [1] в со-

ответствии с содержанием файла  File.BIN.  

Выводы. В данной работе представлены результа-

ты исследования и синтеза новых методологий в области 

проектирования систем управления на базе аппаратных 

сетей Петри. Предложенная методология позволяет сни-

зить затраты на моделирование и проектирование так как модель сети Петри представляю-

щая описание процессора преобразовывается автоматически в код HDL. Полученный код 

HDL используется для конфигурации FPGA. 
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Рис. 1. Этапы проектирования 

специализированного процессора. 

http://www.altera.com/
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МЕТОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ ПО СИГНАЛАМ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ 

А.А. Сытник
1
, О. А. Наконечная

2
 

1 
Черкасский государственный технологический университет, Черкассы, Украина 

2 
Восточноевропейский университет экономики и менеджмента, Черкассы, Украина 

Введение. Одной из главных задач технической диагностики является задача выделе-

ния потенциально неисправных изделий на возможно более ранних стадиях технологическо-

го процесса. Это связано с тем, что, как правило, более позднее нахождение дефектов влечет 

за собой увеличение расходов в технологической цепи производства. В такой постановке за-

дача решается методами прикладной статистики как задача классификации объектов по при-

знакам [1]. В любом случае необходимо каждое изделие классифицировать как исправное 

или дефектное с указанием типа дефекта.  

Исходной информацией для решения задачи классификации при технической диагностике 

служат, как правило, сигналы, поступающие от диагностируемых изделий при каком-либо воз-

действии на них. Необходимо также наличие, так называемой, обучающей выборки, т.е. сово-

купности сигналов, для которых известны классы принадлежности. Если обучающая выборка 

отсутствует, ее можно сформировать методами кластерного анализа [2, 3]. После этого форми-

руется совокупность признаков (или свойств) сигналов, по которым будет выполняться класси-

фикация изделий. Обычно формируется максимально широкая совокупность признаков (до ста и 

даже более), а затем из всей совокупности различными методами выбирают наиболее информа-

тивные признаки. Для решения этой задачи возможно применение метода главных компонент, 

факторного анализа, метода экстремальной группировки признаков [1, 2]. Следующим этапом 

является этап построения классификационного правила (разделяющей гиперплоскости в про-

странстве признаков). Таким правилом может служить байесовский классификатор [4]. Следует 

заметить, что для тех случаев, когда невозможна надежная классификация, имеет смысл ввести 

дополнительный класс, куда будут заноситься все ненадежные классификации для дальнейших 

исследований. После построения решающего правила (разделяющей гиперплоскости) следует 

выполнить процедуру классификации на обучающей выборке. Если обучающая выборка плохо 

классифицируется, необходимо или изменить состав признаков, или изменить обучающую вы-

борку. 

Примером диагностических признаков при реализации метода акустической эмиссии 

(АЭ) являются следующие характеристики сигналов АЭ, которые возникают при приложе-

нии к проверяемым изделиям механической нагрузки: – отношение скорости нарастания 

нагрузки к скорости нарастания сигнала АЭ; – скорость затухания сигнала АЭ; – отношение 

максимального уровня нагрузки к максимальному уровню сигнала АЭ; – скорость дрейфа 

нагрузки на интервале релаксации изделия. 

Для вычисления указанных диагностических признаков предлагается использовать ин-

тегральный метод идентификации. Поведение любого объекта может быть описано диффе-

ренциальным уравнением соответствующего порядка. Численно интегрируя дифференци-

альное уравнение n  раз на дискретных временных интервалах получаем переопределенную 

систему линейных алгебраических уравнений относительно искомых коэффициентов. Пере-

определенная система уравнений решается посредством метода наименьших квадратов. Вы-

численные таким образом коэффициенты могут рассматриваться как диагностические при-

знаки.  

Преимущество такого подхода к формированию совокупности диагностических при-

знаков заключается, во-первых, в том, что используется в полном объеме информация, полу-

чаемая в процессе испытания изделий; и, во-вторых, коэффициенты дифференциального 

уравнения линейно независимы, что обуславливает минимальные вычислительные погреш-

ности при решении задачи классификации. 

Построение обучающей выборки выполняется методами кластерного анализа [5]. Кла-

стерный анализ позволяет выделить на множестве p -мерных векторов признаков области 
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сгущений или кластеры. Каждый кластер представляет собой один класс объектов. Наличие 

кластеров обязательно при ранжировании признаков по их информативности и при форми-

ровании разделяющего правила (разделяющей гиперплоскости). 

Выбор метрики (меры близости классов) является узловым моментом исследования, от 

которого зависит окончательный вариант разбиения объектов на классы при заданном алго-

ритме разбиения.  

Наиболее часто в качестве меры близости классов используются следующие расстояния: 

- расстояние Махаланобиса      ji

TT

jiji XXXXXX  1, , 

где X  - вектор признаков;   - ковариационная матрица признаков; 

   - диагональная матрица весовых коэффициентов. 

- евклидово расстояние    



k

l

ljliji xxXX
1

2
, , 

где l  - номер компоненты i-го (или j-го) вектора признаков; 

- взвешенное евклидово расстояние    



k

l

ljlilji xxwXX
1

2
, , 

где lw  - вес l-ой компоненты; 

После группировки признаков для построения классификатора могут использоваться 

следующие принципы нахождения расстояний между классами: 

– принципу «ближайшего соседа», т.е. расстояние между ближайшими элементами классов;  

– по принципу «дальнего соседа», т.е. расстояние между самыми дальними элементами классов; 

– по принципу расстояния между "центрами тяжести" групп; 

– по обобщенному по Колмогорову расстоянию между классами, т.е. степенному среднему. 

Для упрощения классификации объектов целесообразно провести снижение размерно-

сти признакового пространства. Сущность проблемы снижения размерности состоит в пере-

ходе с наименьшими потерями информативности от первоначального набора признаков к 

новому набору признаков. Выбор меры информативности и класса допустимых преобразова-

ний, приводит к конкретному методу снижения размерности: к методу главных компонент, 

факторному анализу, экстремальной группировке параметров, методу ранжирования призна-

ков по критериям информативности. 

Выводы. Предложена методика вычисления сложных диагностических признаков на 

основе интегрального метода идентификации, согласно которому в качестве диагностиче-

ских признаков выбираются коэффициенты дифференциального уравнения, описывающего 

динамику объекта. Вычисление значений диагностических признаков проводится на основе 

решения переопределенных систем линейных алгебраических уравнений. Применение тако-

го подхода с последующим выбором меры близости классов и снижением количества при-

знаков позволяет решать задачу классификации сигналов АЭ в реальном масштабе времени с 

вероятностью классификации на уровне 90%. 
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КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ РАЗНОРОДНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ 

С.Ф. Теленик, К.В. Ефремов, С.В. Жук, В.Т. Лыско 

Национальный технический университет Украины «КПИ» 

Существующие центры данных Мировой системы данных (МСД, ICSU World Data 

System) предоставляют пользователям доступ к накопленным за более чем пятидесятилетний  

период времени неоднородным данным. Однако пользователи испытывают затруднения при 

попытке получения нужных данных, т.к. они, как правило, распределены по нескольким не-

зависимым источникам и систематизированы должным образом только в рамках ресурсов 

отдельных Центров, а не всей МСД в целом.  

Для решения этой проблемы в рамках Российско-Украинского сегмента МСД идут ра-

боты над созданием единого каталога данных с описанием на основе онтологий, который 

предоставит доступ к удаленным источникам данных по принципу «единого окна» [1]. Ос-

новой такого подхода выбрана абстрактная модель данных в виде ориентированных графов 

RDF и язык описания онтологий OWL[2].  

Одной из центральных задач является систематизация и классификация имеющихся 

данных, определение их общих свойств и возможности объединения исходя из их онтологи-

ческих спецификаций. Обозначим здесь онтологический класс и свойство в контексте их се-

мантики как С-класс и С-свойство соответственно. 

Авторами предложено создать центральную онтологию-классификатор для высоко-

уровневого описания доступных в системе предметных областей. Она состоит из иерархии 

С-классов, не зависит от каких-либо источников данных, но с помощью фреймворка Jena [3] 

представляется SPARQL-конечной точкой (англ. endpoint), способной отвечать на запросы в 

пространстве имен своих С-классов и их С-свойств.  

Наличие такой центральной онтологии является обязательным, в то же время она мо-

жет быть сколько угодно расширена другими онтологиями такой же структуры или парами 

онтология-маппинг. Каждая такая пара обеспечивает подключение для конкретного источ-

ника данных с помощью Jena и D2RQ [4], представляя его как SPARQL-endpoint, из которого 

можно получить данные об иерархии С-классов, где хотя бы один С-класс имеет одно или 

более С-свойство. Стыкование онтологий на уровне приложения производится по унифици-

рованному идентификатору ресурса (Uniform Resource Identifier, URI), который уникален для 

каждого С-класса, кроме случая, когда имеется в виду один и тот же С-класс.  

Несмотря на свою разнородность, интегрируемые источники данных могут иметь об-

щие С-свойства. Потому предлагается создать дополнительную онтологию для указания свя-

зи между такими С-свойствами с помощью стандартных предикатов OWL, а доступ к ней 

обеспечить с помощью указанных выше фреймворков. При этом, поскольку С-классы во 

всех онтологиях системы должны иметь уникальные URI, структура этой онтологии будет  

проще большинства других. 

Предложенный подход позволяет структурировать источники данных и установить 

связи между ними, не внося изменений в собственно данные, структуры их хранения и меха-

низмы сопровождения.  
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О СПОСОБЕ ИСЧИСЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ МНОГОУРОВНЕВОЙ  

ИНФОРМАЦИИ В ОБРАЗНОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

А.И.Тимофеев 

ОАО Национальный институт авиационных технологий, Москва,  Россия 

Актуальность темы, связанной с  исследованием физического пространства захватных 

устройств манипуляционной робототехники и протезов рук, вызвана отсутствием карди-

нального решения актуальной проблемы  – обеспечение надежности захвата неориентиро-

ванных объектов сложных форм – как начальной стадии манипулирования с любыми объек-

тами в естественной недетерминированной среде, что резко  ограничивает область примене-

ния робототехники.   

Основная  причина существования этой проблемы  –  отсутствие таких активных сил 

как проекции силы веса, и др. в новых точках контакта  –  до отрыва объекта от исходного 

устойчивого положения,  и неизбежность появления этих и других сил, связанных с ними, 

позднее (сил реакций, инерций,  например) в процессе манипулирования им в пространстве 

из-за проявления законов физики Земли.      Это генерирует неопределенность исходной фи-

зической ситуации – основную причину успешной реализации и сегодня манипуляционных 

возможностей любых роботов и протезов исключительно в пределах узких границ детерми-

нированной среды, заранее созданной или осознанной человеком.  

Решение проблемы связано с моделированием единственного известного кардинально-

го решения, реализованного Природой на руке человека. Применение целенаправленно фор-

мализованных междисциплинарных знаний (биологии, физики, кибернетики, психологии, 

лингвистики, семиотики, информациологии, робототехники)  – ядра искусственного интел-

лекта – связано с  моделированием как структуры функциональной системы человека - си-

стемы захвата, включая моделирование пространственного осязания pуки  человека с фор-

мированием и оценкой  тактильного образа закрепощений виртуальных перемещений объек-

та (образ ОЗВП), а также  функциональных принципов двигательного акта руки человека.  В 

целом, моделированием как интеллектуальных процессов человека на уровне принятия ре-

шения в условиях неопределенности, так и  моделированием процессов реализации этого 

решения на поведенческом уровне.     

Одним из результатов формализованных описаний междисциплинарных знаний явля-

ются внутренние связи - отношения между безразмерными положениями точек контакта в 

пространстве (отношения точек контакта в качестве признака) – с одной стороны, и вызыва-

емые ими закрепощениями виртуальных (возможных) перемещений объекта (в качестве ис-

комого смысла или семантики) – с другой.  Это генерирует 3-х членную семиотическую 

структуру отношений точек контакта (признак - внутренняя связь - семантика) – основу  

геометризации физического пространства в системе ”Кисть – объект” (К - О)  в целом – как 

способ отображения физической ситуации, в котором информациологии отводится роль 

обеспечения геометризированного ракурса физического пространства, а семиотике – его 

смысл. Тем самым обеспечивается переход семантической составляющей исходной инфор-

мации от физической задачи в условиях неопределенности к геометрической задаче, но уже 

в детерминированных условиях – открытием ее  смысла (на любом уровне) для сознания че-

ловека[1]. Под семантической составляющей информации на элементарном уровне понима-

ется пара проекций антивекторов активных и пассивных сил на условную ось в конкретной 

точке контакта, равных по модулю и противоположно направленных, что закрепощает по-

ступательное перемещение объекта по этой оси и применяется в качестве элемента ОЗВП.    

Одна из особенностей кардинального решения - интеллектуализация процессов приня-

тия решения на автономном уровне в образном представлении ОЗВП (геометрические при-

митивы в виде шара, его сечений и секторов), включая процессы детерминирования  физиче-

ской ситуации c прогнозированием результатов действий посредством применения  внутрен-

него невербального образного языка – языка инженерии знаний, иными словами,  способа ис-

числения параметров образов ОЗВП с отображением  семантики физической ситуации в 
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системе “К - О “ при восприятии, хранении, обработке и передаче внешней информации на 

всех уровнях единого информационного пространства .  Кодирование языка является, по 

существу, внутренней связью - одной из составляющих упомянутой семиотической струк-

туры отношений точек контакта, которая принята за информационную единицу или ”внут-

реннее слово” языка с выводом отношений точек контакта в качестве признака закрепо-

щения виртуальных перемещений на семантический уровень. 

 Синтаксис образного языка содержит правила построения выражения (содержания) 

любого образа и подразделяется  на порождающие, обеспечивающие процедуру принятия 

решения в образном представлении, (методом наложения с совмещением центров графиче-

ских изображений, выявлением границ проекций активных и пассивных сил, переходом на 

другие уровни единого информационного пространства и т.д.) и интерпретирующие прави-

ла,  выводящие на семантику. 

Морфология образного языка определяет как структуру, так и причинно-следственные 

связи выражений (содержания) данного образа с другими образами разных уровней единого 

информационного пространства. Таким образом,  внутренний образный язык, описывающий 

3х мерное физическое пространство в системе “К - О ”, является средством  познания реаль-

ной  физической ситуации в системе “К - О” на семантическом уровне.  

Прогнозирование надежности захвата:                                                                                          

 

 

                                                                                       

Где:   Фоб
N 

 –  фактический образ ОЗВП объекта; 

          N      –   количество отношений; 

          [Ф]   –   образ ОЗВП с допустимыми параметрами; 

   ПР
О   

–   прогноз и его параметры. 

 

В целом упомянутое решение актуальной проблемы представляет собой дедуктивную 

логическую систему с применением  псевдофизической логики, использующей временные, 

пространственные каузальные отношения и отношения действий в информационно управля-

емой модели процессов прогнозирования надежности захвата в условиях неопределенности, 

где упомянутый способ исчисления параметров  обеспечивает семантическую выразитель-

ность как процедуры принятия решения в образном представлении, так и параметров самого 

решения с такими критериями качества информации как когнитивная относительность, яс-

ность и сжатие формы[2].  
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ДИСКУРСИВНОГО АНАЛИЗА 

НЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ ТЕКСТОВ В ЗАДАННОМ КОНТЕКСТЕ 

Д.В. Тонконогов, И.Л. Артемьева 

«Дальневосточный федеральный университет», Владивосток, Россия 

Вопросы автоматического извлечения знаний из неструктурированной текстовой ин-

формации, бесспорно, являются актуальными в современном мире, что объясняется необхо-

димостью решения практических задач мониторинга больших информационных потоков в 

сетевом дискурсе с целью их адаптивного агрегирования. В настоящее время происходит 

стабильно высокий рост количества информационного контента в мире, что привело к появ-

лению такого понятия, как «информационное общество». 

Одной из причин такого роста является повсеместное внедрение социальных средств 

общения в сети Интернет. Социальная сетевая паутина может быть использована в политике 

для получения информации о некотором обществе – его настроении, требованиях, тенденци-

ях. В настоящий момент такую работу выполняют лингвисты, психологи, социологи [1] - 

информационного общество привело к сильному развитию направления дискурсивного ана-

лиза(discourse analysis). 

Очевидно, что за приемлемое время специалисты могут провести дискурсивный анализ 

только сравнительно небольшого сообщества, посему задача автоматизации для данного 

направления стоит особо остро. Но автоматизацию усложняет тот факт, что анализ прово-

дится по артефактам обычного человека из сети, то есть неструктурированной информации 

(запись из блога, твит, комментарий). 

Самым простым промежуточным решением являются системы извлечения знаний. Од-

нако стоит заметить, что задача поиска и извлечения знаний должна происходить в каком-то 

определённом контексте. В случае ручного дискурсивного анализа такая задача выполняется 

на стадии поиска неструктурированной информации, но в случае автоматизированных си-

стем это уже будет невозможно сделать на уровне, достаточном для игнорирования этого в 

последующем анализе. 

В ряде зарубежных источников данная задача ставится как задача классификации с ис-

пользованием соответствующей математической модели Precision-Recall [3]. На выходе тако-

го классификатора будет ряд текстов с коэффициентом корреляции текста относительно за-

данного дискурса. При такой постановке задаче нет необходимости уделять внимание осо-

бенностями лексического, синтаксического анализа языков, но основная сложность переме-

щается в другую область – необходимо выделить максимально правдоподобные признаки, по 

которым можно классифицировать текст [4]. 

Также в настоящее время присутствуют так называемые комбинированные работы – в 

них присутствует, как и элементы лингвистики (корпусный анализ, анализ лингвистических 

концептов), так и подходы, имеющие в своей основе алгоритмы машинного обучения [2]. В 

качестве примера можно привести пакет программ GATE. Он представляет собой мощную 

систему для всевозможных анализов текста.  

Общей проблемой для всех рассмотренных подходов является отсутствие строго за-

данного и изменяемого контекста, в рамках которого происходит дискурсивный анализ. 

Также не развиты подходы к накоплению и поиску информации – большинство подходов 

предполагают использование только неструктурированных текстов на входе.  

Рассмотрим теперь архитектуру программного средства (рис. 1), построенного на базе 

методов дискурсивного анализа, предназначенного для обработки неструктурированных тек-

стов на английском и русском языка.  
Основными модулями проектируемой системы являются модули обработки неструкту-

рированных текстов, извлечения данных и семантическое хранилище. Модуль обработки 

текстов с помощью вспомогательной функции оценки анализирует тексты и преобразует их в 

вид, пригодный для хранения в семантическом хранилище, с сохранением оценки.
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Рис. 1 – структура интеллектуальной системы 

Модуль извлечения данных позволяет, основываясь на заданном контексте предметной 
области, составить запрос к семантическому хранилищу. Поиск производится по всему мно-
жеству документов, и результаты возвращаются для дальнейшего анализа в модуль извлече-
ния.  

Перед началом использования системы пользователи-эксперты должны зафиксировать 
контекст на основе заданной предметной области. Это может быть сделано с помощью онто-
логии либо графа, в котором будут указаны связи между терминами. Исходя из заданного 
контекста, формируется два промежуточных представления, предназначенных для использо-
вания в модуле поиска неструктурированной информации и модуле извлечения знаний. 

Данная структура позволяет не фиксировать визуальное отображение результатов дис-
курсивного анализа – вместо этого предлагается использовать один из модулей для отобра-
жения данных в подходящем виде. На вход данного модуля будут передана полученная ин-
формация о дискурсивном анализе текстов, на выходе ее можно представить как облако те-
гов, дерево, граф отношений и т.д. 

Другой особенностью является возможность накопления информации об анализируе-
мых текстах, что дает возможность получать информацию без анализа всех текстов, а также 
производить анализ новых текстов без прохождения повторного анализа для уже проанали-
зированных текстов. 

Для практического применения в качестве системы мониторинга необходимо реализо-
вать подсистему поиска неструктурированных текстов в сети Интернет – «паука». Основы-
ваясь на относительно несложных правилах поиска, паук автоматически добавляет новые 
документы в семантическое хранилище. 

Заключение.  В работе рассмотрен подход к созданию интеллектуальной программной 
системы, предназначенной для мониторинга дискурса неструктурированных текстов на ан-
глийском и русском языках в рамках заданного дискурса. Выделены основные задачи, кото-
рые должны быть решены программной системой, а также ее основные информационные и 
программные компоненты. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АГЕНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ДИАЛОГОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК УПРАВЛЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ И 

СОСТОЯНИЯ ОПЕРАТОРОВ АСУ 

Ю.О. Фуртат 

Институт проблем моделирования им. Г.Е. Пухова НАНУ, Киев  

Диалоговое моделирование позволяет представлять произвольный обмен информацией 
в виде, максимально приближённом к естественному диалогу. В настоящее время всё более 
актуальной становится задача создания такого представления в автоматизированных 
системах (в частности, в энергетике) – а именно, при моделировании и реализации 
взаимодействия пользователя (оператора) системы с информацией о состоянии 
контролируемого объекта и вспомогательной информацией в базе данных системы. 
Диалоговый режим в автоматизированных системах управления может быть реализован в 
качестве дополнения к широко распространённому программному режиму (в котором 
оператор взаимодействует системой, используя чётко заданный набор команд и элементов 
интерфейса). Если предусмотреть возможность обратной связи оператора системой, то такое 
взаимодействие уже можно будет охарактеризовать как диалоговое, в котором система и 
оператор являются агентами с переменными ролями. 

Наиболее перспективным видится применение диалогового режима взаимодействия 
оператора с системой в подсистеме диагностирования (как технических характеристик 
управляемого объекта, так и когнитивно-психофизиологических характеристик самого 
оператора), справочной и интерфейсной подсистемах, поскольку именно в них 
информационные потоки от системы к оператору наиболее насыщенны и часто возникает 
необходимость в обратной связи с оператором. 

В качестве примера подсистемы определения технических характеристик объекта 
диагностики (ОД) будем рассматривать автоматизированный компьютерный 
диагностический комплекс (АКДК) – комплекс средств аппаратного и программного 
обеспечения, который может выполнять автоматизированную диагностику в двух режимах: 
программного управления и диалога. [1;2] 

В качестве примера подсистемы диагностирования когнитивно-психофизиологического 
состояния оператора будем рассматривать подсистему оперативного тестирования в составе 
АСУ. Для неё диалоговый режим взаимодействия является основным, поскольку 
подразумевается активное взаимодействие пользователя с системой как агентов диалога с 
частой сменой ролей. 

Составленные по результатам диагностирования когнитивные портреты операторов 
АСУ могут быть использованы как для обучения и профессиональной подготовки операто-
ров для работы с АСУ, так и для организации адаптивного пользовательского интерфейса 
[3]. 

В настоящее время проводятся исследования, ставящие целью представить для подоб-
ных подсистем учитывающие принципы агентного диалогового моделирования функцио-
нальную и структурную схему для дальнейшей программной реализации. 
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СПОСОБ НАХОЖДЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ С НЕЯВНЫМИ СВЯЗЯМИ В  

БИЗНЕС-ПРОЦЕССАХ 

С.Ф. Чалый, С.Ю. Шабанов-Кушнаренко, О.В. Калиниченко, В.В. Голян 

 «Харьковский национальный університет радиоэлектроники», Харьков, Україна 

Введение. Бизнес-процессы (БП) традиционно представляются в виде наборов взаимо-
связанных последовательностей процедур (действий, activities). Выбор нужной последова-
тельности процедур при выполнении процесса осуществляется на основе явных и неявных 
зависимостей между ними. Явные зависимости [1] отражают непосредственные причинно-
следственные связи между процедурами. Неявные зависимости основаны на непрямых при-
чинно-следственных связях между процедурами БП.  

В современных системах управления бизнес-процессами порядок выполнения БП фик-
сируется в журналах регистрации событий с указанием соответствующих временных меток. 
Анализ таких журналов позволяет найти явные зависимости между процедурами, поскольку 
записи о выполнении для них обычно отображаются попарно. Для неявных же зависимостей 
взаимосвязь между процедурами непосредственно из журнала регистрации событий не вид-
на, что и определяет актуальность темы данного доклада.  

Доклад посвящен разработке способа нахождения конструкций с неявными связями, 
входящими в состав бизнес-процесса. Разработанный способ направлен на обнаружение и 
формализацию неявных связей, влияющих на выбор того или иного действия процесса. В 
результате найденные связи становятся явными, и включаются в модель процесса. Матема-
тической основой разработанного подхода являются алгебра конечных предикатов и аппарат 
реляционных сетей[2]. 

1. Способ нахождения конструкций с неявными связями. Предлагаемый способ вклю-
чает в себя следующую последовательность шагов: 

1) выбор анализируемого фрагмента БП; 
2) нахождение подмножества возможных неявных связей по входу в конечное дей-

ствие фрагмента; 
3) нахождение подмножества связей по выходу из начального действия фрагмента; 
4) уточнение полученных подмножеств возможных неявных связей на основе анали-

за списка событий процесса и нахождения непрямых связей между искомыми действиями; 
5) получение результирующего множества конструкций неявного выбора путем вы-

полнение операции пересечения множеств возможных непрямых связей, полученных на 
предыдущих этапах.  

Сформулируем условия, необходимые для работы предлагаемого способа: список со-
бытий процесса обладает свойством полноты, то есть содержит такие последовательности 
событий, в которых отражено выполнение непрямых связей; список событий обладает свой-
ством непротиворечивости данных, что задает порядок формирования списка событий и 
фиксации временных меток в случае распределенной обработки.  

Ключевыми этапами способа являются этапы 2, 3 нахождения подмножеств возможных 
неявных связей, основанные на предикатных моделях таких связей четырех различных ти-
пов. На втором этапе выполняется обнаружение связей типов 1 и 3, а на третьем - связей 2, 4. 
Обоснование ключевых этапов способа производится на основе доказательства наличия не-
явных связей четырех типов при условии нахождения их набора признаков. 

Разработанный способ формально представляется реляционной сетью [2] , что обеспе-
чивает параллельное выполнение этапов поиска неявных связей различных типов, а также 
непрямых связей в списке событий. 

2. Экспериментальная проверка теоретических результатов. В соответствии с ос-
новными задачами, которые необходимо программно решить для выявления типовых ситуа-
ций неявного выбора в журнале событий бизнес-процесса (рис. 1), был разработан про-
граммный модуль. Данный модуль выполняет импорт файлов-логов, выявление пар дей-
ствий, между которыми существует непрямая связь, ввод (загрузку) модели процесса; 
нахождение непрямых связей и содержащих их конструкций непрямого выбора (рис. 2).  
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Рис 1. Пример лог-файла событий бизнес-процесса   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис 2. Интерфейс программного модуля  
 

Вкладка «Patterns» отображает найденные неявные связи между процедурами бизнес-
процесса.  

Выводы. Предложен способ нахождения конструкции неявного выбора, содержащих 
неявные зависимости между процедурами, на основе выявления неявных связей четырех ти-
пов в модели бизнес-процесса, а также непрямых связей в списке событий, отражающих по-
рядок его выполнения. Способ направлен на формализацию скрытых знаний в процессных 
моделях и позволяет повысить их адекватность. 

Способ представлен в виде реляционной сети, что обеспечивает параллельный поиск 
конструкций неявного выбора различных типов по заданному набору признаков неявных и 
непрямых связей. 
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЕМІСІЇ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ 

ПРИ ВИРОЩУВАННІ АЗОТ-ФІКСУЮЧИХ КУЛЬТУР 

Н.В. Чарковська
 

Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, Україна 

Вступ. Внаслідок різних видів господарської діяльності людини в атмосферу емітуєть-

ся велика кількість шкідливих парникових газів. Збільшення їх концентрації призводить до 

незворотних кліматичних змін – глобального потепління на планеті. Оцінювання емісій пар-

никових газів є першочерговою проблемою при перевірці виконання міжнародних зо-

бов’язань щодо скорочення рівня викидів. В цьому плані актуальними завданнями є розроб-

лення математичних моделей процесів емісії парникових газів та реалізація просторово 

розподіленої інвентаризації цих газів, яка дає можливість дослідити емісії на як завгодно ма-

лих ділянках певної території та здійснити їх просторовий аналіз. 

Суть інвентаризації. Відповідно до міжнародної класифікації джерел емісій у секторі 

“Сільське господарство” виділяють підсектор “Ґрунти сільськогосподарського призначення”, 

що в свою чергу поділяється на три категорії: безпосередні/прямі емісії закису азоту від ор-

них земель, опосередковані/непрямі емісії та емісії, пов’язані з тваринництвом. У Польщі 

прямі емісії від орних земель становили 3% від сукупних емісій (в CO2-еквіваленті) по всіх 

секторах господарської діяльності у 2010 році [3]. Вагома частка в прямих емісіях закису 

азоту N2O належить категорії “Біологічна фіксація азоту азот-фіксуючими культурами”. 

До таких культур належать їстівні та кормові бобові. Метою цієї роботи є моделювання та 

просторовий аналіз цих процесів для регіонів Польщі. 

Специфіка емісійних процесів. Для оцінювання емісій закису азоту в аналізованій ка-

тегорії використано такі вхідні дані: площа насаджень всіх типів бобових культур; показник 

урожайності цих культур; відношення залишків до маси рослинної продукції; частка сухої 

речовини в наземній біомасі; вміст азоту (N) в рослинній біомасі; специфічні коефіцієнти 

емісії закису азоту для всіх типів бобових культур. 

Дані про площу насаджень їстівних бобових культур у 2002 та 2010 роках відомі на 

рівні гмін та воєводств з сайту локального банку даних Польщі [1,2]. При цьому такі дані для 

гмін за 2010 рік є неповними, оскільки відсутня інформація для частини сільсько-міських 

гмін. Прийнято припущення, що невідома площа в 2010 році є пропорційною до відповідної 

площі насаджень бобових культур у 2002 році. Показник урожайності бобових культур в 

2010 році на рівні воєводств обчислено пропорційно до відповідної урожайності в 2011 році 

[4]. Урожай бобових культур оцінено на основі даних про площу насаджень та показник 

урожайності. Обсяг врожаю дезагреговано до рівня гмін пропорційно до площі орних земель. 

Інформацію про сільськогосподарські угіддя отримано з цифрової карти землекористування 

Польщі. Ця карта, крім орних земель, також містить дані про ліси, пасовища, сади та інші 

території, які було вирізано з цієї карти засобами геоінформаційної системи, залишивши 

тільки орні землі. Вважаємо, що ці території є площинними джерелами емісії. 

Математична модель. Нехай  alalnal,al NnBB
al

,1,   – множина всіх ділянок орних 

земель; alN – їх кількість. Засобами геоінформаційної системи ділянки орних земель  “ро-

зрізано” картою гмін, оскільки поля можуть повністю знаходитися в межах гміни або склада-

тися з кусків, що належать різним гмінам. Нехай   


NnRR n  – множина воєводств; 

N – їх кількість;   


NnRR n  – множина гмін; N – кількість гмін. Нехай 

    alalnalal NnBB
al

,1,
,

 – множина ділянок орних земель після поділу картою гмін; 

alN – їх 

кількість.  

Після цього ділянки з множини 

alB  “розрізано” допоміжною сіткою g  розміром 

2 км×2 км. Нехай     alalnalal NnBB
al

,1,
,

 – множина ділянок орних земель, що утворилася 
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після розрізання допоміжною сіткою, 

alN – їх кількість. В свою чергу карту гмін також “ро-

зрізано” цією ж сіткою і сформовано множину елементарних об’єктів  Mmm ,1,   . 

В елементарному об’єкті   може міститися одна або декілька ділянок з множини 

alB  або 

жодної. Математична модель процесів емісії закису азоту при вирощуванні азот-фіксуючих 

культур в елементарному об’єкті  має вигляд: 
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де E
ON

FN
2  – річні емісії закису азоту в елементарному об’єкті  , тис. тон; 44/28 –

 коефіцієнт для переведення в одиниці закису азоту; aCropS ,  – площа насаджень бобових куль-

тур a-ого типу в гміні 
3,3 nR , га; aCropY ,  – урожайність бобових культур a-ого типу у воєводстві 

1,1 nR , тис. тон/га ; aRes/CropK ,  – відношення залишків до маси рослинної продукції для бобових 

культур a-ого типу; Ν

aDMK ,  – частка сухої речовини в наземній біомасі для бобових культур a-

ого типу; 
N

aNCRK ,  – вміст азоту в рослинній біомасі для бобових культур a-ого типу; ON

FN

2K  –

 коефіцієнт емісії закису азоту, кг N2О-N/ кг N; i – кількість ділянок ґрунтів, які перетинають 

гміну 
3,3 nR ; співвідношення CBA  означає, що об’єкт С є спільною територією (перети-

ном) об’єктів A та B. 

Висновки. Розроблена математична модель процесів емісії закису азоту від азот-

фіксуючих культур та відповідна геоінформаційна технологія її реалізації дали можливість 

здійснити просторову інвентаризацію таких емісій при вирощуванні їстівних бобових куль-

тур для кожного елементарного об’єкта в межах гмін Польщі. Результати інвентаризації, 

представлені у вигляді просторових кадастрів, є вкрай важливими для владних структур при 

прийнятті стратегічних рішень щодо шляхів скорочення емісій парникових газів на 

відповідних територіях. Роботи виконано в рамках проекту 7FP Marie Curie Actions IRSES 

project No. 247645 
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ОЧИСТКИ ДАНИХ ПРО СУБ’ЄКТІВ ПЕРЕМОЖЦІВ ТОРГІВ ПОРТАЛУ 

«ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ» 

Р.А. Шигида 

Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут» 

Вступ. На порталі «Державні закупівлі України» [1] при створенні оголошення про ре-
зультати торгів повна назва переможців торгів заповнюються без застосування нормативно-
довідникової інформації (НДІ), що приводить до отримання проблем "брудних" даних та не-
можливості проведення коректного їх аналізу. Приклад таких даних: ЗАТ «Альба Україна», 
Лот 1, 2, 3 - ПАТ "Альба Україна". У рамках дослідження необхідно проаналізувати існуючи 
алгоритми очистки даних та їх застосовність до даного класу задач, сформулювати матема-
тичну постановку задачі та загальний алгоритм повної очистки даних. 

Аналіз літератури. Існує ряд алгоритмів [2,3,4] по очистці даних. У запропонованих 
алгоритмах є ряд проблем [4], що ускладнюють їх застосування:  складність формування 
правил очистки, проблеми синонімічності (символьні дані різні по написанню, що мають од-
не й те ж значення).  

Основна частина. Нехай множина подібних даних (Similar Duplicated Data) – формує 
клас М. Тоді, необхідно сформувати таке розбиття множини суб’єктів, яке формуватиме не-
залежні класи, та кожному класу встановити у відповідність майстер-даних: 
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де p
j
 – кількість елементів у класі M j
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k

*
- майстер-дані на класі M j

. 

Якщо M  - різниця множини ідеально очищених даних *M  із результуючою множиною, тоді 
критерієм якості К очистки даних є відношення виду: 

*M

M
K
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(3) 

Алгоритм повної очистки даних передбачає ряд етапів. На першому етапі необхідно 
очистити існуючу базу та сформувати майстер-дані. Даний крок передбачає, по-перше, 
очистку атрибутів «Адреса» та приведення елементів до єдиного формату, по-друге, очистку 
назв компанії від номерів лотів для багатолотових закупівель. Розроблений алгоритм має 
мінімізувати критерій якості очистки даних (3). 

Висновки. У дослідженні наведено математичну постановка задачі очищення даних, 
досліджено алгоритми очистки даних та їх застосовність до даної задачі, наведено загальний 
алгоритм повної очистки даних. Наступним етапом дослідження є застосування для даної 
задачі методів кластеризації та формування класів подібності.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ДИНАМІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ 

ОБЛЬОТУ ЗОНИ ОБМЕРЗАННЯ В КОНТРОЛЬОВАНОМУ ПОВІТРЯНОМУ 

ПРОСТОРІ 

Т.Ф. Шмельова, Ю.М. Діхтіренко,  В.Ю. Мойсеєнко 

 «Національний авіаційний університет», Київ, Україна 

Одним із способів економії ресурсів при перевезенні вантажів являється використання 

систем підтримки прийняття рішень (СППР). Розробка програмних пакетів, які вирішують 

задачі цієї галузі, потребує проведення серйозних наукових досліджень з метою отримання 

ефективних алгоритмів, придатних для застосування в повсякденній практиці. В проведенні 

аналізу затрат/вигод рекомендується приймати участь користувачам. Крім того, кожний по-

ставщик обслуговування чи експлуатант може проаналізувати свій конкретний варіант чи 

провести фінансову оцінку в тісному зв’язку з аналізом затрат/вигод. 

За статистикою ІСАО щорічно відбувається 7% авіаційних катастроф через обмерзан-

ня. Обмерзання літака – процес відкладання льоду на різних частинах повітряного судна 

(ПС). Дослід експлуатації авіаційної техніки показує, що обмерзання, нарівні з турбулент-

ністю атмосфери, електричними розрядами, можливістю зіткнення з птахами, являється од-

ним з найбільш небезпечних діянь  навколишнього середовища, яке значно впливає на без-

пеку польоту [1; 2]. 

В таких ситуаціях актуальною є задача кількісного оцінювання можливих варіантів 

продовження польоту, що дозволяє авіаційному оператору вибрати стратегію дій з мінімаль-

ним рівнем потенційного збитку. Пошук ефективного рішення в подібних умовах вимагає 

обробки значної кількості додаткової інформації щодо об’єкта управління (ПС) і зовнішньо-

го середовища (зони управління повітряним рухом. За цих обставин реалізація функцій 

прийняття оперативних своєчасних рішень, інформаційної підтримки оператора покладаєть-

ся на СППР. Раніше були отримані моделі прийняття рішень (ПР) оператором (піло-

том/диспетчером) у разі виникнення особливого випадку (ОВ) в польоті за допомогою мето-

дики [3]: 

1. Проведений попередній аналіз проблеми – статистичний аналіз виникнення ОВ обмер-

зання.  

2. Розроблені блок-схеми технології роботи людини-оператора (пілота/диспетчера) в умо-

вах розвитку ОВ – обмерзання. 

3. Розроблений алгоритм дій диспетчера ОПР під час виникнення ОВ в польоті – обмер-

зання.  

4. Побудовано мережевий графік виконання дій оператором. 

5. Визначення критичного часу, який необхідний людині-оператору на виконання проце-

дур. 

Моделювання ПР авіадиспетчером та побудова детермінованої моделі у вигляді мере-

жевого графіка здійснена за технологіями дій фахівця з обслуговування повітряного руху з 

використанням принципів ASSIST (Acknowledge, Separate, Silence, Inform, Support, Time) за 

«Типовими картами дій фахівців ОПР в аварійних та непередбачуваних ситуаціях» [1].  

В даній роботі ставиться задача маршрутизації обльоту зони обмерзання з врахуванням 

швидкості, погодних умов та напрямку їх переміщення,  а також динаміки руху самого ПС. 

Алгоритм розв’язання задачі: 

1. Розділити задачу на ряд під задач: визначити області обмерзання на маршруті та 

витрату пального на їх уникнення (Рис.1) 

2. Визначити маршрут обльоту області обмерзання з урахуванням динаміки пе-

реміщення погодних явищ та динаміки руху повітряного судна. 

Основний спосіб динамічного програмування полягає в знаходженні правил 

домінування, які дозволяють робити порівняння варіантів розвитку послідовностей і зав-

часне відсіювання безперспективних варіантів. Розв’язувальні правила звичайно виводяться 
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за допомогою принципу оптимальності Беллмана. Суть принципу оптимальності така: нехай 

критерій F  (задається формулою або алгоритмом), який дає числову оцінку якості варіанта 

(послідовності) ini2i1n AAAA  , можна застосовувати не тільки до всієї послідовності, але і 

до будь-якого її початкового відрізку, iri2i1r AAAA  . Послідовність An, якій відповідає екс-

тремальне значення критерію F , називається оптимальною. Якщо будь-який початковий 

відрізок оптимальної послідовності також оптимальний (в класі всіх послідовностей, складе-

них з тих же елементів, і можливо, такий, що має ті ж початок і кінець, що і даний відрізок), 

то вважають, що для відповідної задачі справедливий принцип оптимальності. 

 
Рис. 1 Області обмерзання на маршруті 

Для моделювання обльоту зони обмерзання, були вирішені  наступні задачі: 

- Аналіз  діючих керівних документів, які регламентують дії людини-оператора при ви-

никанні ОВ – обмерзання. 

- Розроблено алгоритми дій операторів при виникненні ОВ – обмерзання [1; 2 ]. 

- Побудовано детермінованої моделі прийняття рішень оператором у разі виникнення 

ОВ в польоті у вигляді мережевого графіку за допомогою математичного пакету 

MATLAB [3; 4]. 

- Проаналізовано всі можливі маршрути уникнення зони обмерзання з урахуванням ди-

наміки руху погодних явищ та ПС при заданих погодних умовах, моделях прийняття 

рішень, типу ПС [4; 5]. 

- Визначено найвигідніший маршрут обльоту зони обмерзання в контрольованому по-

вітряному просторі за допомогою методу динамічного програмування. 
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ПРОБЛЕМА ПЛАНУВАННЯ ЗАТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛІСОПИЛЬНОЇ 

ГАЛУЗІ ТА ПІДХОДИ ДО ЇЇ ВИРІШЕННЯ 

Р.С. Шулла, М.М. Повідайчик 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, Україна 

Вступ. Основним цільовим показником в оперативному плануванні підприємства ви-

ступає прибуток. Вплив на виручку (як позитивну компоненту прибутку) у більшості лісо-

пильних підприємств на конкурентному ринку обмежений. Тому основна увага менеджменту 

повинна бути направлена на використання внутрішніх резервів підприємства: оптимізації 

затрат (як негативної компоненти прибутку). Оптимізація затрат підприємства неможлива 

без виявлення технологічних факторів, які детермінують затрати. Побудова факторної моделі 

технологічних затрат є передумовою для впровадження ефективної системи планування та 

управління затратами підприємств лісопильної галузі. Тому ціллю даного дослідження є 

формування теоретичних основ та розробка орієнтованих на практику підходів для вирішен-

ня проблеми планування затрат підприємств лісопильної галузі.  

Концепція факторної моделі затрат. Будь-яка операція на підприємстві здійснюється 

певним суб’єктом над предметом праці з можливим використанням безпосередньо таких 

видів ресурсів як основні засоби, інструмент, допоміжні матеріали. Тобто, ресурси підприєм-

ства експлуатуються, а отже, і споживаються (зношуються) тільки під час виконання певної 

операції (дії). Вартість спожитих ресурсів в процесі виготовлення продукції виражають по-

няттям «затрати». Отже, без виконання операції – затрати не виникають. Тому, можна зроби-

ти висновок, що первинною ланкою (сферою) підприємства, де виникають затрати, є кожна 

окрема операція (дія).  

Фактором затрат виступають управлінські рішення [1]. Згідно теорії прийняття рішень 

в конструкцію будь-якого управлінського рішення входять наступні компоненти: управлін-

ські альтернативи, прогнозні умови (контекст, стан) зовнішнього середовища, цільовий кри-

терій (або система цілей) та система пріоритетів (ранжування) цілей. Звідси зрозуміло, що в 

рамках заданого контексту та системи цілей фактором затрат виступають управлінські 

рішення менеджменту щодо альтернатив. А альтернативами в управлінських рішеннях ви-

ступають технологічні фактори виникнення затрат під час виконання певної операції (опе-

раційні параметри). Отже, кожна технологічна операція характеризується певною сукуп-

ністю технологічних факторів, які впливають на виникнення затрат під час виконання техно-

логічної операції. 

В лісопильній галузі серед основних технологічних факторів виникнення маржиналь-

них затрат можна виділити наступні: 

 схема розкрою колоди як фактор матеріальних затрат; 

 технологічний час роботи обладнання в активному та холостому режимі 

як фактор енергетичних затрат активного та холостого ходу відповідно; 

 технологічний час роботи ріжучого інструменту як фактор зносу ін-

струменту та ін. 

При цьому слід відмітити, що існують не тільки вертикальні взаємозв’язки «техно-

логічний фактор – затрати», а й горизонтальні між технологічними факторами. 

Висновки. Основною передумовою планування затрат лісопильних підприємств є мо-

делювання системи «фактор – затрати» для кожної технологічної операції. Впливаючи на 

технологічні фактори менеджмент підприємств впливає і на затрати. Система планування 

(прогнозування) затрат є в свою чергу передумовою для побудови оптимізаційних моделей, 

які б дозволили мінімізувати затрати або, при інтеграції в модель показника виручки, мак-

симізувати прибуток підприємства. 
Література 
1. Bungenstock, Christian: Entscheidungsorientierte Kostenrechnungssysteme: eine 

entwicklungsgeschichtliche Analyse. – Wiesbaden: Dt. Univ. – Vlg. Wiesbaden: Gabler, 1995.  



Iформаційні технології та математичне моделювання_____________________СomІnt – 2013 

II Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект», Черкаси, Україна, 14-17 травня 2013 р. 451 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОИСКА ОБЪЕКТА В СИСТЕМАХ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОПТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПАЯНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ МУЛЬТИСТАРТОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

Г.Ю. Щербакова, В.Н. Крылов, В.Ю. Кузьменко
 

«Одесский национальный политехнический университет», Одесса,  Украина 

В современной электронике количество паяных соединений (ПС) в печатном узле (ПУ) 

может достигать нескольких тысяч. При этом в ПС интегральных микросхем (ИС) сосредо-

точено до половины всех дефектов ПУ. Диагностирование паяных соединений (ПС) прово-

дят в системах автоматизированного оптического контроля (АСОК). Такие системы позво-

ляют контролировать качество ПС, сравнивая их изображения с эталонными изображениями 

качественных ПС. Для такого сравнения в современные АСОК входят дорогостоящие систе-

мы тестирования, механики и оптики высокой точности. Это повышает ресурсоемкость 

АСОК и стоимость ПУ и снижает оперативность контроля. Поэтому ряд авторов [1] предла-

гают снизить ресурсоемкость таких АСОК, проводя контроль на конвейере сборочной ли-

нии, со сравнением изображений ПС методами распознавания образов. Для сравнения необ-

ходимо позиционировать изображение ПУ и ИС, то есть определить и провести коррекцию 

угла наклона, сдвигов и изменения масштаба относительно эталона. С этой целью предлага-

ется проводить позиционирование в АСОК с помощью системы автоматизированного пози-

ционирования.  

Для достижения поставленной цели необходимо: провести анализ методов обработки 

изображений и разработать информационную технологию поиска объекта при оптическом 

контроле ПС. Для позиционирования при обработке изображений применяют методы  кон-

турные, интегральные, характерных фрагментов (ХФ). Интегральные методы вычислительно 

затратные, поскольку параметры положения вычисляются по всему полутоновому изображе-

нию ПУ. Контурный метод существует в двух модификациях. В первой модификации прово-

дят совмещение по внешним границам ПУ. Метод отличается высоким быстродействием, но 

погрешность его ограничена погрешностью изготовления и обнаружения внешних границ 

ПУ. Во второй модификации используются контуры реперных знаков (РЗ). В случае кон-

троля мультиплицированных ПУ [1] позиционирование проводят по панельным РЗ. Однако 

из-за значительных размеров таких ПУ для определения положения объекта контроля (в ра-

боте - ИС) применяют метод ХФ. При этом должен быть найден минимум мультимодальной 

функции, определяющей ошибку совмещения ИС и эталона (рис.1,а). Для поиска минимума 

таких функций авторами разработана мультистартовая оптимизация в пространстве вейвлет-

преобразования (ВП) [2]. Этот метод предлагается использовать в работе. 

АСОК состоит из оптико - электронного блока и системы обработки изображений. Оп-

тико - электронный блок включает оптическую систему, датчик изображения (видеокамеру), 

ПУ, расположенный на конвейере, осветительно – фокусирующую систему и блок обработки 

видеосигнала, осуществляющий усиление, квантование и нормирование видеосигнала. Си-

стема обработки изображений - это проблемно-ориентированный аппаратно-программный 

комплекс обработки и распознавания изображений.  

Информационная технология поиска объекта (ИС) при оптическом контроле ПС вклю-

чает следующие этапы. Первый этап – позиционирование по РЗ [3]. Далее - бинаризация 

изображения ПУ путем преобразования полутонового (с интенсивностью пикселей в диапа-

зоне от 1 до 256) в двоичное изображение по порогу интенсивности, когда пикселю присваи-

вается значение «0» либо «1». В работе приняты два порога бинаризации 1T и 2T . При этом 

пиксель бинаризованного изображения B(x,y) принимает значение 1,  

21 T)y,x(AèëèT)y,x(Aåñëè  , и значение 0, 21 T)y,x(ATåñëè  . Здесь A(x,y) – полуто-

новое изображение; 77T1   и   156T2   - пороги бинаризации. Результат бинаризации ПУ 

(рис.1, б) приведен на рис.1, в. 
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Поиск ИС производится в два этапа. На первом этапе сканируют изображение ПУ мас-

кой с обозначением U1 (рис.1,г). Минимум функции ошибки (рис.1,а) находится мультистар-

товым методом оптимизации. Этот метод определяется итерационной схемой [2] 
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координата минимума;  s,,1m],n[m  - компоненты ]n[  при дискретизации вейвлет-

функции (ВФ). Длина носителя ВФ при поиске минимума по координате x  равна 17, по y  - 

8, шаг дискретизации ВФ - 1, 1,01  и 05,02   соответственно. Минимум найден за 3 ите-

рации (при старте поиска в [1;1] были последовательно найдены координаты минимума 

[25;14], [19;13], [17,13]). На втором этапе поиска в области этого минимума проводится ска-

нирование изображения ПУ маской (рис.1,д). Минимум этой функции ошибки также опреде-

ляется с помощью мультистартовой оптимизации за три итерации. 

 

 

 
б 

 

 
г 

 
а в д 

Рис.1. Функция ошибки совмещения ИС и эталона (а);  фрагмент изображения ПУ (б); бинаризованное 

изображение (в); маски (эталоны) с обозначением ИС  (U1) (г) и с ИС (д). 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что разработанная информационная технология  

обеспечивает обнаружение глобального оптимума и позволяет проводить оперативный поиск 

объектов контроля при отношении сигнал/помеха по амплитуде от 5, что соответствует тре-

бованиям этой прикладной задачи.  
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СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ ЗВ’ЯЗКУ 

НА ОСНОВІ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ З GPU-ПРИСКОРЕННЯМ 

А. А. Яровий, В. В. Мудрик 

 «Вінницький національний технічний університет», Вінниця, Україна 

До транспортної мережі зв'язку, яка є базою надання послуг кінцевому користувачеві, 

завжди висувались вимоги надійності, продуктивності, керованості, масштабованості та 

здатності до розвитку. Тому паралельні та розподілені обчислення в межах кластерних ком-

плексів на основі волоконно-оптичних ліній зв'язку та систем передачі інформації вже давно 

зайняли провідне місце у транспортних мережах. Зважаючи на вказані проблеми, потрібно 

відзначити, що сучасною тенденцією розвитку транспортних мереж зв'язку є впровадження 

інноваційних технологій, і зокрема: застосування інтелектуально-комп’ютерних систем теле-

комунікацій, діагностики і контролю; організації високопродуктивних обчислювальних про-

цесів в інтелектуальних системах та мережах і т.п. 

Оператори транспортних мереж зазвичай здійснюють вибір на користь програмного 

рішення, яке буде максимально задовольняти їхні потреби та буде зручним у користуванні. 

Одним із альтернативних способів виходу із проблеми «ціна-якість» є розробка гнучкого 

програмного продукту, в якому враховано поточний стан телекомунікаційних систем та ви-

моги операторів. 

Програмне забезпечення, що розробляється в межах даного наукового дослідження, 

призначене для інформаційного забезпечення діяльності керівників та спеціалістів 

підприємств в процесі експлуатації і розвитку транспортної мережі зв’язку. В результаті 

впровадження такої системи і після остаточного наповнення її бази даних очікується: скоро-

чення трудових та фінансових витрат на обслуговування автоматизованої системи підтримки 

експлуатації транспортної мережі за рахунок зменшення часу пошуку вільних каналів; 

підвищення безперебійності роботи транспортної мережі залізничного транспорту за рахунок 

швидкої обробки експлуатаційних даних про стан телекомунікаційного обладнання; змен-

шення паперових операцій при обміні даних між різноманітними службами; зменшення часу 

на обробку історії роботи обладнання, та історії зміни проходження каналів; підвищення 

якості роботи оператора, та повноти отриманих ним даних. 

Варто зазначити, що у розробленому програмному забезпеченні міститься конструктор, 

що використовує об’єктно-орієнтований підхід. Також, програмний продукт містить два рів-

ня моделі мережі: віртуальний та реальний. На віртуальному рівні задаються типи об’єктів, 

їх властивості, зв’язки між об’єктами. Із використанням віртуальних об’єктів будуються 

віртуальні схеми, шаблони та документи. На реальному рівні виконується побудова діючої 

структури мережі. 

Також, в науковому дослідженні особливо акцентується увага на перспективності за-

стосування в межах поставленої прикладної задачі технологій GPGPU. GPGPU-обчислення 

дозволяють використовувати сумісну роботу CPU та GPU із вагомим приростом продуктив-

ності. Тобто, стандартна частина програми виконується на CPU, а більш вимоглива до об-

числень частина обробляється з GPU-прискоренням. З точки зору користувача програма 

працює швидше, оскільки вона використовує високу продуктивність GPU для підвищення 

загальної швидкодії. Актуальність даного напряму обумовлена зокрема і тим, що пошук ін-

формації в базах даних є однією з найважливіших задач в інформаційних технологіях на 

сьогодні. Варто відзначити, що академічні центри таких компаній як Oracle, Microsoft, SAP 

зацікавлені пошуком масштабованих рішень на базі графічних процесорів. 

Зокрема, компанія Microsoft оприлюднила результати дослідження, які показали ефек-

тивність Map-Reduce (моделі розподілених обчислень, використовувані для паралельної 

обробки надвеликих, тобто кілька петабайт, наборів даних в комп’ютерних кластерах) алго-

ритмів на GPU. В ході досліджень був реалізований фреймворк, який полегшує реалізацію 

завдань, які можуть бути ефективно вирішені при перенесенні їх на Map-Reduce фази. Робота 

MapReduce складається з двох кроків: Map і Reduce. На Map-кроці відбувається попередня 
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обробка вхідних даних. Для цього один з комп’ютерів (головний вузол – master node) отри-

мує вхідні дані задачі, розділяє їх на частини і передає іншим комп’ютерам (робочим вузлам 

– worker node) для попередньої обробки. На Reduce-кроці відбувається згортка попередньо 

оброблених даних, головний вузол отримує відповіді від робочих вузлів і на їх основі фор-

мує результат – розв’язання задачі, яке спочатку формулюється. Перевагою MapReduce є те, 

що дозволяється розподілено здійснювати операції попередньої обробки і згортки. Операції 

попередньої обробки працюють незалежно одна від одної і можуть проводитися паралельно 

(використання GPU є дуже перспективним, за рахунок високої кількості ядер). Аналогічно, 

безліч робочих вузлів можуть здійснювати згортку – для цього необхідно лише, щоб всі ре-

зультати попередньої обробки з одним конкретним значенням ключа оброблялися одним ро-

бочим вузлом в один момент часу. Хоча цей процес може бути менш ефективним в 

порівнянні з більш послідовними алгоритмами, MapReduce може бути застосований до вели-

ких обсягів даних, які можуть оброблятися великою кількістю серверів. Так, MapReduce мо-

же бути використаний для сортування петабайта даних, що займе всього лише кілька годин. 

Необхідно відмітити дослідження щодо оброблення запитів у існуючій СУБД SQLite. 

Найпростіший select-запит складається з ініціалізації таблиці, циклу по всіх рядках і очи-

щення ресурсів. Його GPU-рішення використовує практично всі види пам’яті, які надаються 

програмною моделлю CUDA. Отримані результати в цьому дослідженні можна розділити на 

ті, в яких враховувався час передачі з хоста на пристрій і де не враховується. Без урахування 

часу завантаження даних на GPU запити виконувалися в середньому в 50 разів швидше, ніж 

на звичайному процесорі. Якщо враховувати час передачі в середньому GPU швидше в 36 

разів [1]. 

Висновки. На основі проведених досліджень розроблено програмне забезпечення, яке 

задовольняє задачу скорочення витрат при обслуговуванні транспортної мережі. Програмний 

комплекс, забезпечує прийняття рішень у складних і позаштатних ситуаціях, при цьому 

мінімізуючи помилки, пов’язані з людським фактором. В перспективі планується мо-

дернізувати та вдосконалити алгоритми пошуку, запису/читання даних, шляхом їх розпара-

лелізації, використовуючи технологію GPGPU. Основна ідея оптимізації полягає у викори-

станні паралельних потоків даних замість традиційних послідовних. Такий підхід дозволяє 

паралельно виконувати існуючі послідовні реляційні операції. В даний час жоден оптиміза-

тор запитів не враховує всі паралельні алгоритми для кожної операції та всі можливі варіан-

ти організації дерева запитів. Тому актуальною задачею є використання GPGPU-технологій 

для оптимізації роботи із базами даних. Стосовно перспективності застосування паралельної 

обробки на основі GPGPU-технологій в роботі баз даних транспортної мережі зв’язку, можна 

виділити такі характерні задачі: групова зміна загальних параметрів об’єктів одного рівня 

ієрархії; пошук можливості прокладання агрегованих каналів та ін. 

Література 
1. Програмний комплекс для моніторингу та підтримки експлуатації транспортної мережі зв’язку із 

використанням технології GPGPU. / Яровий А.А., Мудрик В.В. : тези доповідей 8 Міжнародної 

науково-практичної конференції [Інтернет-Освіта-Наука], (01-05.10.2012) – Вінниця, ВНТУ, 2012 
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Стеценко І.В.  427 
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Стовпченко И.В. 244 

Столяревская А.Л. 203 

Стороженко А.В. 187 

Стрижак А.Е. 122 

Струкало М.І.  429 

Струтинський В.Б. 421 

Субботіна О.В. 255 

Судачевски В.М.  431 

Сухобрус Е.А.  245 

Сучков А.А.  298 

Сытник А.А.  433 

Сьоміна Л.П. 236 

Таран В.М.  247 

Теленик С.Ф.  437 

Тернов А.С. 379 

Терпиль Е.О. 114 

Тесля Ю.Н.  53 

Тимофеев А.И.  436 

Тимофієва Н.К.  126 

Тимченко А.А.  57 

Тишин П.М. 196 

Тістол Н.В. 347 

Ткач І.І. 201 

Ткаченко Б.Л.  248 

Тодоріко Б.Д. 43 

Тонконогов Д.В.  438 

Торопенко А.В. 120 

Триус Ю.В. 163, 248 

Федоренко Н.И.  250 

Федунов Б.Е.  58 

Филь Н.Ю. 399 

Фуртат Ю.О.  440 

Ходаковский Н.И.  78 

Ходашинский И.А. 144 

Ходневич Я.В.   243 

Храмов В.В.  299 

Царенко Т.А. 193 

Цейтлин Н.А.  60, 301, 305 

Цибровський С.М. 414 

Цыганкова И.А.  251 

Цюрупа М.В. 196 

Чабаненко Д.М.  253 

Чалый С.Ф. 441 

Чаплінський Ю.П.  255 

Чарковська Н.В.  443 

Чередниченко О.Ю.  257 

Черна  Т.М.  113 

Чичкало Н.И. 309 

Чмырь И.А. 22 

Шабанов-Кушнаренко 

С.Ю.  

441 

Шабатура Ю.В. 207 

Шадхін В.Ю. 322 

Шаповалова С.И. 258 

Шахновский А.М. 424 

Шаховська Н.Б.  311 

Шелестов А.Ю.  242 
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Шендрик В.В. 286 

Шередеко Ю.Л.  80 

Шигида Р.А.  445 

Шимкович В.М. 201 

Шихирева Ю.В. 330 

Шмельова Т.Ф.  446 

Шовгун Н.В.  260 

Штимак А.Ю. 212 

Штовба С.Д.  66, 128 

Шулла І.С. 448 

Щегельський Т.С.  261 

Щербакова Г.Ю. 449 

Щокін В.П.  132 

Юрченко К.М.  313 

Яйлимов Б.Я.  242 

Яровий А.А. 451 



Для нотаток            Для заметок                                                                                                               _ 

  

 


