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РОЗДІЛ 6
SECTION 6

ПРИРОДНОМОВНІ
СИСТЕМИ

NATURAL LANGUAGE
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка
факультет кібернетики
Україна, 03680, м. Київ, просп. Глушкова, 4-д

СИСТЕМА АНАЛІЗУ КОРЕФЕРЕНТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У
ТЕКСТАХ
O.O. Marchenko
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Faculty of Cybernetics
Ukraine, 03680, Kyiv, Glushkova Ave., 4-d

SYSTEM FOR COREFERENCE ANALYSIS OF NATURAL
LANGUAGE TEXTS
А.А. Марченко
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
факультет кибернетики
Украина, 03680, г. Киев, просп. Глушкова 4-д

СИСТЕМА АНАЛИЗА КОРЕФЕРЕНТНЫХ СВЯЗЕЙ В
ТЕКСТАХ
У статті описана побудована система аналізу кореферентних зв’язків у текстах природною мовою.
У роботі були реалізовані два алгоритмічні підходи для моделювання кореферентних відношень
тексту та машинного навчання системи визначення та аналізу зв’язків – із застосуванням методу
максимальної ентропії та з використанням методу опорних векторів.

Ключові слова: обробка текстів природною мовою, кореферентний аналіз, семантичний
аналіз
The article describes a developed system for co-reference analysis of natural language texts. Two
algorithmic approaches for modeling coreferential relations in natural language texts and for training the
system for determination and analysis of relationships – Maximum Entropy and Support Vector Machine
were used.

Keywords: natural language text processing, co-reference analysis, semantic analysis
В статье описана разработанная система анализа кореферентных связей в текстах на естественном
языке. В работе были реализованы два алгоритмических подхода для моделирования
кореферентных отношений в тексте и машинного обучения системы определения и анализа связей
– с применением метода максимальной энтропии и с использованием метода опорных векторов.

Ключевые слова: обработка текстов на естественном языке, кореферентный анализ,
семантический анализ

Вступ
Система аналізу кореферентних зв’язків у текстах була розроблена на
кафедрі математичної інформатики факультету кібернетики Київського
національного університету імені Тараса Шевченка. Вона призначена для аналізу
англомовних текстів. Її основною задачею є визначення всіх сутностей тексту та
встановлення для кожної групи іменника тексту на яку саме сутність даний
іменник посилається. Зазначимо, що дана задача повністю розв’язується лише на
рівні семантичного аналізу.
© О.О. Марченко
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Основна складність кореферентного аналізу випливає із фундаментальної
проблеми мовної полісемії. З одного боку, одну і ту саму сутність у тексті можна
виразити багатьма різними способами, а, з іншого боку, завдяки омонімії одне й
те саме слово у різних місцях тексту може посилатися на різні сутності. Тому
встановлення однозначних зв’язків між іменниками та сутностями тексту є складною проблемою, яка на сьогоднішній день є відкритою, і розв’язання якої вимагає
значних зусиль по створенню потужних систем семантичного аналізу природної
мови на основі великих онтологічних баз знань. Кореферентний аналіз включає у
себе також таку складну та фундаментальну для комп’ютерної лінгвістики задачу,
як розв’язання займенникової анафори. Як і для будь-якого іншого іменника, для
займенників у тексті також треба знайти їх антецеденти (іменники, на які вони
посилаються) і вказати для них відповідні їм сутності тексту.
Побудована система кореферентного аналізу реалізована із застосуванням
таких потужних підходів машинного навчання як метод максимальної ентропії та
метод опорних векторів. Дані методи добре зарекомендували себе, зокрема, у
комп’ютерній лінгвістиці, як точні методи обчислення розв’язку для
різноманітних задач класифікації. Розроблені моделі кореферентних зв’язків у
текстах природною мовою дозволили системі отримати показники точності
аналізу, що на стандартних тестових корпусах переважають відомі найкращі
світові аналоги.
Архітектура системи
Структурно система представляє собою послідовність блоків аналізу текстів,
кожен з яких послідовно здійснює аналіз тексту. Речення тексту обробляються
послідовно. На першому етапі роботи система за допомогою блоку
морфологічного аналізу виконує лексико-морфологічний аналіз речення та
визначає для кожного слова його нормальну форму та морфологічні
характеристики (частина мови, рід, число, відмінок, час і т.д.). Наступним етапом
аналізу є синтаксичний аналіз, який виконується блоком синтаксичного аналізу,
що за даними попереднього етапу обробки вибудовує дерево підпорядкування
(dependency tree) речення. Далі дані передаються на блок кореферентного аналізу,
що розв’язує наступну задачу:
Дано: текст англійською мовою, що пройшов етапи лексико-морфологічного
та синтаксичного аналізу.
Знайти: обчислити список сутностей Е1, Е2, Е3,…, Еn, що згадуються у тексті.
Для кожної групи іменника NPi вказати таку сутність Еk, на яку NPi посилається.
Задача блоку кореферентного аналізу полягає у побудові розбиття – треба
розбити множину NP на класи Е. Елементи множини NP мають набір
властивостей – морфологічних, синтаксичних та семантичних. Система має
виконати кластеризацію множини іменників у тексті, застосовуючи принципи
відповідності семантичного, синтаксичного та морфологічного рівня. У процесі
роботи блоку кореферентного аналізу поточний NPi має бути зарахований до
одного з відомих класів сутностей тексту Е1, Е2, Е3,…, Еk-1, якщо буде мати місце
відповідність з елементами відповідного класу, або для поточного NPi буде
заведено новий клас сутності тексту Еk у тому випадку, якщо відповідності немає
– тобто сутність нова і вище по тексту не згадувалася. Задача визначення класу Еk
для NPi розв’язується наступним чином.
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NPi розглядається як анафора, для якої потрібно знайти антецедент у
попередніх реченнях тексту. Якщо дана задача буде виконана, то можна
зарахувати NPi до класу Еk, до якого належить відповідний NPi антецедент.
Для розв’язання даної задачі використовується ряд фільтрів для значного
зменшення кількості класів-кандидатів Е. Фільтри першого рівня – морфологічні.
Вони передбачають відповідність анафори та антецеденту за такими
характеристиками як рід, число і т.д. Якщо у деяких кандидатів у антецеденти має
місце невідповідність, то їх можна відразу відкинути разом з їх класами сутностей
Е. Фільтри другого рівня_– синтаксичні. Вони містять набір правил синтаксичної
відповідності анафори та антецеденту, такі як синтаксичний паралелізм,
несумісність анафори та антецеденту як аргументів одного дієслова і т.д.
Використовуючи синтаксичні фільтри, також можливо відчутно скоротити
кількість кандидатів у антецеденти та відповідні класи-кандидати Е. Фільтри
третього рівня_– семантичні. Вони представляють собою процедури перевірки на
семантичну відповідність іменника NPi та іменників, що належать класам
сутностей Е. Якщо вони належать до різних семантичних класів, то відповідні
класи-кандидати Е відкидаються. Процедури перевірки побудовані на основі
лексико-семантичної бази WordNet [1] із застосуванням алгоритмів обчислення
міри семантичної близькості між словами [2].
Після застосування різнорівневих фільтрів залишається незначна кількість
кандидатів у антецеденти і, відповідно, незначна кількість класів-кандидатів Е.
Далі блок кореферентного аналізу виконує задачу класифікації NPi серед класів
сутностей Е, що не були відкинуті в процесі фільтрації, із застосуванням моделі
максимальної ентропії [3] та методу опорних векторів [4]. Для цих методів окремо
були сформовані вектори ознак для NPi та кандидатів-антецедентів. Ці вектори
ознак містили семантичну, синтаксичну та морфологічну складові. Окремо для
кожного методу розв’язувалася оптимізаційна задача підбору найкращого набору
ознак для векторів, який би відповідав максимальним оцінкам точності роботи
блоку кореферентного аналізу на тестових корпусах.
Модель максимальної ентропії
Основа ідея, закладена в метод Максимальної Ентропії, полягає у тому, що
використовуються лише наявні дані і не створюється жодних припущень щодо
розподілення ймовірностей над даними, які не є присутніми в системі. Дана
модель відноситься до класу умовних або дискримінантних імовірнісних моделей,
що є найбільш широко застосовуваним у вирішенні задач з комп’ютерної
лінгвістики, розпізнання мовлення та у машинному навчанні взагалі.
Основними перевагами моделі є:
 висока точність;
 дозволяє легко працювати з лінгвістично важливими ознаками
(властивостями);
 дозволяє будувати мовнонезалежні моделі для вирішення різних
задач комп’ютерної лінгвістики.
Дискримінативні моделі вираховують імовірності P(c|d) прихованих
структур, спираючись на вхідні навчальні дані без передобробки, тобто
моделюється лише умовна ймовірність класів.
© О.О. Марченко
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Ознаки. Ознака f – елементарна частина певної ознаки, що пов’язує дані d, які ми
розглядаємо, з категорією С, яку ми передбачаємо для цих даних. Модель
визначає вагу кожної ознаки наступним чином:
• позитивну вагу, якщо ознака ймовірно вірна;
• негативну вагу, якщо ознака ймовірно невірна.
У проекті використовувалися булеві значення ознак (yes/no), як це прийнято в
комп’ютерній лінгвістиці. Кожна ознака «обирає» підмножину даних і пропонує
для неї мітку.
На етапі класифікації система виконує наступні дії:
1. Обирається лінійна функція з набору ознак {fi} в класи {С}.
2. Встановлюються ваги λi для кожної ознаки fi.
3. Кожні дані d, що представляють собою певні NP, перевіряються на
належність до кожного з класів С.
4. Для кожної пари (с,d) ознаки голосують з урахуванням своїх ваг: vote (c) =
Σλifi(c,d).
5. Обирається той клас, що максимізує Σ λifi(c,d).
Сама модель Максимальної Ентропії (MaxEnt) не є новою, проте
застосування її до задачі вирішення кореференцій є досить нестандартним і
потребувало розробки нових ідей. Основна проблема лежить у тому, що MaxEnt
створювався і зараз використовується як класифікатор, тобто він здатен розділити
на класи подану на вхід множину слів або документів. На перший погляд
здається, що цього достатньо: необхідно прийняти як класи сутності E, а як
елементи – групи іменника NP. Проте, це рішення вдало підходить для даної
задачі лише на перший погляд: потенціальна кількість таких класів у нас є
нескінченою, і, навіть, якщо ми зможемо якось обійти дане обмеження і створити
набори ознак для кожного з класів, залишиться проблема навчання. Система буде
здатна розпізнати і зібрати як класи лише ті сутності E, що були присутні в
навчальному корпусі, і пропустить всі, що є новими для неї. Природно, що така
ситуація не є прийнятною і потребує нових підходів для вирішення.
Основною ідеєю, застосованою в рамках реалізації адаптованої до задачі
моделі максимальної ентропії, є пропозиція як класи розглядати лише два класи,
один умовно можна назвати «Кореферентні», інший − «Некореферентні». Як
елементи треба використовувати не самі NP, а їх пари. Використовуючи дану
ідею, класифікатор ділить усі вхідні дані на два класи (що дає суттєвий виграш у
швидкості, порівняно з моделлю мультикласифікації) і, що набагато важливіше,
достатньо побудувати досить обмежений набір ознак, необхідних для запуску
класифікатора. Фактично, для початку роботи класифікатора достатньо мати одну
булеву ознаку, позитивне значення якої трактується як належність до класу
«Кореферентні», а негативне – до класу «Некореферентні».
Навчання та тестування проводилося на основі корпусів розмічених текстів
Ontonotes [5]. У текстах корпусу вручну проставлені мітки кореферентних зв’язків
між NP. На основі текстів корпусу була отримана навчальна вибірка потрібного
об’єму та вмісту. У результаті експериментів було підібрано оптимальний набір
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ознак для векторів NP, що відповідає найкращим показникам точності роботи
блоку визначення кореферентних зв’язків між NP.
Метод опорних векторів
Основна ідея методу опорних векторів (SVM) – перетворення вхідних
векторів у простір більш високої розмірності, де є висока ймовірність, що дані
будуть лінійно-роздільними, та пошук роздільної гіперплощини з максимальним
зазором у цьому просторі. У випадку задачі знаходження кореферентних
відношень вхідні вектори формуються у вигляді прикладів відповідно до обраної
моделі представлення (пари NP, кластер-NP, ранжування NP чи кластерне
ранжування) та складаються з виділених ознак. Дві паралельні гіперплощини
будуються по обидві сторони гіперплощини, яка розділяє дані класи. Роздільною
гіперплощиною буде гіперплощина, яка максимізує відстань до двох паралельних
гіперплощин. При цьому таку гіперплощину називають оптимальною
гіперплощиною, а точки даних, які лежать ближче всього до цієї гіперплощини,
називаються опорними векторами. Алгоритм працює таким чином, що чим
більша відстань буде між паралельними гіперплощинами, тим менша середня
помилка класифікатора.
Класифікація на основі SVM полягає в наступному:
1) Вхідні вектори подаються на вхід SVM у вигляді прикладів відповідно до
обраної моделі представлення та складаються з виділених ознак.
2) Бажані значення di (вчитель) – це значення, що характеризують
кореферентність: 0 або 1 (або значення рангу, якщо використовується у
моделях ранжування NP та кластерного ранжування).
3) Навчання SVM базується на розв’язанні задачі квадратичного
програмування з використанням методу множників Лагранжа.
4) Для випадку лінійної нероздільності у цільову функцію замість скалярних
добутків вводиться нелінійна функція ядра.
У результаті навчання SVM отримуємо оптимальний вектор вагових
коефіцієнтів, що визначає перпендикуляр до роздільної гіперплощини та
оптимальне значення порогу. Знайдені параметри підставляються у рівняння
гіперплощини для нових точок, таким чином здійснюється класифікація. Як
програмна реалізація методу опорних векторів був використаний програмний
пакет SVM-Light.
Експерименти
Для навчання та тестування були використані корпуси розмічених текстів
Ontonotes. А саме, Wall Street Journal Corp., Newswire, Broadcast News, Web text.
Навчання та подальше тестування проводилося по методу Cross Validation, згідно
з якими весь корпус ділиться на N частин, система навчається на N−1 частинах
корпусу, а тестування проводиться на одній частині, на якій не проходило
навчання. Потім обирається інша наступна одна тестова частина корпусу із
зсувом на одну позицію вліво, навчання системи відбувається на решті корпусу, а
тестування на новообраній частині. Так циклічно відбувається N сесій навчаннятестування, під час якого тестова частина проходить через весь корпус і кожна з N
частин даних використовується для тестування. У результаті отримаємо оцінку
ефективності моделі з найбільш рівномірним використанням наявних даних. Із
отриманих N оцінок точності можна фіксувати мінімальні значення, та розглядати
© О.О. Марченко
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їх як гарантовані оцінки точності роботи системи. Під час тестування
обчислювалися точність роботи системи кореферентного аналізу (P, precision),
повнота (R, recall) та інтегрована оцінка F:
кількість _ правильно _ визначених _ зв' язків
;
P
число _ усіх _ знайдених _ кореферентних _ зв' язків
кількість _ правильно _ визначених _ зв' язків
;
R
число _ усіх _ кореферентних _ зв' язків _ тексту
2 PR
.
F
PR
Отримані в результаті оцінки можна побачити у таблиці 1. Для порівняння у
таблиці 1 в третьому стовпчику надано оцінки роботи системи кореферентного
аналізу, розробленої у Стенфордському університеті (Stanford Deterministic
Coreference Resolution System) [6]. Дана програма, на сьогоднішній день, є одним
з найкращих світових аналогів побудованої системи кореферентного аналізу
текстів.
Таблиця 1. Оцінки роботи системи кореферентного аналізу текстів
Метод
Метод
Stanford Deterministic
максимальної
опорних
Coreference Resolution System
ентропії
векторів
Р (точність)
79.64
85.00
62.4
R (повнота)
84.34
86.00
59.3
F
81.89
85.49
60.8
Як можна побачити, оцінки системи кореферентного аналізу, отримані під
час експериментів переважають показники Стенфордської системи. Особливо
високими виявилися оцінки у блока, реалізованого на основі моделі опорних
векторів (SVM). Проте, слід відмітити, що навчання даного блоку вимагає
набагато більше часу порівняно з моделлю максимальної ентропії.
Висновки
У роботі представлено опис нової розробленої системи аналізу
кореферентних зв’язків у текстах природною мовою. Була запропонована
оригінальна архітектура системи, яка суміщає різні рівні лінгвістичного аналізу
тексту, послідовну семантичну, синтаксичну, морфологічну фільтрацію, що
значно скорочує кількість варіантів при визначенні зв’язків типу група іменникасутність та блоки ідентифікації та аналізу кореферентних зв’язків, реалізовані із
застосуванням двох основних підходів до машинного навчання – моделі
максимальної ентропії та методу опорних векторів. Експерименти з розміченими
текстовими корпусами показали високу точність роботи системи кореферентного
аналізу на рівні кращих світових аналогів.
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RESUME
O.O. Marchenko
System for Coreference Analysis of Natural Language Texts
The paper presents the description of a new developed system for coreference
analysis of natural language texts. The problem of coreference analysis of natural
language texts is one of the classical and fundamental tasks of computational linguistics.
The coreference analysis of natural language texts consists in definition of all entities
for some input natural language text and solving the problem of finding correct
corresponding entity for each noun phrase of the text. It should be noted that the
problem of coreference analysis can be completely solved only on the semantic level of
natural language text structure with applying special semantic analysis algorithms on
the base of ontological knowledge bases.
The paper describes an original system architecture which contains multilevel
linguistic analysis of text, successive semantic, syntactic, morphological filtering, that
greatly reduces the number of options in determining relationships such as "Noun Entity" and subsystems for identification and analysis of coreference relations that were
implemented by using two major approaches to machine learning – maximum entropy
and support vector machines.
Experiments with text corpora showed high accuracy of coreference analysis.
Support vector machine demonstrates higher estimates of precision, recall and
accordingly F-measure than the maximum entropy method values. However, it should
be noted that the training of the support vector machine method requires a much longer
time than the maximum entropy model.
The system estimates overcome the best world analogies.
О.О. Марченко
Система аналізу кореферентних зв'язків у текстах
У роботі представлено опис нової розробленої системи аналізу
кореферентних зв’язків у текстах природною мовою. Аналіз кореферентних
зв’язків у текстах природною мовою є одною з класичних та фундаментальних
задач комп’ютерної лінгвістики. Кореферентний аналіз природномовного тексту
полягає у визначенні всіх сутностей вхідного тексту та у розв’язанні задачі
© О.О. Марченко
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знайдення коректної відповідної сутності для кожної групи іменника у тексті.
Слід відзначити що задача кореферентного аналізу може бути повністю
розв’язана лише на семантичному рівні структури тексту із застосуванням
спеціальних алгоритмів семантичного аналізу на основі онтологічних баз знань.
Стаття описує оригінальну архітектуру системи, яка суміщає різні рівні
лінгвістичного аналізу тексту, послідовну семантичну, синтаксичну,
морфологічну фільтрацію, що значно скорочує кількість варіантів при визначенні
зв’язків типу група іменника-сутність та блоки ідентифікації та аналізу
кореферентних зв’язків, реалізовані із застосуванням двох основних підходів до
машинного навчання – моделі максимальної ентропії та методу опорних векторів.
Експерименти з розміченими текстовими корпусами показали високу
точність роботи системи кореферентного аналізу. Метод опорних векторів
демонструє вищі оцінки точності, повноти та, відповідно, F-міри, ніж метод
максимальної ентропії. Але слід відзначити, що навчання методу опорних
векторів вимагає набагато більше часу, ніж у моделі максимальної ентропії.
Показники роботи системи на рівні кращих світових аналогів.
Надійшла до редакції 28.08.2015.
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МОДЕЛЬ ПАРАЛЛЕЛИЗАЦИИ НЕОТРИЦАТЕЛЬНОЙ
ФАКТОРИЗАЦИИ РАЗРЯЖЕННЫХ МАТРИЦ
СВЕРХБОЛЬШОЙ РАЗМЕРНОСТИ
У роботі описано побудову моделі паралелізації обчислення невід’ємної факторизації розріджених
матриць надвеликої розмірності. Реалізації запропонованих моделей були порівняні в обробці
надвеликої матриці.

Ключові слова: лінгвістика, паралелізація, невід’ємна факторизація матриць, GPU.
This paper proposes parallel methods of non-negative huge sparse matrix factorization. The implementation of
proposed methods was tested and compared on huge matrix

Key words: computational linguistics, parallel computations, non-negative matrix factorization.
В работе описано построение модели параллелизация вычисления неотрицательной факторизации
разреженных матриц сверхбольшой размерности. Реализации предложенных моделей были сравнены в
обработке сверхбольшой матрицы.

Ключевые слова: лингвистика, параллелизация, неотрицательная факторизация матриц,
GPU.

Сьогодні невід’ємна факторизація матриць і тензорів є дуже популярною
технологією в штучному інтелекті взагалі, та, зокрема, в комп’ютерній
лінгвістиці. Використовуючи невід’ємну факторизацію в рамках парадигми
латентно-семантичного аналізу, комп’ютерні лінгвісти застосовують даний підхід
для розв’язання таких прикладних задач, як класифікація, кластеризація текстів та
термінів[1, 2], побудова мір семантичної близькості[3], автоматичне виділення
лінгвістичних структур та відношень (Selectional Preferences [4] and Verb SubCategorization Frames [5]) та багато інших.
Дана робота описує побудову моделі паралелізації обчислення невід’ємної
факторизації розріджених матриць надвеликої розмірності, що представляє
особливий інтерес та актуальність для її застосування у великих NLP системах
загального тематичного напрямку, необмежених використанням лише для вузьких
предметних областей.
Задача невід’ємної факторизації розріджених матриць надвеликої
розмірності постала в процесі розробки системи визначення міри семантичної
близькості-зв’язності за технологією латентного семантичного аналізу[6]. Для
побудови системи був оброблений великий текстовий корпус статей англомовної
© E.М. Насіров
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Вікіпедії. Обробка корпусу полягала у лексичному аналізі та лематизації лексем
речень статей та в обчисленні частот вживання множини слів та словосполучень
англійської мови в складі різних статей англомовної Вікіпедії. У результаті була
побудована велика матриця Слова×Статті, яка містила частотну оцінку вживання
слів в текстах статей Вікіпедії. Розмірність матриці дорівнює 2,437,234 слівсловосполучень на 4,475,180 статей англомовної Вікіпедії. Після цього для
усунення з матриці випадкових даних був встановлений пороговий рівень Т=3,
частотні оцінки в матриці, які менші за пороговий рівень Т, були обнулені). У
результаті була побудована розріджена матриця надвеликого розміру ‒
156,236,043 ненульових елементів при розмірі 2,437,234×4,475,180. Для
невід’ємної факторизації розрідженої матриці такого розміру знадобилася
розробка спеціальної моделі паралелізації матричних обчислень, яка була
реалізована із застосуванням паралельних розподілених обчислень та обчислень
на GPU. Низка реалізацій факторизації матриць була вже реалізована і
представлена у [7,8,9,13]. Але жодна з розроблених моделей не є допустимою для
поставленої задачі. Деякі з них [7,8,9] не задовольняють потреби розмірності
матриці. Модель, запропонована в [13], проводить факторизацію матриць
запропонованого розміру за задовільний час, але потребує занадто великих
розрахункових комп’ютерних потужностей, що є не завжди доступним.
Алгоритм невід’ємної матричної факторизації
Алгоритм невід’ємної матричної факторизації[11] виконує декомпозицію
невід’ємної матриці V на невід’ємні матриці W та H таким чином, щоб:
Як функція оцінки може бути використана функція виміру відстані між
двома невід’ємними матрицями. Однією з таких мір є квадрат Евклідової
метрики:

Така цільова функція обмежена знизу. Нижня границя 0 досягається тоді і
тільки тоді коли
Отже, при використанні Евклідової метрики, факторизація матриці полягає в
мінімізації
за умови невід’ємності W та H.
Така цільова функція не зростаюча за наступних правил:
(1)
(2)
Виконання ітерацій алгоритму продовжується до тих пір, поки не буде
досягнута стаціонарна точка, або не буде виконана максимальна кількість
ітерацій.
Аналіз моделі
У таблиці 1 представлено необхідні об’єми пам’яті для зберігання матриць
W та H при різних k при використанні типу даних float (32bit).
Описаний алгоритм на кожній ітерації потребує у 2 рази більше пам’яті для
збережень матриць (не враховуючи потреби на збереження початкової матриці V).
Враховуючи такі потреби в пам'яті, для виконання алгоритму на одному
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комп'ютері необхідно проводити збереження даних на жорсткий диск. Далі буде
розглянуто та порівняно 2 підходи до паралелізації алгоритму: локальний та
розподілений.
Таблиця 1. Необхідні об’єми пам’яті для зберігання матриць W та H при різних k
K
W
H
Всього

100
0.98Gb
1.79Gb
2.76Gb

200
1.95Gb
3.58Gb
5.53Gb

300
2.92Gb
5.37Gb
8.29Gb

Паралелізація алгоритму з використанням GPU
Для спрощення, зробимо заміну в (1) та (2):

. Отримаємо
(4)
(5)

Таким чином, обидві формули (4) та (5) ми можемо представити в одному
вигляді, завдяки заміні , W та , або W, та на A, B та S відповідно:
(6)
Формула (6) може бути представлена як послідовність чотирьох кроків (7):
(7a)
(7b)
(7c)
(7d)
Такий порядок обчислень є оптимальним для виразу (6). Ці кроки мають
обчислювальну складність
,
,
та
відповідно, де
– кількість ненульових елементів матриці S. Перші три
кроки(7a-7c) підтримуються бібліотеками CUDA cuSPARSE[17] та cuBLAS[16].
Четвертий крок (7d) для виконання потребує реалізації власного ядра GPU, але в
той же час, це відносно швидка операція і тому може бути виконана на CPU.
Так як матриці занадто великі для збереження в пам’яті GPU, ці операції(7a7d) повинні виконуватись над частинами, з врахуванням необхідності зменшення
об’ємів обміну даними з графічним адаптером.
Для виразу (7a) повинні розкласти матриці
та
та підрахувати С:
(8)
Для

виразу

(7b) варто розглядати
, а отже
. Підрахунок цього виразу не потребує додаткового
завантаження будь-яких матриць у пам'ять графічного адаптера після виконання (7а).
© E.М. Насіров
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Для підрахунку (7с) ми можемо залишити в пам'яті GPU матрицю К і
помножити матрицю А як стовпчик блоків.
Також можна зменшити використання пам’яті завдяки комбінуванню (7d) та
(7с), так як (7d) – поелементне правило і єдине інше правило, в якому
використовується матриця А – (7с). Не буде потреби зберігати в пам’яті матрицю
D, якщо виконувати (7d) на блоці з матриці А, який необхідний для обчислення
певного блоку матриці D.
Складність підрахунку Евклідової метрики між початковою та
факторизованою моделлю складає
. Такий підрахунок просто реалізується з
використанням графічних адаптерів.
Розподілений алгоритм
Наступним кроком для покращення швидкодії є використання мережі ПК
для проведення обчислень. Розглянемо можливі розподіленні моделі.
Припустимо, що мережа складається з двох вузлів. Можливі наступні моделі
розподілення обчислень:
1. Підраховувати
та
окремо на різних вузлах. Таким чином обидва
вузли будуть перебувати в одному з двох альтернативних режимів. Або будуть
вузлом підтримки іншого вузла (передача даних на інший вузол) або будуть
проводити підрахунки
(обчислювати матрицю, за яку відповідають, за
допомогою даних, отриманих з вузла підтримки). У такій моделі розподілення на
кожній ітерації ми повинні будемо передати по мережі дві матриці такого ж
розміру, як і W та H. Також вузол розрахунків буде в основному простоювати,
тому що (7а) є найбільш витратним кроком з усіх чотирьох.
2. Розділити матриці
та
на блоки та розподілити їх між вузлами.
та
. Робимо перший вузол відповідальним за
,
другий за
. При такому підході кожен вузол виступає як у ролі вузла
підтримки, так і у ролі вузла розрахунків одночасно. У такій моделі вузли повинні
передавати по мережі об’єм даних рівний
, де
– об’єм пам’яті, необхідний для зберігання матриці Х
3. Розділити матриці
та
на блоки та розподілити їх між вузлами.
та
. Робимо перший вузол відповідальним за
, другий за
. У цій моделі, аналогічно до попередньої, кожен вузол
мережі виступає одночасно як у ролі вузла підтримки, так і у ролі вузла
розрахунків. Об’єм передачі даних вузлом рівний
У кожній з представлених моделей також є необхідність передачі одної або
декількох матриць [k;k], але їх розміром можна знехтувати в порівнянні з
матрицями W та H. Для підрахунку функції оцінки μ в першій та третій моделі
вузлам необхідно передати дані в об’ємі
, де
– кількість
вузлів в мережі, у другій моделі необхідно передати в
раз більше даних.
Варто також зазначити, що ріст мережі призведе до експоненціального росту
сумарного об’єму переданих даних, хоча об’єм передачі даних одного вузла буде
не більш ніж
.
Для кращого розподілення розрахунків між вузлами мережі, враховуючи
розрідженість початкової матриці V, необхідно виконати перестановки рядків та
стовпчиків для нормалізації кількості ненульових елементів у кожному блоці.
Очевидно, що третя модель найкраще підходить з точки зору мережевого
обміну даними та використання GPU. Тому саме ця модель була використана в

20

© E.М. Насіров

Матеріали XV Міжнародної наукової і практичної конференції AIIS’2015
нашому дослідженні, реалізована з використанням мережі з чотирьох вузлів і
описана далі.
Згідно з моделлю 3 необхідно розділити матриці
наступним чином:
,

,

.

Алгоритм складається з трьох основних фаз: ініціалізації, ітерації,
підрахунку метрики. Під час фази ініціалізації матриці
розподіляються
між чотирма вузлами так, щоб i-ий вузол отримав матриці
та
, де
. Дана фаза представлена на рисунку 1(а).
Фаза ітерації складається з двох аналогічних етапів, один для підрахунку ,
а другий для . Кожен етап включає 3 кроки.
На першому кроці кожний вузол підраховує матрицю
розміру
та надсилає її до агрегатору. Агрегатор об’єднує всі отримані блоки в одну
матрицю
та надсилає отриманий результат всім вузлам. Цей крок
представлено на Рисунку 1(а).

(a)

(b)
Рис. 1. Розподілена модель з чотирма вузлами

На другому кроці кожен вузол підраховує власне
.
Отримана матриця співпадає за розмірами з . Далі кожний вузол ділить цю
матрицю згідно з початковим розбиттям матриці H та передає отримані блоки
відповідним вузлам. Цей крок представлено на Рисунку 1(b).
На третьому кроці вузли підраховують матрицю
та виконують
оновлення матриці . Цей крок не потребує передачі даних по мережі.
Ці три кроки необхідні для підрахування матриці . Після поновлення
,
аналогічні кроки необхідно виконати для
. А саме необхідно підрахувати
наступні матриці:
,
та
.
У фазі підрахунку метрики кожен вузол передає відповідний блок
всім
іншим блокам. Після отримання всіх блоків, кожний вузол підраховує відповідну
части метрики. Ця фаза також представлена на Рисунку 1(b).
Результати аналізу
Був реалізований розподілений алгоритм з використанням GPU, який був
описаний вище, та проведена факторзація розрідженої матриці оцінок части
вживання слів англійської мови в різних статтях Вікіпедії. Для порівняння
© E.М. Насіров
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швидкодії була також реалізована локальна модель з використанням GPU та
жорсткого диску для запису даних.
Обидві моделі працювали з однаковими вхідними даними. Локальна версія
була запущена на одному з вузлів з тими ж обмеженнями пам'яті. Для проведення
тестів були використані наступні апаратні засоби: Intel Core i7 CPU, NVIDIA
GeForce GTX560 1Gb, 8Gb RAM, 1Gbit LAN, SATA III HD.
У таблиці 2 порівняно час та ресурси, необхідні для виконання однієї
ітерації в локальній та розподіленій версії. У таблиці 3 порівняно час та ресурси,
необхідні для підрахунку функції оцінки . Дані таблиць отриманні при
.
Таблиця 2. Результати порівняння виконання ітерації локальної та розподіленої
версії
Local
Distributed
Прочитано
34.44Gb
6.22Gb
Записано
16.58Gb
6.22Gb
Час ітерації
58s
62s
(розрахунки)
Час ітерації (I/O)
729s
287s
Таблиця 3. Результати порівняння обчислення функції оцінки
Local
Distributed
Прочитано
13.66Gb
6.22Gb
Записано
0
6.22Gb
Час (розрахунки)
45865s
11371s
Час (I/O)
192s
280s
На рис.2 показано графік отриманої залежності якості результатів
факторизації від k та кількості ітерацій.

Рис 2. Графік залежності збіжності алгоритму факторизації від k та кількості
ітерацій.
Застосування моделі до факторизації тензорів
Для того, щоб обчислити невід'ємні матриці-компоненти {A, B, C},
зазвичай застосовується обмежений оптимізаційний підхід для мінімізації функції
оцінки, що підходить. Зазвичай мінімізують наступну функцію:
,

де

– невід’ємні регуляційні параметри.
Існує щонайменше три різні підходи до розв’язання такої оптимізаційної
задачі. Перший підхід полягає у використанні векторної форми функції оцінки:
. Для розв’язання використовується метод
найменших квадратів. Цей метод для факторизації тензорів вперше використав
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Паатеро [11]. Якобіан такої функції може мати розмір
, а, отже,
такий підхід потребує значних розрахункових витрат.
У другому підході Акар, Колда та Дунлаві запропонували штучно
оптимізувати функцію оцінки, використовуючи техніку нелінійної зв’язної
градієнтної оптимізації[1].
Третім, і найпоширенішим, підходом є використання техніки ALS. У цьому
підході підраховується градієнт функції оцінки для кожної матриці окремо.
,
,
.
Прирівнюючи кожну компоненту градієнта до 0 та накладаючи умову
невід’ємності, можна отримати ефективні та прості правила оновлення матриць:
,
,
.
Основними перевагами такого підходу є висока швидкість збіжності та
можливість розподілення для задач великої розмірності.
Запропонована вище розподілена модель може бути застосована для
факторизації тензорів. Правила оновлення є однаковими. Тому буде показано
підрахунок на прикладі однієї матриці:
Для мережі з двох вузлів необхідно розділити матриці
та
на блоки
таким чином, що
та
, та розподілити їх між вузлами
так, щоб перший вузол був відповідальним за
, другий за
.
При такому розподіленні на першому кроці кожний вузол підраховує
матрицю
розміру
та надсилає її до агрегатору. Агрегатор об’єднує
всі отримані блоки в одну матрицю
та надсилає відповідні частини до вузлів.
Далі аналогічним чином виконуються розрахунки для
. На наступному
кроці вузлам необхідно підрахувати
та передати
відповідні матриці на агрегат, на якому підрахується
. Після чого вузлам
необхідно підрахувати відповідні частини результуючої матриці у вигляді
.
Таким чином, можливе використання запропонованої розподіленої моделі
до факторизації тензорів.
Оптимізація факторизації матриці зв’язності
Так як розглядувана розріджена матриця є матрицею зв’язності
Слова×Статті, отже можливі перестановки як рядків, так і стовпців початкової
матриці.
Розглядувана розріджена матриця має 156,236,043 ненульових елементів з
10,907,060,852,120 що складає лише 0,014%. Така розрідженість дозволяє
привести матрицю до блочно-діагональної форми за допомогою перестановок
рядків та стовпчиків. У випадку, коли слово може належати декільком блокам,
рядок може бути розділений.
Розміри блоків найкраще обирати такими, що можуть бути повністю
завантажені в пам’ять. У результаті буде отримано N блоків.
Переваги такого підходу:
© E.М. Насіров
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1. Не потрібно мережевих операцій на кожній ітерації. Необхідне лише
початкове розподілення блоків матриці між вузлами.
2. Швидша збіжність. На рис. 3 та рис. 4 показано графіки залежності часу
та кількості ітерацій відповідно, необхідні для факторизації квадратних матриць в
один потік без використання GPU.
3. Швидший підрахунок функції оцінки . Кількість елементів для
підрахунку функції оцінки менша в N разів, кількість необхідних перевірок
менша, так як зменшується загальна кількість ітерацій.
4. Зменшення K, а, отже, і зменшення розмірів результатів.
У результаті для кожного слова буде отримано один або декілька рядків та
ідентифікатор блоку, в якому це слово знаходиться. При відновленні, якщо слово
та стаття знаходяться в різних блоках – результатом буде 0, інакше результатом
буде добуток відповідних рядка та стовпчика.

Розмір матриці

Розмір матриці

Рис. 3. Графік залежності часу
ітерацій від розміру матриці
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RESUME
Е.М. Nasirov
Model for parallel non-negative sparse extra-large matrix factorization
This paper proposes parallel methods of non-negative large sparse matrix
factorization - very popular technique in computational linguistics. The problem of nonnegative factorization for a sparse large matrix emerged in the development of a
measure of semantic similarity between words with Latent Semantic Analysis usage.
Previously developed parallel models for Non-Negative Matrix Factorization do not
meet the requirements of the matrix dimensions or requires excessively large
computational resources.
It is difficult to execute NMF algorithm on a single machine, without dumping
data to the hard drive due to excessive memory requirements. Two variants of the
algorithm implementation are described: local with intensive hard drive and GPU usage
and distributed with intensive network and GPU usage. Basic iterations rules were
divided to steps in order that requires a minimal number of calculations in a manner that
reduces amount of excessive memory copying.
Three distribution models were compared. Memory usage and data transmitting
necessity of factorization algorithm was analyzed and optimized. The described
effective GPU-based and distributed algorithms were implemented, tested on the grid of
four nodes and compared by means of large sparse matrices processing.
GPU-based and distributed algorithms were combined, with special attention to
memory usage, which allows larger input matrices to be factorized. The experiments
showed the constructed model is effective. It can be used to perform the tasks of
industrial scale to factorize sparse matrices of large dimension with an acceptable time
using available computing resources. This paper describes modification of proposed
distributed model of matrix mactorization to be used for fast and effective non-negative
factorization of large sparse tensors.
Paper proposes blocks-diagonal approach for factorization of sparse extra-large
matrices which can be transformed to blocks-diagonal form. This approach can speed
© E.М. Насіров
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up factorization, is easy paralleling, needs less network operations and memory
resources for iterations and results storage.
Е.М. Насіров
Модель паралелізації невід'ємної факторизації розріджених матриць
надвеликої розмірності
У цій статті запропоновано паралельні методи невід’ємної факторизації
надвеликих розріджених матриць ‒ популярний метод в комп'ютерній лінгвістиці.
Проблема невід’ємної факторизації розріджених матриць постала в процесі
розробки системи визначення міри семантичної близькості-зв’язності
за
технологією Латентного Семантичного Аналізу. Існуючі паралельні моделі для
невід’ємної факторизації матриць не задовольняють потреби розмірності матриці
або вимагають занадто великих обчислювальних ресурсів.
Описано два варіанти реалізації алгоритму: локальний з використанням
жорсткого диска та GPU і розподілений з використанням мережі та використання
GPU. Основні правила ітерації були розділені на кроки з метою, яка вимагає
мінімальної кількості обчислень таким чином, що знижує кількість надлишкового
копіювання пам'яті.
Були зіставлені три моделі розподілу. Використання пам'яті і об’єми
передачі даних, необхідні для роботи алгоритму факторизації були проаналізовані
та оптимізовані. Описані локальна модель з використанням GPU та розподілена
модель були реалізовані, випробувані та порівняні.
Локальний та розподілений алгоритми були об'єднані, з особливою увагою
до використання пам'яті, що дозволяє факторизувати вхідні матриці надвеликої
розмірності. Експерименти показали, що побудована модель є ефективною. Вона
може бути використана для виконання завдань промислового масштабу по
факторізації розріджених матриць надвеликої розмірності за прийнятний час,
використовуючи доступні обчислювальні ресурси.
Ця стаття описує модифікацію запропонованої розподіленої моделі для
швидкої та ефективної факторизації розріджених тензорів великої розмірності.
У статті запропоновано блочно-діагональний підхід до факторизації
розріджених матриць, які можуть бути приведені до блочно-діагональної форми.
Цей підхід може прискорити факторизацію, потребує менше мережевих операцій
та пам'яті для ітерацій і зберігання результатів.
Надійшла до редакції 30.08.2015
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОИСКОВОГО ДИНАМИЧЕСКОГО
ВЕКТОРНОГО ПРОСТРАНСТВА
У статті обґрунтовується подання текстового документа у векторному вигляді для подальшого
застосування алгебраїчного апарату в алгоритмах пошуку інформації. Текстовий документ
представляється TF-IDFмоделлю, в яку введено динамічну складову.

Ключові слова: текстовий пошук, TF-IDFмодель, пошуковий векторний простір.
The article substantiates the idea of text document vector for further use in the apparatus of algebraic
algorithms for searching information. Text Document appears as TF-IDF model in which dynamic
component is introduced

Keywords: text search, TF-IDF model, the search vector space.
В статье обосновывается представление текстового документа в векторном виде для дальнейшего
применения алгебраического аппарата в алгоритмах поиска информации. Текстовый документ
представляется TF-IDF моделью, в которую введено динамическую составляющую.

Ключевые слова: текстовый поиск, TF-IDF модель, поисковое векторное пространство.

Вступ
Зростання матеріальних і духовних цінностей людства, темпів розвитку науки і техніки знаходить своє відображення у великій кількості не
структурованих документів, що заповнюють простір сучасних інформаційних сховищ. Основна частина інформації (близько 80%) представлена в
текстовому вигляді. Тому проблематика текстового пошуку є особливо
актуальною.
Для побудови алгоритмів текстового пошуку активно застосовується
математичний апарат. Але представлення текстового документа як вектора
не сприймається, а іноді заперечується. Тому дуже важливо розглянути
дане представлення з позиції векторної аксіоматики.

© К.К. Духновська
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Одночасно, у всіх відомих моделях текстового документа використовуються статичні елементи, що не відповідає дійсності. Тому як актуальність документів та інформації взагалі змінюється з часом. Впровадження
динаміки в елементи моделі текстового документа є необхідним кроком для
покращення якості пошуку і оптимізації всього пошукового процесу.
Для викладення матеріалу статті наведемо деякі відомі визначення.
Визначення 1. Під текстом розуміють кінцеву множину слів, які
утворюють інформативне повідомлення і об'єднані лексичним,
граматичним, змістовним і частотним співвідношенням.
Визначення 2. Інформаційним пошуком називають процес, в
результаті якого відбувається виявлення потрібної інформації в деякій
множині текстових документів, фактів і т.д..
Інформаційними ресурсами (IP) будемо називати документи подані в
електронному вигляді.
Накопичення інформації. На рис. 1 схематично представлено процес
накопичення інформаційних ресурсів в електронному сховищі. Під електронним
сховищем розуміється довільне файлове сховище текстових ІР.
ІР

Реєстрація ІР

Модуль роботи з керуючими
символами та словами

Модуль роботи з
посиланнями

Парсер

Індексатор

Індекс

Рис.1. Первісна обробка ІР
У першу чергу ІР реєструється в базі електронного сховища. Після
реєстрації ІР надходить на виділення посилань. Посилання з поточного ІР
потрапляють в чергу для завантаження з цієї адреси нового ІР.
Далі ІР надходить в модуль, в якому видаляються з ІР керуючі символи,
команди і т.п. На виході отримуємо текст ІР без усього зайвого, який передається
до парсеру – спеціального модуля, функцією якого є синтаксичний аналіз тексту
та виокремлення слів з тексту ІР. Даний модуль розраховує всі метрики, які
необхідні для класифікації ІР та його пошуку. Потім ІР, або множина
відокремлених термінів з нього подається в індексатор, який класифікує ІР, тобто
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знаходить належне йому місце в категоріях електронного сховища, і записує у
відповідному форматі.
Кожен текстовий ІР – це сукупність термінів, яка несе деяку інформацію.
Термін – це синтаксично самостійний комплекс морфем, що утворюють жорстко
пов'язану структуру. Термін відрізняється від поєднання слів тим, що деякі його
елементи не можуть вживатися в синтаксично ізольованій позиції. Крім того,
елементи всередині терміну пов'язані один з одним набагато більш жорсткими і
міцними зв'язками, ніж елементи речення (тобто поєднання слів). Щоб врахувати
всі словоформи окремого терміну застосовуються алгоритми лемматізації і
стеммінгу.
Лемматізація – це приведення різних форм термінів у відповідність з
граматичними формами певної мови.
Стеммінгом називають наближений евристичний процес, на вході якого від
слів відкидаються закінчення в розрахунку на те, що в більшості випадків це себе
виправдає, тобто мається на увазі видалення похідних афіксів. Із застосуванням
механізмів стеммінга з’являється можливість робити пошук ІРз урахуванням
морфології слова. Це означає, що при введенні користувачем запиту,
враховуються всі словоформи даного терміну.
На сьогодні існує багато різноманітних алгоритмів, які впроваджують
стеммінг. Серед них виділяють стреммер Портера, алгоритми KSTEM іn-грам.
Алгоритм Портера не використовує баз основ слів, а лише, застосовуючи
послідовно ряд правил, відсікає закінчення і суфікси, ґрунтуючись на
особливостях мови, у зв'язку з чим працює швидко, але не завжди безпомилково.
Перевагою алгоритму KSTEM є те, що він не залежить від частини мови терміну, а
спирається на алгоритм заміни суфікса. Алгоритм n  грам ґрунтується на
принципі: «Якщо слово А збігається зі словом B з урахуванням декількох
помилок, то з великою часткою ймовірності в них буде хоча б один спільний
підрядок довжиною N». Ці підрядки довжиною N і називаються n-грамами. Під
час індексації слово розбивається на такі n-грами, а потім це слово потрапляє в
списки для кожної з цих N-грам. Під час пошуку запит також розбивається на nграми, і для кожної з них проводиться послідовний перебір списку термінів, що
містять даний підрядок [1].
Моделі ІР
Під моделлю ІР розуміють сукупність будь-яких характеристик ресурсу, які
враховуються системою при його обробці. Характеристики ІР поділяють на два
типи: пов'язані з текстом ІР і непов'язані з текстом – атрибути ІР. До
характеристик, пов'язаних з текстом, відносять присутність термінів, їх
розташування в тексті відносно один одного, форматування документа, структура
ІР. Характеристики, не пов'язані з текстом, в системах Web-пошуку називаються
«мета-атрибутами». Такі атрибути беруться з інших джерел. Для цього виду
пошуку як атрибути використовують URL-адресу ІР в мережі Internet, інформацію
про час створення або зміни ресурсу.
У моделях ІР, характеристики яких пов’язані з текстом, у простому випадку
розглядається тільки факт наявності або відсутності слів у документі. Таку модель
ІР називають бінарною. Більш удосконаленим варіантом такої моделі є підхід, де
для кожного терміну вказується не тільки його наявність, але і деяка "вага".
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Найбільш поширеними методами зважування термінів в ІР, пов’язані з
отриманням наступних характеристик:
1) кількістю появ термінів у даному ІР. Дана характеристика досить проста й
очевидна. Якщо термін частіше міститься в тексті ІР, то, швидше за все, цей ІР
більш пов'язаний за змістом з цим терміном. Недоліком цього методу оцінки
"ваги" є те, що якщо колекція містить ІР різної довжини, то більшу вагу будуть
отримувати більш довгі ресурси, так як в них більше термінів;
2) частотою появи термінів в ІР (ТF). Дана характеристика обчислюється як
відношення числа входження терміну до загальної кількості термінів ІР.
Недоліком є те, що в даному випадку, навпаки, недооцінюються довгі документи,
так як в них більше термінів і їх середня частота в тексті ІР нижча. Для вирішення
цієї проблеми застосовується доповнена нормалізована частота, яка обчислюється
як 0.5+0.5(TF/ATF), де ATF-середня частота терміна в електронному сховищі;
3) логарифмом частоти входження терміну. У даному випадку вага терміну,
що входить в текст ІР визначається як 1+log(TF), де TF - частота терміна. Для
компенсації ефекту різної довжини ресурсів використовують аналогічну
нормалізацію частоти. У цьому випадку формула виглядає як (1+log(TF)/(1+log
(MTF)), де MTF-максимальна частота терміну в електронному сховищі ІР.
Експериментально доведено, що урахування ваги документа на підставі
статистичних характеристик покращує якість пошуку. Практично всі сучасні
пошукові системи використовують одну з описаних характеристик, в основному
варіанти використання частоти терміну в тексті ІР (TF).
Пошуковий векторний простір
Нехай маємо словник – упорядкований набір термінів, потужність якого M.
Потужність словника – це кількість термінів, які в ньому містяться.
Після первинного опрацювання ІР (рис. 2) можна представити:
Di = <w1, w2, …, wMi>,
(1)
де wk– частота терміна k-ого терміну(i=
W – словник.

);

Словник
Термін1
Термін2
………
ТермінM

Документ
Термін1 Термін2…ТермінMi

Рис. 2. Витяг термінів з документа
Нехай частота терміна розраховується за формулою TF-IDF:
(2)
,
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де: mki – кількість входжень k-ого терміну в i-ий ІР;
Mi – загальна кількість термінів в вi-омуІР;
(3)
де:N – загальна кількість ІР в електронному сховищі;
Nk – кількість ІР, в яких зустрічається k-ий термін.
Тоді:
(4)
Доведемо, що представлення (1) є вектором.
Згідно з визначенням, вектором називається сукупність дійсних чисел,
розташованих у певному порядку[2]. Представлення (1) відповідає визначенню,
тому як кожна координата займає місце відповідне розташуванню у словнику
W. Для представлення (1) зберігаються всі векторні аксіоми.
1.Сума двох векторів в даному випадку – це злиття двох ІР:
 комутативність
складання.
2.


асоціативність

складання.
3. Нехай λ – скаляр. Добуток ІР на скаляр – це тиражування цього ресурсу
скаляр разів.

дистрибутивність добутку відносно суми.
4. Нехай µ - скаляр, тоді:
5.λ
- асоціативність добутку.
6. – нульовий вектор: <0, 0, …, 0>  порожній ІР. Тоді:
0*D=
=<0,0,…,0>=
– добуток будь-якого
вектора на 0 є нульовий вектор – порожній ІР.
7. 1*D=
=D– добуток будьякого вектора на 1 дорівнює тому ж самому вектору.
Віднімання двох векторів визначається через добуток на -1 і формулою для
суми:
Тобто:
і тоді виходить, що
віднімання є дія обернена додаванню:
= .
Нульовий вектор має властивість:
= D.
З усього вище сказаного, можна зробити висновок, що представлення ІР у
вигляді (1) є вектором, а множина ІР складає M-вимірний векторний простір.
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Впровадження динаміки в M-вимірний пошуковий векторний простір
ІР мають атрибутивними, прагматичними і динамічними властивостями.
Атрибутивні  це ті властивості, без яких інформація не існує. Прагматичні
властивості характеризують ступінь корисності інформації для користувача,
споживача і практики. Динамічні властивості характеризують зміну
характеристик ІР в часі.
Найважливішими серед атрибутивних властивостей ІР є дискретність і
неперервність. Дискретність виявляється в тому, що в ІР вміщені відомості,
знання  дискретні, тобто характеризують окремі фактичні дані, закономірності
та властивості досліджуваних об'єктів, які поширюються у вигляді різних
повідомлень. ІР, як повідомлення, в яких відображена інформація, мають
властивість зливатися з уже зафіксованими і накопиченими раніше, тим самим
сприяючи поступальному розвитку і накопиченню. У цьому знаходить своє
підтвердження неперервність ІР.
Прагматичні властивості ІР виявляються в процесі використання інформації,
відображеної в них. У першу чергу, до даної категорії властивостей відносять
наявність змісту і новизни інформації, що характеризує переміщення інформації в
соціальних комунікаціях і виділяє ту її частину, яка нова для споживача.
Корисною називається інформація, що зменшує невизначеність відомостей про
об'єкт. Властивість кумулятивності характеризує накопичення і зберігання ІР.
Динамічні властивості ІР характеризують розвиток ІР в часі. З’являються
нові ІР, інші втрачають актуальність – це кількісно відображається на самій
моделі ІР.
Втрата з часом інформаційними ресурсами своєї цінності і корисності
називається старінням.
Врахування старіння інформації має велике значення при аналітичних
дослідженнях, створенні інформаційних продуктів типу інформаційних портретів,
основних сюжетів подій, ранжируванні результатів роботи інформаційнопошукових систем. Навіть наближена оцінка швидкості старіння ІР має величезну
практичну цінність, оскільки спонукає надавати більшої значущості актуальним
ІР [3].
Старіння ІР проявляється в тому, що постійно виникають нові ІР, нові
джерела, які містять більш повну, точну, достовірну інформацію.
При цьому складність використання закономірностей старіння ІР
складається з різниці зменшення їх використання в різних предметних областях і
для різних тимчасових періодів. Ступінь старіння інформації неоднакова для ІР
різних видів і тематик. На швидкість старіння різною мірою впливає дуже багато
факторів. Особливості старіння ІР пов'язані з тенденціями розвитку кожного
тематичного напрямку. Для того, щоб кількісно оцінити швидкість старіння ІР, Р.
Бартон і Р.Кеблер по аналогії з періодом напіврозпаду радіоактивних речовин
також ввели поняття «напівперіода життя» наукових статей. Напівперіод життя в
їх розумінні – це час, впродовж якого була опублікована половина всіх
використовуваних в даний час документів щодо обраної події або явища. Бартон і
Кеблер визначили періоди напіврозпаду публікацій з фізики  4,6 року, з
математики  10,5, геології - 11,8.
Часто використовується модель Мальтуса. Перевагою даної моделі є те, що
рівняння Мальтуса має точне рішення у вигляді простої і зручної функції 
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експоненти, але з точки зору інтерпретації результатів вона виглядає досить
сумнівною. Головною проблемою слід вважати, що експонента є монотонно
зростаючою функцією, отже, принципово не може описувати процеси, які за
своєю природою повинні мати локальні екстремуми, але для великої кількості ІР
модель Мальтуса є коректною[3].
Розглянемо модель ІР (1), де для k-оготерміну i-ого ІР вага wik визначається
формулою (4). Дана формула є добутком стаціонарної складової TF і динамічної
IDF. Тоді, спираючись на модель Мальтуса, отримаємо [4]:
(5)
Де i – номер ІР в інформаційному потоці або сховищі;
k – номер терміну в словнику;
tik – вага k-ого терміна в i-ому ІР;
TFik – локальна частота k-ого терміну в i-ому ІР визначається формулою (2);
IDFk  інверсія частоти, з якою деякий термін зустрічається в інформаційному
потоці, визначається формулою (3);
ΑC – коефіцієнт напіврозпаду актуальності ІР, віднесеного до класу C,
визначається експертним шляхом, для кожного класу окремо;
C – клас ІР;
Ti – тривалість часу існування i-ого ІР;
Ti0 – час виникнення i-ого ІР.
Припустимо, що на відрізку часу [t0,tk], згідно з деякими закономірностями,
в сховищі з’являється до ІР. На осі часу моменти публікації окремих ІР
позначимо як t1, t2, ..., tk (t0≤ t1 ≤ t2 ≤ ≤ ... ≤ tk). Інформаційним потоком будемо
називати процес N(t), реалізація якого характеризується кількістю ІР,
опублікованих в інтервалі (t0, t). Згідно з експоненціальною моделлю
інформаційних потоків:
(6)

,

Де N(t) – кількість ІР в інформаційному потоці в прогнозованому часі;
N0 – кількість ІР в інформаційному потоці початковий час;
t –час;
t0 – початковий час;
λ
–
середня
відносна
зміна
інтенсивності
інформаційного
потоку:
.
Відповідно до формули (6) динаміка ІР в інформаційному потоці
опишеться:
=
Взагалі, вага

=
.
k-ого терміну i-ого ІР буде сумою формул (5) і (6).

Висновок
Вперше алгебраїчний підхід до текстових інформаційних ресурсів
застосував Дж. Солтон. При цьому багато фахівців даної галузі науки обережно
відносяться до такого підходу, посилаючись на те, що немає вагомого
обґрунтування подання тексту як вектора. Але представлення (1) задовольняє всім
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векторним аксіомам, що доводить: текстовий ІР може подаватися у векторному
вигляді. Це дає формальне право на застосування алгебраїчного і геометричного
апарату для побудови методів та алгоритмів класифікації, розпізнавання й пошуку
текстової інформації.
Текстовий ІР є динамічним об’єктом, тому що актуальність інформації,
поданої в цих ресурсах змінюється в часі, як і змінюється весь портрет
електронного сховища. Відповідно координати вектора, який представляє ІР, є
функціями часу. Таке представлення доцільне, оскільки воно позбавляє
необхідності кожного разу перераховувати координати ІР, що впливає на
ефективність роботи з електронними сховищами, які, на сьогодні, в своїй базі
можуть нараховувати величезну кількість ІР.
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RESUME
Duchnovska K.
Formation of the research dynamic vector space
Recently there has been the accumulation of arrays of specialized and
unstructured text in formation resources in the Internet. Access to them provided
information retrieval systems (IRS). IRS algorithms based on algorithmsof vector
algebra. These algorithms included a support vector machine, nearest neighbor, naive
Bayesian classifier, latent semantic indexing, etc. At same time, many occurred doubts
that the text can be represented by a vector. Justification for this representation gave the
right to the use of these and other algebraic algorithms. Proof ofthe vector
representationof the text is based on seven axiomsof a vector space. It is commutative,
associative vector addition and distributive with respect to the amount, associativity of
the product, the product to 0 and 1. Proof that all vector axioms are satisfied, it follows
from the physical properties ofthe text.
Today textis considered as a static constant in the algorithms of retrieval system.
But the information that is supplied the text is dynamic. Changing the number of
information resources on various topics leading to a change in the frequency
characteristics of the text. Permanent conversion of these characteristics will not bean
effective solution to this problem. This task is solved by representation text as vector,
whose coordinates depend on time. Such dependenceis derived from Malthus
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population model. Because of this implementation, the IRS will work with more
relevant characteristics of text information resources.
Духновська К.К.
Формування пошукового динамічного векторного простору
Останнім часом, спостерігається накопичення масивів спеціалізованих і
неформалізованих текстових інформаційних ресурсів у глобальній мережі
Internet. Доступ до них забезпечують інформаційно-пошукові системи (ІПС).
Алгоритми роботи ІПС базуються на алгоритмах векторної алгебри. До таких
алгоритмів належать: метод опорних векторів, метод найближчого сусіда, наївний
байєсовський класифікатор, латентно-семантичне індексування і т.д. При цьому у
багатьох виникають великі сумніви, що текст може представлятися вектором.
Обґрунтування цього подання дає право на застосування даних та інших
алгебраїчних алгоритмів. Доведення векторного представлення тексту базується
на семи аксіомах векторного простору. Це є комутативність і асоціативність
додавання векторів і дистрибутивність відносно суми, асоціативність добутку,
добуток на 0 і на 1. Доведення того, що всі векторні аксіоми виконуються,
випливає з фізичних властивостей тексту.
На сьогодні, в алгоритмах роботи ІПС, текст розглядається як статична
стала. Але інформація, яка подається цим текстом, є динамічною. Зміна кількості
інформаційних ресурсів з різної тематики призводить до зміни частотних
характеристик тексту. Постійний перерахунок цих характеристик не буде
ефективним вирішенням цієї задачі. Така задача вирішується шляхом подання
тексту у векторному вигляді, координати якого залежні від часу. Ця залежність
виводиться на основі моделі народонаселення Мальтуса. Унаслідок такого
впровадження, ІПС буде працювати з більш актуальними характеристиками
текстових інформаційних ресурсів.
Надійшла до редакції 03.07.2015
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АНАЛІЗ МІМІЧНИХ ПРОЯВІВ НА ОБЛИЧЧІ ЛЮДИНИ
В работе описаны шаги наполнения библиотеки видеофрагментов мимических выражений. С
помощью алгоритмов компьютерного зрения в потоке видео были получены числовые данные,
описывающие изменение состояния мимических проявлений во времени. Для анализа полученных
данных было предложено использовать два метода – однослойный перцептрон и перцептрон в
комбинации с интегральными преобразованиями: Карунена-Лоэва, сингулярным разложением и
преобразованием Фурье. Проведен анализ работы каждого алгоритма на тестовых выборках,
содержащих от 3 до 16 классов мимических выражений. Предложены решения, которые могут как
повысить качество анализируемых данных, так и улучшить работу алгоритмов идентификации
мимических выражений.

Ключевые слова: мимика, алгоритмы классификации, перцептрон, преобразование
Карунена-Лоэва
Facial expressions were recorded on video, stored in facial expressions videolibrary and processed by
means of computer vision. Numeric values were analyzed by two algorithms – one layer perceptron and
perceptron combined with Karhunen-Loeve transform, singular value decomposition, discrete cosine
transform and Fourier transform as a source of teach data. Each algorithm was tested on test data sets.
Some solutions were proposed in order to improve quality of analyzed data and effectiveness of facial
expression classification algorithms.

Key words: facial expressions, classification algorithms, perceptron, Karhunen-Loeve
transform
У роботі розглянуто послідовність наповнення бібліотеки відеофрагментів мімічних проявів. За
допомогою алгоритмів комп’ютерного зору в потоці відео було отримано числові дані, що описують
зміну стану мімічних проявів у часі. Для аналізу отриманих даних було запропоновано застосувати 2
методи – одношаровий перцептрон і перцептрон у поєднанні з інтегральними перетвореннями, такими
як перетворення Карунена-Лоева, сингулярний розклад і перетворення Фур’є. Проведено аналіз роботи
алгоритмів на тестових даних, що містили від 3 до 16 класів мімічних проявів. Запропоновано рішення,
що можуть підвищити якість даних, що аналізуються, а також покращити роботу алгоритмів
ідентифікації мімічних проявів.

Ключові слова: міміка, алгоритми класифікації, перцептрон, перетворення КаруненаЛоева

Введение
Мимика — один из каналов передачи информации в разговорной речи и
жестовом языке. В связи с интенсивным развитием средств компьютерной обработки данных особый интерес в изучении мимики представляет задача классификации мимических выражений по базовому набору мимических выражений.
Особенно она актуальна для задачи автоматического транскрибирования мими© Ю.В. Крак, В.А. Кузнецов, А.С. Тернов
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ческих проявлений на видеофрагментах, содержащих жестовую речь. Мимика
изучается исследователями жестового языка наравне с мануальными проявлениями, поскольку содержит грамматические элементы жестовой речи, которые
передаются в разговорной речи с помощью интонации и других элементов [1-3].
Ранее задача получения данных была решена в исследовании [4] и [5]. Для
этого использовались оптические маркеры, положение которых на лице
отслеживается с помощью алгоритмов компьютерного зрения. Наличие
инструментария для получения данных позволило приблизить решение задачи
классификации, однако сама задача поиска пространства признаков и разделения
мимических проявлений, даже на основе априорного знания о разделения
мимических выражений на классы, является нетривиальной.
Исследователи подходят к задаче классификации, применяя различные
методы, которые основаны на выделении особых областей на лице (глаза, брови,
нос, рот) с помощью фильтров Габора [5], получении коэффициентов разложения
дискретного косинусного преобразования [6] и характеристических векторов для
каждого из изображений, затем полученные вектора анализируются с помощью
нейросетей. При использовании однослойных нейросетей (однослойного
перцептрона) точность распознавания на контрольной выборке составляла 85%
[7]. При увеличении количества слоев нейронной сети достигалась точность от
83,5% до 90% [5,6]. С применением гибридной многослойной эволюционной
нейросети (HENN) достигалась точность от 92,3% [6]. В некоторых
исследованиях анализировались mocap-данные, полученные с помощью системы
захвата движения на основе масок [8, 9]. В первом исследовании [8], на
многослойной нейросети достигался результат от 76% (для 3 классов мимических
выражений) до 81% (7 классов); во втором [9] от 63,9% на однослойной и от
66,3% на многослойной.
Постановка задачи
Необходимо разработать алгоритм для решения задачи классификации
мимических выражений на ограниченном наборе базовых мимических
выражений.
Для того чтобы получить и апробировать такой алгоритм, в первую
очередь, необходимо решить следующие задачи:
 определить, какой набор мимических проявлений и микровыражений возможно
выделить, используя инструментарий получения числовых данных;
 определить, какие данные можно использовать для задачи идентификации
мимических проявлений;
 выбрать преобразования, которые позволяют переходить от числовых данных в
пространство, в котором эти данные могут быть разделимы;
 построить обучающую и тестовую выборки, полученные на основе числовых
данных о мимических проявлениях.
Основные сведения о мимических проявлениях
Под мимическим проявлением подразумевается некоторая мимическая
активность на лице, связанная с внутренними переживаниями индивида или
выражающая некоторое его отношение к какой-то ситуации [10].
При исследовании лица выделялось большое разнообразие мимических
выражений, которые пытались упорядочить определенным образом, например,
38
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построив некую иерархию формирования таких проявлений [10-13]. Отмечается, что
большая часть эмоциональных состояний человека и сопровождающих их мимических
проявлений имеют некую базовую эмоцию и сопровождающее ее мимическое
выражение, таким образом, все проявления являются производными от базовых.
Основным различием между мимическим проявлением, микровыражением и
смесью микровыражений является одновременность отдельных компонент в
проявлениях и наличие связи мышечной активности с изменением нервной
активности. Например, при проявлении состояния эмоции радости индивид будет
демонстрировать высокую мозговую активность, а при проявлении состояния
усталости, напротив, мозговая активность будет низкой [11].
Мимические проявления отличаются по темпу и степени проявления. Темп
проявления как, например, в мимическом выражении «испуг» и «удивление» или
«улыбка» и «смех» может быть различным. Различается и сила проявления.
Наличие таких особенностей в мимических проявлениях усложняет задачу
идентификации состояния лица и, тем более, разделения слабых и сильных
проявлений, как визуально, так и с помощью алгоритмов классификации. В
данном исследовании будет рассматриваться ограниченный набор мимических
выражений, содержащий представителей базовых мимических выражений с
разной степенью проявления.
Библиотека мимических проявлений
В работе [4] была выработана методология наполнения базы данных (БД)
видеофрагментов мимических проявлений в жестовой речи и ее структура. Набор
мимических выражений, содержащийся в данной БД, был сопоставлен с набором
наиболее часто встречающихся мимических выражений в разговорной речи [14].
На основе сопоставления представителей из мимических выражений, содержащихся в разговорной и жестовой речи, был получен сокращенный набор из 58
мимических выражений. Затем, полученный набор, на основе базовых
мимических выражений, которые рассматривались в исследованиях [10-14], был
разделен на 16 классов: «боль», «широкая улыбка», «шок», «презрение», «отвращение», «гнев», «грусть», «радость», «интерес», «надежда», «обеспокоенность»,
«озадаченность», «сосредоточенность», «недовольство», «скука», «удивление».
Для каждого из представителей были сформированы текстовые описания,
описывающие ситуацию, при которой возникает данное мимическое выражение и
вид изменений областей лица, которые при этом наблюдаются, а также указан
схематический пример лица человека [14], с соответствующим мимическим
проявлением.
На основе полученных текстовых описаний был сформирован сценарий
записи видеофрагментов. Данный сценарий предусматривал запись для нескольких актеров последовательности из 2-4 мимических выражений, по 2 примера
каждого мимического выражения от состояния покоя до максимума проявления и
до состояния покоя. Перед записью актеру показывались примеры мимических
выражений, которые будут записываться, и области лица, которые формируют
данное мимическое выражение. После чего актер показывал указанную
последовательность. Всего было получено 42 сценарных видеозаписи,
содержащие 332 примера мимических выражений, записанных для 3 разных
актеров. Затем, полученные примеры были верифицированы экспертом. Так из
332 примеров мимических выражений было верифицировано 187 примеров,
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которые и сформировали библиотеку мимических проявлений. Кадры из 12 видео
с мимическими выражениями, вошедшими в библиотеку видеофрагментов,
представлены на рис 1.
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Рис. 1. Мимические выражения: (а, в, д) «грусти», (б, г, е)
«обеспокоенности», (ж, и, л) «надежды» и (з, к, м) «удивления» у разных актеров.
Получение числовых данных в видеопотоке
Общие сведения о методах получения числовых данных. Методы получения
числовых данных в видеопотоке можно условно разделить на две группы:
-методы получения данных о признаках на основе видеопотока (feature extraction);
-методы получения данных на основе информации о трехмерной структуре
исследуемого объекта (3d-mesh capture).
В работе [15] были рассмотрены методы из первой группы, включающие в
себя методы идентификации, отслеживания признака и реконструкции положения
этого признака в пространстве относительно других признаков.
Для получения данных используются вспомогательные элементы для
выделения признаков – оптические датчики (маркеры) [16]. Особенностью таких
датчиков является то, что они располагаются в определенных ключевых точках
лица, в которых наблюдается максимум интенсивности мимических проявлений
[5]. Кроме того, с помощью параметрических моделей [15] можно получить
переход между сложной моделью, содержащей трехмерную структуру (набор
состояний трехмерной сетки в разные моменты времени) к более простой,
содержащей набор ключевых точек (набор маркеров). По сравнению со второй
группой методов первая позволяет работать с меньшим объемом данных
(используя свойства параметрической модели) и при меньшей размерности
данных (2 координаты вместо 3).
Основой технологии является: камера или набор видеокамер (обычно – 2-3
стационарных или одна, закрепленная на голове актера), с помощью которой
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получаются видеофрагменты, и алгоритмы компьютерного зрения для получения
траектории движения оптических датчиков.
Выбор минимального набора маркеров, используемых для получения
числовых данных
В работе [5] было установлено, что маркеры в системе захвата мимических
проявлений с использованием технологии захвата движения (mocap) располагаются в областях лица, отвечающих за изменение тех или иных мышц, а также
элементов движения, используемых в системе описания мимических проявлений
FACS [17].
Используя свойства мышечной структуры и систем координат
параметрической модели лица, полученные в работе [5], можно утверждать о том,
что какой-либо из признаков можно представить в пространстве локальных
координат каждого из признаков параметрической (анимационной) модели.
Для анализа мимических проявлений предложено использовать набор
маркеров, полученный в работе [5] (рис. 2).
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Рис. 2. Расположение маркеров на лице актера

Получение числовых данных
В работе [5] подробно рассмотрены шаги получения числовых данных с
использованием алгоритмов компьютерного зрения. По сравнению с предложенным ранее алгоритмом, были внесены изменения, которые включают двухпроходный алгоритм устранения вибрации камеры. Эти два шага расположены как на
этапе после записи (получения видеофрагментов), так и после обработки
видеозаписей алгоритмами компьютерного зрения.
Два этапа двухпроходного алгоритма устранения колебания видеокамеры
включают в себя:
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-обработку изображения с помощью алгоритма цифровой стабилизации
[18]);
-обработку полученных данных фильтром Калмана [19] со сглаживанием
всплесков длительностью менее 200 мс (величина получена экспериментально).
Указанные шаги реализованы в виде модулей на языке С++ в среде Microsoft
Visual Studio с использованием библиотеки OpenCV [20] и в среде PyCharm на
языке Python соответственно.
Кроме изменений, касающихся программного обеспечения, которое
использовалось в экспериментах, также было изменено аппаратное обеспечение,
использовавшееся для записи видео.
Было предложено снимать видео крупным планом, с закреплением
видеокамеры на специальном шлеме (рис 3).

Рис. 3. Расположение видеокамеры относительно плоскости лица
Для записи использовалась видеокамера с постоянным фокусным
расстоянием Hewlett-Packard Action Camera 150, с разрешением FullHD
(1920x1080), с аппаратным сжатием в компрессор H.264.
Камера закреплялась неподвижно относительно головы и на одинаковых
расстояниях относительно плоскости лица для всех актеров, которые участвовали
в записи видео. Расстояние от камеры до плоскости лица было подобрано
экспериментальным путем; при таком расстоянии исчезали искажения
(сферическая аберрация), связанные с широким углом камеры.
Видео, полученное с камеры, преобразовывалось в формат Motion JPEG с
помощью программного обеспечения ffmpeg/avconv [21], однако, в дополнение к
этому, видео дополнительно обрезалось и разрешение уменьшалось до 360х540
(это сделано для того, чтобы ускорить обработку полученного видео алгоритмами
компьютерного зрения).
Во время обработки данных была обнаружена возможность получения
числовых данных, не используя оптические маркеры. В области рта, в области
бровей и некоторых других частей лица с ярко выраженными контурами стало
возможным получать числовые данные, используя в качестве ключевых точек
элементы лица, формирующие геометрические признаки типа «углы» и «концы
отрезков». Очевидно, что сказалось как высокое качество исходных данных (по
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сравнению с предыдущими исследованиями), так и использование более новой
версии гибридного алгоритма SAD-KLT в программном обеспечении Blender [22],
применявшегося ранее.
Анализ мимических проявлений
Данные об объекте. Рассмотрим визуализацию графиков изменения одного
из мимических проявлений между состояниями покоя с переходом через
состояние насыщения (рис 4). Каждой из кривой соответствует изменение одной
из координат оптического маркера относительно состояния покоя. На рис 4
приведен образец сигнала, на котором отмечены изменения координат X
маркеров № 4,5,6,8,9,10,12 и координаты Y маркеров № 9,10,11,12,17 и 18.

Рис. 4. Расположение активности разных маркеров в сигнале
Как видно из рис. 4, графики представляют собой непериодические импульсные сигналы. Каждый из импульсов в примере графика движения оптического маркера, имеет различные амплитуды и длительности. Кроме того, все
видеофрагменты и файлы данных имеют различное количество отсчетов (кадров).
Для задачи анализа мимических проявлений, необходимо определить, что
есть элемент данных. Элементом данных может выступать как совокупность всех
данных, содержащих траектории движения маркеров (рассматриваем один файл с
числовыми данными как объект) или отдельно взятые координаты отдельных
маркеров из полученных данных (например, группу маркеров), так и полученный
путем усреднения группы элементов, а также часть импульса (фронт, спад,
фрагмент сигнала в состоянии насыщения, мгновенное значение в какой-то
момент времени).
Зная, что следует выделять в сигнале, как полезную информацию, можно
выбрать метод, который наиболее подходит для решения задачи с поставленными
условиями.
Выбор метода идентификации мимических проявлений
Для задачи идентификации предложено применить два различных метода.
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В первом случае, когда анализируется элемент данных типа «единичный
отсчет» было предложено применить однослойный перцептрон.
Во втором случае было предложено использовать различные интегральные
преобразования (быстрое преобразование Фурье (FFT) [23], сингулярное
разложение (SVD) [24], преобразование Карунена-Лоэва (KLT) [25] и дискретное
косинусное преобразование (DCT) [26]) в связке с однослойным перцептроном,
который использовался для построения разделяющей гиперплоскости в
пространстве признаков каждого из преобразований. Для проверки работы
методов результаты сравнивались с результатами работы алгоритма перцептрона,
когда сигнал целиком использовался для обучения, без промежуточного
преобразования.
Подготовка данных для однослойного перцептрона
Для анализа разных по величине проявления сигналов у разных актеров,
было предложено ввести параметр – относительную величину отклонения
маркера, полученную на основе величины абсолютного проявления для каждой из
координат оптических маркеров для каждого из актеров и отклонений положения
маркера от состояния покоя. Для каждого из маркеров и для каждого из актеров
введена универсальная шкала, с градацией проявлений от -1 до 1.
Данный шаг необходим, так как для каждого из актеров величина
отклонений каждого из маркеров в абсолютном выражении различная, что может
повлиять на значение функции активации для мимических проявлений с малой
амплитудой и возможности сравнения данных одинакового масштаба.
После получения данных в таком формате, были сформированы обучающие
и контрольная выборки. Для этого для всего набора из 187 мимических
проявлений были получены интервалы активности мимических проявлений,
которые включали в себя только те отсчеты, в которых все маркеры пребывали в
состоянии насыщения.
На основе интервалов активности данные разбивались в соотношении 1 к 5
(5 частей на обучение, 1 часть на проверку), причем отбирались не все данные, а
только каждый третий элемент данных (отсчет). Полученная обучающая и
проверочная выборки формировались в виде двух отдельных текстовых файлов,
которые затем зачитывались алгоритмом во время этапа обучения и проверки.
Было отдельно сформировано 2 разных набора обучающих и тестовых
примеров для случая 2 базовых мимических выражений (размер выборки
составил около 800 примеров) и для 5 базовых выражений (размер выборки
составил около 1700 примеров). Такое различие размеров выборок объясняется
тем, что во второй набор вошли примеры мимических выражений,
представителей которых не было в 1 наборе.
Подготовка данных для интегральных преобразований
В случае применения интегральных преобразований, окно должно быть
фиксированной формы, а сигнал отцентрирован относительно окна. Это
необходимое требование, т.к. сигналы с разным коэффициентом заполнения,
разной фазой и разной длительностью будут иметь отличающиеся коэффициенты
интегральных преобразований.
Данные, полученные на этапе «подготовка данных для однослойного
перцептрона», приводились к одинаковой длине путем сжатия или растяжения
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сигнала каждой из координат каждого маркера до длины 12,30,60 и 120 отсчетов.
Вычисление значений для сигнала новой длины выполнялось с кубического
сплайна, построенного на исходных сигналах. Также были сформированы
сигналы, полученные путем отсечения от сигнала первых 60 отсчетов и сигналы
на основе единичных отсчетов.
Реализация инструментария анализа полученных числовых данных
Для реализации инструментария анализа были разработаны два модуля в среде
GNU Octave [27]. Первый модуль реализует обучение и тестирование однослойного
перцептрона на базе логистической регрессии. Второй модуль реализует
формирование собственных векторов преобразования KLT на основе
анализируемого сигнала, на основе коэффициентов разложения SVD каждого из
сигналов и на основе коэффициентов разложения сигнала с помощью FFT или DCT,
а также собственных векторов преобразования SVD на основе анализируемого
сигнала; визуализацию данных в пространстве признаков данного преобразования.
В первом модуле, по количеству уникальных вхождений в файл, содержащий
столбец значений функции, вычислялось количество классов в обучающей выборке и
выполнялось обучение логистической регрессии в реализации 1 против всех (в данном
случае 1 против 1 и 1 против 4). Полученные весовые коэффициенты использовались
для проверки алгоритма обучения на основе логистической регрессии; в качестве
результата использовалась величина процента правильно определенных файлов из
обучающей и тестовой выборок. При наличии примеров, которые неправильно
определялись алгоритмом, возвращались номера (массив номеров) файлов для
обучающей и тестовой выборки.
Во втором программном модуле файл, содержащий обучающую выборку (в
зависимости от данных, это мог быть как сам сигнал, так и отсчеты сигнала и
коэффициенты одного из интегральных преобразований), записывался в матрицу
прямоугольного вида, где вектор-столбец соответствовал одному примеру из
обучающей выборки. Значение длины вектора-столбца было кратно 36 и
количеству используемых отсчетов. Для 12, 30, 60 и 120 она составляла 432,
1080, 2160, 4320 (для исходного сигнала и/или коэффициентов разложения
FFT/DCT), 1296 (коэффициенты разложения SVD) элементов.
В случае вычисления преобразования KLT, для всей обучающей выборки,
вычислялось среднее значение. Полученное среднее вычиталась из всех векторовстолбцов, соответствующих обучающим примерам.
На основе полученной матрицы вычислялись коэффициенты интегрального
преобразования Карунена-Лоэва. Для этого вычислялись собственные вектора ковариационной матрицы. Коэффициенты преобразования Карунена-Лоэва получались как
произведение ковариационной матрицы, деленной на квадратный корень по модулю
диагональной матрицы собственных чисел ковариационной матрицы.
В случае вычисления преобразования SVD, для всей обучающей выборки,
вычислялись три матрицы разложения SVD – матрица собственных чисел,
матрица собственных векторов и матрица коэффициентов.
Полученные коэффициенты одного из преобразований или исходные
сигналы использовались для обучения однослойного перцептрона, построенного
аналогично тому, что использовался в первом модуле. Логистическая регрессия
обучалась в реализаций: 1 против всех для случая 1 против 2 (3 класса:
«позитивные», «негативные» и прочие мимические выражения, 1 против 4 (5
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классов – «радость», «грусть», «удивление», «злость» и «усталость»), 1 против 13
и 1 против 15 (сокращенный и полный наборы базовых мимических выражений).
Результаты экспериментальной проверки алгоритмов
В результате экспериментальной проверки алгоритмов (см. табл 1) на
выборках, содержащих представителей разных классов мимических выражений,
получен результат для однослойного перцептрона для наихудшего случая порядка
98,7%. Для случаев 1 против 13 и 1 против 15 были получены неудовлетворительные результаты, что требует увеличения объема обучающей выборки для
данной реализации алгоритма классификации и изменения архитектуры и типа
классификатора.
Таблица 1. Точность идентификации примеров для различных реализаций
для 3 классов мимических выражений
Метод
432
Перцептрон
DCT+KLT
SVD+KLT
SVD
KLT/FFT+KLT

55%
55%
52%

Реализации и число отсчетов в сигнале
Сигнал целиком
1 отсчет
1080
2160
4320
36
64,8%
98%
64,8%
58%
60%
62,5%
58%
59%
61%
32%
54%
57%
59,5%
-

Анализ на различных выборках и различном количестве классов показал,
что уменьшение размера обучающей выборки, как путем отсечения части сигнала,
или числа обучающих примеров приводит к существенному снижению точности
распознавания отдельных классов. Так, отсечение половины сигнала или
уменьшение объема обучающей выборки с 150 до 110 примеров (и обучающей с
37 до 17 примеров), приводит к снижению точности до 40%; разбиение сигналов
на окна половинной длины с шагом 5 отсчетов дало результаты – 50,2%.

Рис. 5. Представление исходных сигналов в пространстве собственных векторов
(№ 2,3 и 4) преобразования KLT для всего сигнала (14 классов).
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Причиной низкого процента распознавания, скорее всего, является плохая
разделимость классов в пространстве первых трех-четырех собственных векторов
интегральных преобразований (рис. 5).
Выводы
В результате исследований была получена обучающая выборка, содержащая
187 примеров различных мимических выражений. Обучающая выборка
использовалась в двух различных реализациях алгоритма классификации
мимических выражений, использующую, в качестве обучающих примеров,
состояния лица в отдельно взятый момент времени и для всего интервала
мимического проявления для всех примеров. Результаты проверки алгоритмов
классификации показали, что один отсчет данных может быть использован для
априорной классификации мимических выражений на несколько базовых классов (от
2 до 16 классов) на основе алгоритма однослойного перцептрона. Для получения
хороших результатов работы алгоритма обучения на основе всего сигнала с
использованием интегральных преобразований необходимо увеличение объема
обучающей выборки и применение многослойной нейросети или другого типа
классификатора.
В дальнейших исследованиях предложено проверить
алгоритмы
классификации на отдельных микровыражениях и, на основе идентифицированных
микровыражений, идентифицировать мимические выражения.
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RESUME
A.S. Ternov, V.A. Kuznetsov, Ju.V. Krak
Analysis of facial expressions on a human face
Described in the article are the steps of data acquisition and creation of facial
expressions analysis toolkit based on classification algorithms. In order to get the data,
facial expressions of three actors were recorded on video. Then, videos which contained
facial expressions were processed by computer vision algorithms. In order to improve
effectiveness of computer vision algorithms in processing the video data, videos and
motion data acquired from these algorithms were processed by two step noise reduction
algorithm, included digital video stabilizer and Cullman filter. Motion data, that
describe temporal characteristics of facial expressions, formed teach and control data for
classification algorithms.
These algorithms included 2 different versions of algorithms. Both versions
implemented contain 1-layer perceptron; the main difference is data – first version
utilized every single frame of signal as single teach or control data element, the second
utilized DCT, FFT, KLT and SVD decomposition coefficients of whole signal,
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described change of all the facial features during 1 video fragment. Different teach and
control data sets were used to test these algorithms; quantity of classes differs – from 2
to 16: a) 3 classes - (positive and negative facial expressions), b) 5 classes «happiness», «sadness», «wondering», «anger» и «tiredness»; c) 14 classes; d) 16
classes.
Results on test datasets proof that one-layer perceptron can be easily applied for
single frame facial expressions marker coordinates with quality approx. 98,7%,
although decomposition coefficients (while utilizing DCT, FFT, KLT and SVD
decomposition) of whole signal give mediocre quality – 64,8% on hybrid DCT-KLT
algorithm, show better results require increase of dataset size and type of classifier.
This research is to be extended on facial microexpressions, what can help to
classify entire facial expressions based on identified facial microexpressions.
Ю.В. Крак, В.А. Кузнєцов, А.С. Тернов
Аналіз мімічних проявів на обличчі людини
У статті описано етапи отримання даних і створення інструментів аналізу
мімічних проявів за допомогою алгоритмів класифікації. Для цього було записано
відеофрагменти мімічних проявів для трьох різних акторів. Відеофрагменти, які
містили мімічні прояви, оброблялися алгоритмами комп’ютерного зору. З метою
покращення роботи алгоритмів комп’ютерного зору було застосовано
двоступінчастий алгоритм зниження шумів у даних, що включав в себе алгоритм
цифрової стабілізації відео і фільтр Калмана.
Отримані числові дані, що містили координати маркерів на обличчі актора
під час мімічного прояву для всіх відеофрагментів, формували навчальну і
контрольну вибірки. Було створено 2 реалізації алгоритму класифікації мімічних
виразів. Перша містила одношаровий перцептрон, навчений для чотирьох
випадків: а) 3 класи «позитивні» і «негативні» мімічні вирази; б) 5 класів –
«радість», «смуток», «подив», «злість» і «втома»; в) 14 класів; г) 16 класів. Для
навчання вибиралися стани маркерів в окремо взятий проміжок часу. Друга
містила одношаровий перцептрон, що навчався на коефіцієнтах інтегральних
перетворень: Карунена-Лоева, косинусного, сингулярного розкладу і Фур’є.
Коефіцієнти інтегральних перетворень розраховувались на основі станів маркерів
на всьому інтервалі мімічного прояву.
У результаті експериментальної перевірки алгоритмів класифікації на
вибірках, що містили представників різних класів мімічних виразів, отримано
результат порядку 98,7% з використанням класифікатора на базі перцептрона, що
вказує на можливість класифікації мімічних виразів на основі одиничного відліку.
При використанні гібридного алгоритму DCT-KLT і класифікатора на базі
перцептрона точність склала 64,8%, що вказує на необхідність розширення
навчальної вибірки і вибору іншого типу класифікаторів.
Запропоновано перевірити алгоритми класифікації на окремих мікровиразах і,
на основі ідентифікованих мікровиразів ідентифікувати мімічні вирази.
Поступила в редакцию 11.09.2015
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ДИНАМИКА КОРНЕВОГО ПОРТРЕТА ИНТЕРВАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ НА ГРАНИЦЕ УСТОЙЧИВОСТИ
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DYNAMICS OF THE INTERVAL CONTROL SYSTEM ROOT
LOCUS PORTRAIT AT THE STABILITY BOUNDARY
А.А. Несенчук

Об’єднаний інститут проблем інформатики Національної академії наук Білорусі, Білорусь
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ДИНАМІКА КОРЕНЕВОГО ПОРТРЕТУ IНТЕРВАЛЬНОЇ
СИСТЕМИ НА МЕЖІ СТIЙКОСТI
В статье рассматривается задача определения характера распределения значений параметра
корневого годографа интервальной динамической системы вдоль границы устойчивости.
Используются поля корневых траекторий. В результате обеспечивается возможность установления
значений параметров, при которых система сохраняет устойчивость.

Ключевые слова: интервальная система, динамика, корневой годограф.
The paper considers the task of discovering the nature of distribution of the interval dynamic system root
locus parameter values along the stability boundary. Root locus fields are applied. The results obtained
provide the possibility for determining the values of parameters ensuring the system stability.

Key words: interval system, dynamics, root locus.
У статтi розглядається задача визначення характеру розподілу значень параметру кореневого
годографа iнтервальної динамiчної системи вздовж кордону стiйкостi. Використовуються поля
кореневих траєкторiй. У результатi забезпечується можливість встановлення значень параметрiв,
при яких система зберiгає стiйкiсть.

Ключові слова: інтервальна система, динамiка, кореневий портрет.

Существенное
значение
при
синтезе качественных,
робастных
динамических систем имеет анализ действующих на систему возмущений и
вызываемых ими неопределенностей [1–6], установление характера влияния
неопределенностей на динамику системы.
Рассмотрим динамическую систему с неопределенностью, описываемую
семейством интервальных [3–6] характеристических уравнений (полиномов) вида
n

n j
 0,
 a js

j 0

(1)

где вектор коэффициентов a = (a0, a1, …, an-1, an) принадлежит некоторому
связному множеству A  Rn+1, a  A, n – степень полинома (целое число); s –
комплексное переменное, s =  + i.
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Интервальное
изменение
коэффициентов
характеристического
полинома
системы отражает интервальное изменение ее параметров.
Предположим, что коэффициенты (1) действительны и изменяются в
следующих пределах:
(2)
a j  a j  a j , j  0, n, a0  0,
где a j и a j – соответственно минимальное и максимальное значения замкнутого
интервала (2) изменения коэффициента aj.
Одним из эффективных подходов к исследованию данного вопроса является
корневой подход [5–9], который по своей природе предполагает вариации
параметров и является мощным средством синтеза и анализа, позволяющим
представить полную картину изменений, которые происходят в системе в ответ на
параметрические вариации.
Сделав в выражении (1) замену переменного, s    i , запишем его
относительно некоторого коэффициента аk, который назовем варьируемым
коэффициентом:
 ( s)
(3)
ak  f ( s)  
 u( ,  )  iv ( ,  ),
 ( s)
где u и v – гармонические функции двух независимых действительных
переменных  и ; (s) и (s) – некоторые полиномы от комплексного
переменного s.
Выражение (3) представляет собой рациональную функцию отображения
интервального семейства подобных функций, которая позволяет отображать
некоторые образы, заданные в плоскости варьируемого коэффициента ak, на
плоскость комплексного переменного s, т.е. фактически является уравнением
корневого годографа системы в общем виде.
Запишем функцию параметра годографа [5, 7],

ak  u( , ) ,

(4)

и уравнение корневого годографа Теодорчика–Эванса [5, 7],
v( , )  0 .

(5)

Исследуем поведение функции параметра корневого годографа (4) на
границе устойчивости – оси i плоскости корней s. С этой целью рассмотрим
семейство F двухпараметрических полей, Fi  F, свободных корневых траекторий
Теодорчика – Эванса [5] системы с параметром поля an–1 и исследование будем
выполнять для отдельного поля Fi (i = 1, ..., ∞) как характерного представителя
интервального семейства полей, при условии –∞< an < +∞ , –∞< an–1 < +∞.
Вначале, подставив значение  = 0 в уравнение (4), определим для поля Fi
распределение значений функции параметра вдоль оси i плоскости корней:
– при n четном, n/2 четном
u() = – a0 n + a2 n–2 – a4 n–4 + … – an–4 4 + an–2 2 = an;

(6)

– при n четном, n/2 нечетном
u() = a0n – a2n–2 + a4n–4 – … – an–44 + an–22 = an;
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– при n нечетном, (n – 1)/2 четном
u() = – a1n–1 + a3n–3 – a5n–5 + … – an–44 + an–22 = an;

(8)

– при n нечетном, (n – 1)/2 нечетном
u() = a1n–1 – a3n–3 + a5n–5 – … – an–44 + an–22 = an.

(9)

После подстановки значения  = 0 в (5) определим уравнение корневого
годографа для оси iω:
– при n нечетном, (n – 1)/2 четном

() = a0n – a2 2 + a4n–4 – … – an–33 + an–1 = 0;

(10)

– при n нечетном, (n – 1)/2 нечетном

() = – a0n + a2n–2 – a4n–4 + … – an–33 + an–1 = 0;

(11)

– при n четном, n/2 четном

() = – a1n–1 + a3n–3 – a5n–5 + … – an–33 + an–1 = 0;

(12)

– при n четном, n/2 нечетном

() = a1n–1 – a3n–3 + a5n–5 – … – an–33 + an–1 = 0.

(13)

Для определения значений координат  в точках пересечения границы
устойчивости ветвями корневых годографов поля используются уравнения
корневого годографа (10) – (13). Для определения значений свободного параметра
(an) в найденных точках применяются выражения (6) – (9).
По причине свойств аналитичности и непрерывности функций (6) – (13)
очевидно, что при пересечении годографами поля корневого портрета границы
устойчивости (оси i) на этой оси формируется некоторая многолистная область
Df , и каждая ветвь каждого годографа образует непрерывную подобласть (лист)
этой области.
Определение 1. Областью пересечений поля корневых траекторий назовем
область пересечений границы асимптотической устойчивости динамической
системы ветвями корневых годографов поля корневых траекторий этой системы.
Заданный интервал изменения параметра поля an–1 определяет значения
границ реальной области пересечений поля. Для полного поля (–  < an–1 < +)
область пересечений охватывает всю границу устойчивости. Множество
координат Df i области пересечений определяется как множество WDf .

Df i  WDf ,
где Df i

– значения координат точек области Df

устойчивости ветвями корневых годографов поля;

Df i

f

точек области D . Множество значений

WDf

пересечений границы
– множество координат

параметра a Df i в точках Df i

обозначается как Af D ,

a Df i  Af D .
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С целью определения максимального и минимального значений функции
параметра в области Df выполняется ее исследование на экстремум при помощи
первой производной. Производная u´() от функции параметра (6) – (9)
приравнивается нулю:
n четное, n/2 четное:
u´() = + na0n–1 – (n–2)a2n–3 + (n–4)a4n–5 –…+ 4an–43 – 2an–2 = 0.

(14)

n четное, n/2 нечетное:
u´() = na0n–1 – (n–2)a2n–3 + (n–4)a4n–5 –…– 4an–43 + 2an–2 = 0.

(15)

n нечетное, (n – 1)/2 четное:
u´() = – (n–1)a1n–2 + (n–3)a3n–4– (n–5) a5n–6+…– 4an–43 + 2an–2 =0. (16)
n нечетное, (n – 1)/2 нечетное:
u´() = (n–1)a1n–2 – (n–3)a3n–4 + (n–5)a5n–6 –…– 4an–43 + 2an–2 = 0. (17)
f
Из четырех последних уравнений определяются координаты e i точек
экстремума функции параметра на границе устойчивости:

efi  We f ,

(18)

f
где We f – множество координат точек экстремума e i .
f
f
Для определения множества A e экстремальных значений ae i параметра

в точках (18) используется выражение

aef i  Af e .
С целью получения экстремальных значений свободного параметра
множества

Af e

используются выражения (6) – (9), в которые подставляются

предварительно вычисленные из уравнений (14) – (17) соответствующие значения

efi .
Максимальное значение параметра af max на границе устойчивости определяется
выражением

af max = sup Af e ,

(19)

минимальное значение параметра af min на границе устойчивости выражением

af min = inf Af e .

(20)

Значение  в точке af max обозначается как ef max , а значение  в точке af min как

ef min .
На рис. 1 представлен пример (эскиз) графика распределения функции
параметра вдоль границы устойчивости при рассмотрении полного поля [5]
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корневых траекторий системы. На графике с целью упрощения соединяющие
вершины кривые изображены прямыми линиями. Знаком «+» на рис. 1
обозначаются участки возрастания функции, знаком «–» – убывания. В
соответствии со свойствами корневых портретов систем, приведенными в [5], при
положительных значениях коэффициентов характеристического уравнения
системы на графике, начиная от нулевой точки по направлениям вверх и вниз,
вначале располагаются участки возрастания (при значении параметра поля an–1 = 0
в начале координат располагаются две начальные точки, на правой
действительной полуоси начальные точки отсутствуют). Далее имеет место
чередование знаков соответствующих участков. Чередование участков имеет
место в пределах определенной области Ef на границе устойчивости, называемой
областью экстремумов. За пределами области экстремумов функция имеет
монотонно возрастающий/убывающий характер.
Определение 2. Областью экстремумов функции параметра корневого
годографа на границе устойчивости системы назовем область, в пределах которой
располагаются точки экстремума (19) – (20) этой функции.
В пределах поля корневых траекторий область экстремумов определяется
максимальной e и минимальной ef границами (рис. 1), которые вычисляются
из следующих выражений:
f

ef = sup We f
и

 ef = inf We f .
Таким образом, область пересечений Df при рассмотрении полного поля
разделяется на три следующие области (рис. 1):
– область экстремумов Ef , определяемую в пределах
f
 ef  ef  e ;
i

– область возрастания/убывания
определяемую в пределах

функции

параметра

верхнюю

ef   Df < + ;

(21)

i

– область возрастания/убывания
определяемую в пределах

функции

f
–  < Df i   e .

Df t ,

параметра

нижнюю

Df b ,
(22)

Следует отметить, что реальные границы области пересечения границы
устойчивости ветвями годографов заданного поля, определяемые интервалом
вариации параметра поля, и границы этой области, определяемые выражениями
(21) – (22) для полного поля, могут не совпадать.
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Рис. 1. Распределение значений функции параметра вдоль границы устойчивости.
Область экстремумов
При задании определенных границ интервалов вариации параметра поля
(когда поле не является полным) область пересечений Df не бесконечна, т.е.
является ограниченной. Максимальная D и минимальная  Df координаты,
ограничивающие область пересечений, определяются из уравнения корневого
годографа (10) – (13), которое описывает динамику координат точек пересечения
на границе устойчивости.
f

Перепишем уравнение корневого годографа, например (13), относительно
параметра поля an–1:
– a0n–1 + a2n–3 – a4n–5 + … + an–32 = an–1.

(23)

Функция (23) является аналитической непрерывной аналогично функциям (6) –
(9), и характер распределения значений параметра поля an–1 вдоль границы
асимптотической устойчивости аналогичен характеру распределения значений
свободного параметра an, которое было рассмотрено выше (рис. 1), т.е. представляет
собой чередование возрастающих и убывающих участков на соответствующем
графике. Следовательно, граничные значения , Df и  Df , соответствуют
предельным значениям интервала вариации параметра поля an-1, и для определения
реальных границ области пересечений ветвями годографов поля границы
устойчивости необходимо найти конечное множество WDf г координат этих
граничных значений (для каждого участка области пересечений в общем случае их
будет два). Для этого необходимо решить уравнение (23), подставив в него
предварительно вначале максимальное an 1 :
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– a0n–1 + a2n–3 – a4n–5 + … + an 3 2 = an 1 ,
а затем минимальное a n 1 :
– a0n–1 + a2n–3 – a4n–5 + … + an  3 2 = a n 1
значения заданных интервалов изменения параметра поля и выбрав из числа
полученных корней гfi максимальное  Df и минимальное  Df значения:

Df = sup WDf г ;

 Df = inf WDf г .
Аналогично следует поступать и в случаях использования уравнений (10) – (12).

Рис. 2. Область пересечений границы устойчивости i ветвями годографов поля
корневых траекторий системы шестого порядка. Реальная область пересечений
Пример реальной области пересечений, лежащей в пределах области
экстремумов, приведен на рис. 2, где представлено поле корневых траекторий
динамической системы шестого порядка. Полная область пересечений при
изменении параметра поля an–1=a5 в пределах 0 ≤ a5 < +∞ на этом рисунке обозначена
как Df . Реальная область пересечений, формируемая при 0 ≤ a5 < а'5 (где а'5 –
некоторое заданное значение параметра поля), которую обозначим как Df

R

,

(имеется в виду ее часть, расположенная в верхней полуплоскости) состоит из
подобластей Df 1 , Df 2 и Df 3 , формируемых при пересечении границы
устойчивости одной из двух пересекающих эту границу ветвей каждого годографа
поля, т.е. Df R = Df 1 + Df 2 + Df 3 . Годограф, показанный штриховой линией, не
рассматривается, поскольку он полностью не устойчив.
Следует отметить, что границы Df и  Df реальной области пересечений
заданного поля могут различным образом располагаться по отношению к
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границам области экстремумов. Например, реальная область пересечений может
включать в себя всю область экстремумов или только ее некоторую часть (рис. 2),
а также располагаться за пределами области экстремумов, т.е. быть частью
рассмотренных выше областей Df t и Df b , лежащих за пределами области
пересечений.
Буквами d1–d4 отмечены граничные точки диаграммы (заштрихованные
участки) распределения значений свободного параметра an годографа вдоль
границы устойчивости в пределах реальной области пересечений для заданных
границ изменения параметра поля, an–1 = a5.
Для определения экстремальных значений функции параметра корневого
годографа на границе устойчивости для всего интервального семейства
годографов корневого портрета системы необходимо в выражения (6) – (9)
подставить соответствующие значения границ интервалов изменения
коэффициентов: от a1 до an–2.
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RESUME
A.A. Nesenchuk
Dynamics of the Interval Control System Root Locus Portrait at the Stability
Boundary
The paper deals with investigation of the problem of automatic control systems
robustness, i.e. the effect of the plant parameters substantial deviations (variations) within the
control system structure, causing system parametric uncertainty, upon the system dynamics,
its stability and operation quality. Dynamic systems with interval parametric uncertainties
have been considered. Investigation of the systems behavior in conditions of parametric
variations has been carried out. For this purpose the Teodorchik – Ewans free root locus
portraits and fields have been applied. The system root locus portrait is represented by the
family (the set) of two-parameter root locus fields inhering similar properties which define the
properties of the system as a whole. The principles for generating the diagram of the system
root locus parameter distribution along the stability boundary for the root locus field have
been obtained, which are applied for finding intervals of parameters ensuring the system
robust stability.
Further evaluation of the work could be directed to working out the technique for
calculating dynamic system characteristic equation coefficients and parameters ensuring its
robust stability and robust quality, based on the discovered regularities of the variable system
parameters values distribution along the stability boundary.
А.А. Несенчук
Динамика корневого портрета интервальной системы на границе
устойчивости
Статья посвящена изучению вопроса робастности автоматических систем, а
именно, влияния существенных отклонений (вариаций) параметров объектов
управления в структуре систем автоматического управления, вызывающих параметрическую неопределенность, на динамику системы, ее устойчивость и качество функционирования. Рассмотрены динамические системы с параметрической неопределенностью интервального характера. Выполнено исследование поведения систем в
условиях параметрических вариаций. С этой целью использованы свободные корневые портреты и поля корневых траекторий Теодорчика – Эванса. Корневой портрет
системы представлен семейством (множеством) двухпараметрических полей корневых
траекторий, обладающих одинаковыми свойствами, определяющими свойства всего
портрета в целом. Определены принципы построения диаграммы распределения
значений параметра корневого годографа для поля корневых траекторий динамической системы вдоль границы устойчивости. На основании подобной диаграммы
могут быть установлены интервалы изменения значений параметров системы (интервалы неопределенности), при которых данная система является робастно устойчивой.
Дальнейшее развитие работы может проходить в направлении разработки
методики расчета коэффициентов характеристического уравнения и параметров
динамической системы, обеспечивающих ее робастную устойчивость и робастное
качество, основанной на установленных закономерностях распределения значений
варьируемых параметров системы вдоль границы устойчивости.
Поступила в редакцию 29.08.2015
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РЕШЕНИЕ 3D ЗАДАЧИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ПО
ИЗВЕСТНЫМ ТОМОГРАММАМ НА СИСТЕМЕ
ПРОИЗВОЛЬНЫХ ПЛОСКОСТЕЙ
У статті будується та досліджується метод відновлення внутрішньої структури тривимірного тіла
за допомогою поліноміальної інтерфлетації з використанням відомих томограм (слідів), що лежать
на системі довільних площин, який є узагальненням методу відновлення тіла за відомими
томограмами на системі трьох груп паралельних площин. Сформульовані та доведені теореми про
інтерфлетаційні властивості та похибку побудованого оператора.

Ключові слова: комп’ютерна томографія, інтерфлетація, відновлення.
The article is based recovery method and investigated the three-dimensional internal structure of the body using
polynomial interflatation using known tomograms (traces) lying on a system of random planes, which is a
generalization of the method of restoring the body known tomograms on a system of three groups of parallel
planes. Formulated and proved theorems on interfletatsiyni properties and built operator error.

Key words: computer tomography, interflatation, restoration.
В статье строится и исследуется метод восстановления внутренней структуры трехмерного тела с
помощью полиномиальной интерфлетации с использованием известных томограмм (следов), лежащих
на системе произвольных плоскостей, который является обобщением метода восстановления тела по
известным томограммам на системе трех групп параллельных плоскостей. Сформулированы и доказаны
теоремы о интерфлетационных свойствах и погрешностях построенного оператора.

Ключевые слова: компьютерная томография, интерфлетация, восстановление.

Вступ
В останній чверті 20-го століття в практиці медичних досліджень, а також
при неруйнівному контролі тривимірних об'єктів, при проведенні наукових
досліджень у різних галузях науки і техніки тощо, знайшли широке застосування
комп'ютерні томографи [1–3], які дозволяють відновлювати внутрішню структуру
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тіла не розрізаючи його. При цьому виник новий клас задач  задач відновлення
внутрішньої структури тривимірного тіла за відомими його томограмами на
декількох площинах.
У роботах [4–5] були побудовані та досліджені оператори поліноміальної та
сплайн-інтерфлетації [6] функції трьох змінних за відомими слідами на системі
трьох груп площин (у кожній групі площини паралельні), і на основі цих
операторів була розв’язана задача тривимірної комп’ютерної томографії, у
випадку, коли відомі томограми в системі трьох груп перерізаних площин
(паралельна схема сканування). Була доведена висока точність розроблених
методів. Відомими є методи розв’язання 3D задачі комп’ютерної томографії за
допомогою конусоподібної та спіральної схеми сканування, в яких задані
площини не є паралельними [7-9].
Робота присвячена розв’язанню задачі відновлення внутрішньої структури
тривимірного тіла за відомими томограмами, що лежать на системі довільно
розташованих площин. Розроблений в статті метод є узагальненням методів,
розроблених авторами в роботах [4-5] та є більш точним, ніж відомі методи
авторів [7-9].
Побудова оператора інтерфлетації на системі довільно розміщених
площин
Нехай скалярнозначна функція f ( x), x  ( x1, x2 , x3 ), x  R3 описує деяку
фізичну характеристику внутрішньої структури (наприклад, щільність, коефіцієнт
поглинання тощо). Джерелом інформації про функцію f ( x) , тобто про
внутрішню структуру тривимірного тіла, будемо вважати набір будь – яких N
перерізаних площин, а також набір томограм Tk ( x) , які лежать на цих площинах,
які задаються наступними рівняннями
3

 k : k ( x) :  akp x p   k  0 , k  1, N
p 1

3

 akp2  1,
p 1

Вважаємо, що в одній точці перетинається на більше трьох площини.
Введемо наступні позначення:
r
r
r
i
j
k
1.

ik  ai 1

ai 2

ai 3

ak 1 ak 2

ak 3

– вектор, направлений вздовж лінії перетину

площин i  0, k  0; ;
2. M  {(i, k , l ) i   k  l  Vikl  ( xikl 1, xikl 2 , xikl 3 )  
 , i  k  l} , де Vikl –
точка перетину трьох площин; M - множина точок перетину;
3. ik  i   k  
 , – ребра, за якими перетинаються дві площини, на яких
лежать відповідні томограми;
ai 1 ai 2 ai 3
4.

ikl  ak1 ak 2
al 1

al 2

ak 3 – визначник, складений із коефіцієнтів рівняння
al 3

заданих площин;
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5. k ( x) –томограма, яка лежить на площині  k .
Визначення 1 [4]. Томограмою Tk ( x) (слідом функції f ( x) на площині

k ( x)  0 за умови, що коефіцієнти aki , i  1,3 не дорівнюють нулю, будемо
називати одну з трьох функцій

 f ( x1k ( x2 , x3 ), x2 , x3 )  f ((  k  ak 2 x2  ak 3 x3 ) / ak1 , x2 , x3 ), ak1  0


Tk ( x)   f ( x1 , x2 k ( x1 , x3 ), x3 )   f ( x1, (  k  ak1 x1  ak 3 x3 ) / ak 2 , x3 ), ak 2  0 ,
 f ( x , x , x ( x , x ))  f ( x , x , (   a x  a x ) / a ), a  0
k1 1
k2 2
k3
k3
 1 2 3k 1 2
 1 2 k
( x1 , x2 ), x3  0

x  ( x1 , x3 ), x2  0
( x , x ), x  0
1
 2 3
де xk  xkp , k  1,3 - вирази, що отримуються розв’язанням рівняння k ( x)  0
відносно змінної x p .
Нехай томограми i ( x ), k ( x ), l ( x ) перетинаються в точці Vikl . Позначимо
ulik ( x)  Vikl 

ik


l ( x)  kl i ( x), wi ( x)  Vikl  kl i ( x).
ikl
 kli
 kli

Теорема 1. Для існування функції Likl ( x)  C r () із заданими томограмами
1,i ( x ), i  1, n, 2,k ( x ), k  1, m, 3,l ( x ), l  1, s , для якої виконуються умови
Likl ( x) 1  T1,i ( x )
i

1i

, Likl ( x)  2  T2,k ( x )
k

 2k

, Likl ( x)  3  T3,l ( x )
l

l

, (1)

необхідно та достатньо, щоб сліди Tq,d ( x ), q  1, 2,3, d  i, k , l , i  1, n, k  1, m ,
l  1, s задовольняли умові Tq,d ( x )  C r ( R 2 ), r  0 та умовам С.М. Нікольського,

які на ребрі  kl зводяться до перевірки рівностей
T

k
2,k (uli ( x)) 3 ( x ) 0
l

T

l
3,l (uil ( x)) 2 ( x ) 0 ,
k

тобто, значення томограм на лінії перетину повинні співпадати для всіх томограм,
що перетинаються. Аналогічний вигляд мають ці умови на ребрах ik , li .
У точці Vikl умови Нікольського зводяться до перевірки рівностей
T

l
3,l (uik ( x)) 1 ( x ) 0,2 ( x ) 0
i
k

T

k
2,k (uli ( x)) 3 ( x ) 0,1 ( x ) 0
l
i

 T 1,i (ukli ( x))

2k ( x ) 0,3l ( x ) 0

,

тобто, значення томограм у точці перетину повинні співпадати для всіх томограм,
що перетинаються.
Доведення. Оператор Likl ( x) побудуємо у вигляді

 

 

Likl ( x)  Likl ( Tq,d , x)   Llik  Likl  Lkli  Lkli Likl  Likl Llli  Lkli Llik  Llik Likl Lkli  ( Tq ,d , x), (2)

 

Llik ( Tq,d , x)  T3,l (uikl ( x))  f (uikl ( x)),
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Llik Likl ( Tq,d ; x)  f (wk ( x)). Llik Likl Lkli ( Tq,d ; x)  f (Vikl ), q  1, 2,3, d  i, k , l.

Аналогічно визначаються оператори
Lkli Llik .
У роботі С.М. Нікольського [10] доведено, що для того, щоб існувала функція
f ( x1, x2 , x3 )  C r () , яка має сліди

Likl , Lkli , Likl Lkli ,

 f ( x1 , x2 x3 )
 s , p
xsp
x 0

xs 0

, s  1, 2,3, p  0, r ,

s

необхідно та достатньо, щоб граничні функції s , p ( x ) задовольняли в точці (0,0,0)
умовам вигляду
  s , ( x )
   s , ( x )

, s, p  1, 2,3, ,   0, r
xp
xs
xs 0

x p 0

Цей факт дозволяє будувати оператори Likl ( x) у вигляді (2).
Теорема 1 доведена.
Розповсюдження результатів на випадок більшої кількості площин ніж три
проводиться в теоремі 4, завдяки використанню розкладу одиниці.
Теорема 2. Нехай внутрішня структура тривимірного тіла описується
функцією f ( x)  C r () (r  3) , яка має томограми k ( x ), k  1, N , задані на
площинах  k відповідно, та задовольняє умови

f ( x)   T s ( x ) . Тоді для
s

похибки Rikl f ( x)  ( I  Likl ) f ( x) наближеного відновлення внутрішньої структури
f ( x) оператором Likl ( x) , побудованим за допомогою даного набору площин та
томограм, виконується рівність
1i 2k 3l





3
Rikl f ( x)    
f  Vikl  kl ti  li tk  ik tl  dti dtk dtl .
(3)
ti tk tl 
 kli
lik
ikl 
0 0 0
Доведення. Візьмемо до уваги тотожність

( I  Likl ) f ( x)  ( I  Llik  Likl  Lkli  Lkli Likl  Likl Lkli  Lkli Llik  Llik Likl Lkli ) f ( x) 



 I  Likl

 I  L  I  L  f ( x),
k
li

l
ik

а також тотожність типу



I

 Likl



f ( x) 

i ( x )


0

f
ti



2, 3
3, 1
1, 2
ti  li
k ( x )  ik
l ( x)  dti .
Vikl  kl
 kli
lik
ikl







Підставимо цей інтегральний вираз, а також аналогічні вирази для I  Lkli f ( x) ,

 I  L  f ( x) в попередню формулу
l
ik



Rikl f ( x)   I  Likl  f ( x)  I  Likl

 I  L  I  L  f (x) 
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1i 2k 3l

  
0

0

0


kl2, 3
li3, 1
ik1, 2 
3
f  Vikl 
ti 
tk 
tl  dti dtk dtl .
ti tk tl 
 kli
lik
ikl 

Теорема 2 доведена.
Теорема 3. Нехай множина довільних томограм, які знаходяться на
площинах, що задаються рівняннями:
 k : k ( x)  0, k  1, N ,
задовольняє умову: в одній точці Vikl  1i  2k  3l перетинаються не більше
трьох томограм;
Тоді система функцій
N



hikl ( x) 

j 1
j i , k ,l
N



j 1
j i , k ,l

має

властивості

 j (Vikl )

hikl (Vik l )  i ,ik ,k l ,l , i, i  1, n, k , k   1, m, l , l   1.s.
m

розкладом одиниці, тобто



i ,k ,lM
i  k l

Vik l  1i 2k  3l ,

Врахуємо, що
 2k  (Vik l  )  0 , 3 l(Vik l )  0 .
n

s

j 1
j k
n

j 1
j l
s

 1 j (Vikl )  2k (Vikl )  3 j (Vikl )
hikl (Vik l  ) 

j 1
j i
m

 1 j (Vikl )  2k (Vikl )  3 j (Vikl )
j 1
j i

та

є

hikl ( x)  1 .

Доведення.

m

 j ( x)

j 1
j k

тобто

1i (Vik l )  0 ,

1, i  i, k  k , l  l 


0, в інших випадках

j 1
j l

 i ,ik ,k l ,l , i, i  1, m, k , k   1, n, l , l   1.s.
Теорема 3 доведена.
1,i ( x ), i  1, n, 2,k ( x ), k  1, m, 3,l ( x ), l  1, s

Лема 1. Нехай томограми

задовольняють умовам теореми 2.9, тоді система функцій hikl ( x) є розкладом
одиниці:
m

n

s

i 1
i  k ,l

k 1
k i ,l

l 1
l i ,k

   hikl ( x)  1

Доведення. Рівність для hikl ( x) можна записати у вигляді
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n

m

 11 ( x)
hikl ( x) 

1
i

 11 (Vikl )  2 2




1
 k

11 ( x)

n



m

1 11 (Vikl )

1
 k

 2 (Vikl



1
l
s

(Vikl )

2 2 ( x)

 2

i

 33 ( x)

1
 k
m

n

1
 i

s

 2 2 ( x)

 33 (Vikl )
1
 l



3 3 ( x)

s

 3
)

.

 3 (Vikl )

1
l



Тепер просумуємо цей вираз
n

m

s

   hikl ( x) 

i 1 k 1 l 1
i  k l k i l l  k i

 n

11 ( x) m 2 2 ( x) s 3 3 ( x) 

    1 (V )  2 (V )  3 (V )  
i 1 k 1 l 1
1
1
1
1
ikl
 2
ikl
 3
ikl

i  k l k i l l i  k 
 k
l
 i
 n





n
11 ( x)  m  m 2 2 ( x)  s  s 3 3 ( x) 


  
   2 (V )    3 (V )   1
i 1
1 11 (Vikl )
1
1
 2
ikl
 3
ikl
 kk 1i l  
 ll 1k i  

i  k l 
 k
l
 i
n

m

s

Тут враховується, що
n

11 ( x)

 1
1
i

1 (V )

m

,

2 2 ( x)

 2
1
 k

3 3 ( x)

s

 2 (V )

,
1
 ;

3 3 (V )

є базисними поліномами Лагранжа. З цього виходить, що
 n

 m

 s

n
s
m
11 ( x) 
3 3 ( x) 
2 2v ( x) 



  1 (V )   1 ,   2 (V )   1 ,   3 (V )   1 .
i 1
l 1
k 1
1
1
v 1
1
ikl
 2v
ikl
 3
ikl



i  k l 
l  k i 
k i l 
 i
 l
 vk
Лема доведена.
Теорема 4. Нехай томограми Tk ( x )  C r ( R 2 ) , r  3 задовольняють умовам
С.М. Нікольського на ребрах і в точці перетину площин. Тоді функція

L( x ) 



 i ,k ,l M

hikl ( x) Likl ( x)

є поліноміальним інтерфлетантом із властивостями
v
L( x)  C r (), L( x)   Ts ( x ), s  1, N

(4)

s

При цьому f ( x)  C r (), r  3 , що задовольняє умовам теореми 3, виконується
рівність
L( x)  Lf ( x), f ( x)  Lf ( x)  R f ( x), R( x) f ( x) 
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 i ,k ,l M

hikl ( x) Rikl f ( x)
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де Rikl f ( x) визначається формулою (3), а hikl ( x) – допоміжні поліноми, що
визначаються в теоремі 3.
Доведення. Згідно з формулою (2) при побудові операторів Likl ( x)
використовуються функції T1,i ( x ), T2,k ( x ), T3,l ( x )  C r ( R 2 ) , r  3 .
Тому L( x)  C r ( R3 ) або, якщо   R3 , то L( x)  C r () . Доведення співвідношень
(4) проводиться так (використовуються умови теореми 1 і те, що система функцій
hikl ( x) є розкладом одиниці):
n

m

s

L ( x)    hikl ( x) Likl ( x)
i

i 1 k 1 l 1
m

n

s

i 1
i  k l

k 1
k i l

l 1
l  k i

n

i

m

i

i 1 k 1 l 1

   hikl ( x)  1 ,

Враховуючи, що

s

  hikl ( x)  Likl ( x)   Ti ( x) 
i

i

формула Likl f ( x)  Rikl f ( x)  f ( x) ,

перепишеться наступним чином
m

f ( x)  
i 1l

n

s

k 1

l 1

  hikl ( x)  Likl f ( x)  Rikl f ( x).

Звідси отримуємо
m

n

s

m

n

s

f ( x)   hikl ( x) Likl f ( x)  hikl ( x) Rikl f ( x)   L( x)  R( x)  f ( x) .
i 1 k 1 l 1

i 1 k 1 l 1

Теорема 4 доведена.
Теорема 5. Абсолютна неусувна похибка E побудованого інтерфлетанта в
припущені, що f ( x, y, z ) на площинах  k , тобто відповідні томограми задані
наближено  k , тобто
T ( x)  T%( x)   k  1, n ,
k

а
Tk ( x)

також
i ( x ) 0, l ( x ) 0

Tk ( x)

 T° k ( x)

дорівнює
E

k

i ( x ) 0, l ( x ) 0



 i ,k ,l M

i

k

 T° k ( x)

i

 ki ,

k  1, n, l  1, m ,

 kil ,.

i  k  l  i k  i l  k l  i k l .

Тестовий приклад відновлення функції трьох змінних за допомогою
оператора інтерфлетації за відомими її слідами на системі довільно
розташованих площин
За викладеною методикою був розроблений комплекс програм у системі
комп’ютерної математики MathCad. Результати її тестування демонструють
високу точність.
Продемонструємо результати роботи програми.
Нехай задані 4 площини  k : k ( x)  0 у вигляді
x  y  z 1
x  y  z 1
x  y  z 1
x  y  z  4
, 2 
, 3 
, 4 
,
1 
3
3
3
3
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які перетинаються в чотирьох точках:
V123  (0,0,1), V124  (0, 1.5, 2.5), V134  (1.5,0, 2.5), V234  (1.5, 1.5,1) .
Як бачимо, в одній точці не перетинається більше трьох площин.
Про функцію F ( x)  x12  10 x2  5x3 відомі її сліди на заданих площинах,
тобто томограми
1 ( x)  F ( x)  ( x )0  x12  5 x1  5 x2  5 ,
1

2 ( x)  F ( x) 

2 ( x ) 0

 x12  5x1  15x2  5 ,

3 ( x)  F ( x)  ( x )0  x12  5x1  5x2  5 ,
3

4 ( x)  F ( x) 

4 ( x ) 0

 x12  5x1  15x2  5 .

За теоремою 4 був побудований оператор інтерфлетації, який використовує
лише задані томограми та рівняння площин, на яких лежать томограми. Після
спрощення побудований оператор набуває вигляду
L( x)  x12  10 x2  5x3
Висновок
З тестового прикладу робимо висновок, що побудований оператор
інтерфлетації за відомими томограмами (слідами) на системі довільно
розташованих площин точно відновив квадратичну функцію, чого не можливо
досягнути за допомогою операторів інтерполяції, які використовуються в
сучасних методах комп’ютерної томографії.
Викладений метод відновлення внутрішньої структури тривимірного тіла за
допомогою операторів інтерфлетації у випадку відомих томограм, що лежать на
системі будь-яких площин, є узагальненням розробленого авторами методу
відновлення за відомими томограмами на системі трьох груп перерізаних площин
і має таку ж високу точність.
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RESUME
Y.I. Pershyna,O.V. Shilin,V. O.Pasichnik
Solving the problem of 3D computer tomography for the known and its system of
arbitrary tomograms on planes
This article is constructed and investigated mathematical model of twodimensional computed tomography using interflatation functions of three variables
known tomograms studied body. It is believed that tomograms are given on a system of
arbitrary planes (at one point intersects at most three planes). The article presents the
concept of tomography in the mathematical sense, as the trace of a function of three
variables in the given plane and the algorithm of translation tomography image as a
function, the arguments of which is the number of the figure and the coordinates of
pixels. This gives the opportunity to work with tomograms as functions, i.e allowing for
figure number to obtain its image and highlight color component at the specified point
of drawing.
We construct and study the operator interflatation function of three variables
known the following functions on a system of arbitrary planes. We prove a theorem on
the general form of error approximation of a function of three variables constructed
interflatation operator in integral form. Also give an estimate unrecoverable error
experimental data. Demonstrated a test case for the construction of the operator
interflatation quadratic function, and it has been shown that the constructed structure
brings exactly this function, which is not the classic interpolation operators.
The proposed method essentially differs from the existing ones, that it can be
carried out processing tomograms that do not lie in parallel planes (e.g., in the simplest
case, the tomogram may be arranged system of three groups of planes parallel to the
coordinate planes). The method makes it possible to solve the problem of threedimensional computed tomography for a fundamentally new schemes for data
collection. For example, it permits the use of fan-collection schemes of information in
each of the planes in which lie the tomogram.
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Ю.І.Першина,О.В. Шилін,В.А. Пасічник
Розв’язання 3D задачі комп’ютерної томографії за відомими томограмами на
системі довільних площин
У даній статті побудовано і досліджено математичну модель двовимірної
комп'ютерної томографії з використанням інтерфлетації функцій трьох змінних за
відомими томограмами досліджуваного тіла. Вважається, що томограми лежать
на системі заданих довільних площин (в одній точці перетинається не більше
трьох площин). У статті дається поняття томограми в математичному сенсі як слід
від функції трьох змінних на заданій площині і побудований алгоритм переводу
зображення томограми у функціональну залежність, аргументами якої є номер
малюнка і координати пікселів. Це дає можливість працювати з томограмами, як з
функціями, тобто дозволяє за номером малюнка отримувати його зображення і
виділяти компоненту кольору в зазначеній точці малюнка.
У роботі будується і досліджується оператор інтерфлетації функції трьох
змінних за відомими слідами функції на системі довільних площин. Доводиться
теорема про загальний вигляд похибки наближення функції трьох змінних,
побудованих оператором інтерфлетації в інтегральному вигляді. Також приведена
оцінка неусувної похибки експериментальних даних. Продемонстровано тестовий
приклад побудови оператора інтерфлетації для квадратичної функції, і показано,
що побудована конструкція наближає цю функцію точно, чого не можна сказати
про класичні оператори інтерполяції.
Запропонований метод істотно відрізняється від існуючих тим, що в ньому
може проводитися обробка томограм, що не лежать в паралельних площинах
(наприклад, у найпростішому випадку томограми можуть розташовуватися у
системі трьох груп площин, паралельних координатним площинам). Метод дає
можливість вирішувати тривимірну задачу комп'ютерної томографії для
принципово нової схеми збору даних. Наприклад, він допускає використання
віяльної схеми збору інформації в кожній з площин, в яких лежать томограми.
Надійшла до редакції 01.09.2015
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РЕАЛІЗАЦІЯ ГРАФОДИНАМІЧНОЇ МАШИНИ НА
ОБЧИСЛЮВАЛЬНОМУ КЛАСТЕРІ ТА ЇЇ ІНТЕГРАЦІЯ В
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ СИСТЕМУ
В статье приводится описание оригинальной архитектуры абстрактной графодинамической
машины (ГДМ) и процесс интеграции ГДМ в прикладную интеллектуальную систему.
Рассмотрена реализация программной модели архитектуры на базе вычислительного кластера.
Приведены результаты тестовых замеров производительности системы.

Ключевые слова: интеллектуальная система, семантическая сеть, параллельные
вычисления, векторный процессор, ассоциативная память, графодинамическая машина.
In the article brief description for the original architecture of abstract graph-dynamic machine (GDM) and process
of integration GDM in application system are given. Implementation of software model of the architecture on
computing cluster is considered. The results of system performance test measurements are given.

Key words: intelligent system, semantic network, parallel computing, vector processor,
associative memory, graph-dynamic machine.
У статті наводиться опис оригінальної архітектури абстрактної графодинамічної машини (ГДМ) і
процес інтеграції ГДМ в прикладну інтелектуальну систему. Розглянута реалізація програмної моделі
архітектури на базі обчислювального кластера. Наведено результати тестових замірів продуктивності
системи.

Ключові слова: інтелектуальна система, семантична мережа, паралельні обчислення,
векторний процесор, асоціативна пам'ять, графодинамічна машина.

Интеллектуальная система (ИС) – это программная или программноаппаратная система, ориентированная на решение задач, традиционно относящихся к творческим и принадлежащих определенной предметной области.
Совокупность знаний из этой предметной области составляет базу знаний,
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которая является основным объектом форматирования, обработки и исследования. База разрабатывается для оперирования знаниями и, как правило, содержит
вспомогательную служебную информацию, структурированную в зависимости от
выбранного формата представления знаний.

Интеллектуальная система
Алгоритмы семантической
обработки информации

Устройства
ввода/вывода

База знаний
Семантическая сеть

Семантическая сеть

Данные предметной
области

Семантическая сеть
Интерпретатор

RAM

ГДМ

Рис.1. Схема интеграции ГДМ в интеллектуальную систему
На практике прикладная система включает в себя базу данных (БД) для
хранения реально полезной информации (текстовые документы, изображения,
мультимедиа, либо внешние ссылки на такого рода информацию), а также
метаинформацию. Метаинформация используется для дополнительного описания
хранимых данных, для придания им некоторой смысловой нагрузки в соответствии с конкретной прикладной задачей. Например, вводятся типы записей в БД,
различные описательные атрибуты, логическая связь между данными, взаимозависимости и прочее. Совокупность всей метаинформации образует семантическую сеть, на базе которой и функционирует система [1] – выполняются сложные поисковые запросы и решаются другие интеллектуальные задачи. Аппарат
семантических сетей не только обеспечивает визуализацию структуры информации, но, что важнее, позволяет разрабатывать формальные методы и алгоритмы
анализа и модификации знаний.
К сожалению, на сегодняшний день не существует единого формата представления семантических сетей. В простейшем случае сеть может быть представлена связями между таблицами в реляционной БД. В более сложных случаях
разрабатывается свой собственный формат хранения сети, построенный с учетом
ряда допущений из-за тесной связи с конкретной задачей. Характерной чертой
таких задач является их высокая структурная и динамическая сложность, решение
в общем виде зачастую сводится к классу трансвычислительных – уже при
относительно небольшом числе вершин графа (узлов семантической сети) время
решения методом перебора превышает возможности любых теоретически
мыслимых вычислительных систем (ВС). Однако с учетом специфики конкретных
задач, а также в результате формулировки задачи на языке теории графов, можно
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получить более простые методы решения, часто практически реализуемые.
Известны попытки реализовать алгоритмы семантической обработки с применением серийных аппаратных платформ с параллельной архитектурой, таких как
графические ускорители [2,3], кластеры и суперЭВМ [4,5,6].
Согласно ряду проведенных исследований [1] имеет смысл разделить
верхний уровень ИС (т.е. методы семантической обработки информации) от ее
нижнего уровня (уровня аппаратной реализации). Аппаратная платформа в таком
случае может быть представлена в виде абстрактной графодинамической машины, ориентированной на анализ и обработку семантических сетей.
Графодинамическая машина (ГДМ) – программная или аппаратная система,
ориентированная на решение задач на графах. Согласно понятию графодинамики
[7] входы, выходы и внутреннее состояние такой системы представляются
структурами общего вида, принимающими значение из произвольного множества
графов. Обработка информации в ГДМ трактуется как графодинамический
процесс, т.е. процесс преобразования графовой структуры, в ходе которого
меняется не только состояние элементов этой структуры, но и ее конфигурация
(появляются и удаляются вершины, изменяются связи между ними).
В качестве конечной реализации такой абстрактной машины могут
выступать любые ВС с любой подходящей архитектурой. Необходимую унификацию (т.е. платформенную независимость) обеспечивает программный интерпретатор, осуществляющий перекодировку программ с верхнего уровня на
нижний (аппаратный) в рабочий формат ГДМ (рис.1).
Сложность, нерегулярность, иерархичность семантических графов приводит
к проблемам в разработке программ для ГДМ. В настоящей работе предлагается
один из подходов к построению унифицированной графодинамической машины
на базе ассоциативной ВС (процессора ассоциативной памяти).
Алгоритмы преобразования графов
Основной задачей, решаемой интерпретатором, является регуляризация
семантической сети для обработки на процессоре, т.е. формальная трансформация
исходного графа семантической сети [1] к некоторому регулярному графу (рис. 2)
[6]. Тогда регулярность графовой структуры позволит эффективно распараллелить алгоритмы вычислительного процесса ГДМ. Наряду с нерегулярностью
структуры семантических сетей, отражающей информационные связи, определенную сложность представляет наличие большого числа типов элементов графа,
необходимых для обеспечения разнообразия семантики представляемой
информации.
Пусть имеется сематическая сеть S(N,A) представляющая собой совокупность множества узлов семантической сети N и множества дуг семантической
сети A. Главным отличием от классического графа является наличие у каждого
узла и дуги набора разнообразных свойств и характеристик, а также возможность
дуги входить не только в узел, но и в другую дугу. Необходимо получить из сети
граф G(V,E) регулярной структуры, без потери информации, хранимой в исходной
сети. Для того чтобы не запутаться в обозначениях, при работе с исходной семантической сетью будем пользоваться терминами узел и дуга, а при работе с результирующим графом – терминами вершина и ребро (или ориентированное ребро).
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Рис. 2. Трансформация семантической сети в регулярный граф
Используемый алгоритм трансформации может быть представлен в виде
псевдокода:
Для ∀n ∈ N
получим
занесем
Для ∀uv ∈ A,
получим
занесем
занесем
занесем

вершину v ← n
v в V
u ∈ N, v ∈ (N ∪ A)
вершину a ← uv
a в V
ua в E
av в E

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Каждому узлу исходной сети S ставится в соответствие вершина графа G,
каждой дуге сети S – вершина и два ориентированных ребра графа G. Полученные
ребра соответствуют отношению, представляемому исходной дугой, и соединяют
образованную вершину с двумя вершинами, инцидентными исходной дуге.
Отметим, что на данном этапе вся семантика элементов исходной сети была
перемещена в вершины графа G, а ребра содержат информацию о структуре
исходной сети (связи и их ориентации).
Полученный таким образом двудольный граф G отличается своей регулярной структурой, позволяя свести алгоритмы семантической обработки данных к
ряду несложных операций и обеспечить простоту распараллеливания вычислительного процесса.
Архитектура абстрактной ГДМ на базе ассоциативной ВС
Ассоциативная ВС есть не что иное, как одна из разновидностей параллельных вычислительных систем SIMD класса (рис. 3), в которых n процессорных
элементов (ПЭ) представляют собой простые устройства, как правило, последовательной поразрядной обработки. При этом каждое слово (ячейка) ассоциативной памяти имеет свое собственное устройство обработки данных (сумматор).
Операция осуществляется одновременно всеми n ПЭ. Все или часть ПЭ могут
синхронно выполнять операции над всеми ячейками или над выбранным
множеством слов ассоциативной памяти.
Время обработки N m-разрядных слов в ассоциативной ВС определяется
выражением [7]:
T = mt(N/n + K),
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где t – время цикла ассоциативной памяти; n – число ячеек ассоциативной
системы; K – коэффициент сложности выполнения элементарной операции
(количество последовательных шагов, каждый из которых связан с доступом к
памяти). Таким образом, время обработки T является константой и в большей
мере зависит от величины N/n, т.е. количества ячеек памяти, приходящихся на
один ПЭ. После фиксации величины N/n (выбор конфигурации нитей GPU или
настройка схемы ПЭ на FPGA) время обработки в идеальных условиях остается
неизменным вне зависимости от общего объема обрабатываемой памяти.
ХОСТ

T=mt(N/n+K)

УУ

Запоминающий массив
ПЭ

ПЭ

ПЭ

...
ПЭ
a0 a1 a2

ШД
ШД
(запись) (чтение)

ШУ

Рис. 3. Структурная схема ассоциативного процессора
Приведенная схема ГДМ представляет собой классическую SIMD
архитектуру, состоящую из одного общего устройство управления (УУ) и
линейки однотипных ПЭ со схемой, характерной для ассоциативной памяти (рис.
4). УУ обеспечивает последовательное выполнение команд исходной программы,
в то время как ПЭ отвечают за непосредственную работу с памятью процессора
(каждый ПЭ содержит локальную память). Коммуникация осуществляется
посредством глобальных шин данных (ШД):
 ШД записи – шина, по которой исполняемая команда параллельно
транслируется на все ПЭ;
 ШД чтения – шина, по которой выполняется последовательное чтение
данных с процессорных элементов (ШД с временным разделением);
 шина управления (ШУ) – множество управляющих сигналов.
Каждый ПЭ представляет собой ассоциативное запоминающее устройство
(АЗУ) и включает в себя (рис. 4):
 запоминающий массив для хранения N m-разрядных слов;
 регистр ассоциативного признака, куда помещается код искомой
информации (признак поиска). Разрядность регистра k равна длине слова m;
 схемы совпадения, используемые для параллельного сравнения каждого
бита всех хранимых слов с соответствующим битом признака поиска и выработки
сигналов совпадения;
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Схемы совпадения

Регистр совпадений
N-1

Рис. 4. Структурная схема ПЭ
 регистр совпадений, где каждой ячейке запоминающего массива
соответствует один разряд, в который заносится единица, если все разряды
соответствующей ячейки совпали с одноименными разрядами признака поиска;
 регистр маски, позволяющий запретить сравнение определенных битов;
 комбинационную схему, которая на основании анализа содержимого
регистра совпадений формирует сигналы, характеризующие результаты поиска
информации.
При обращении к ПЭ сначала в регистре маски обнуляются разряды, которые не должны учитываться при поиске информации (согласно полю SM). Все разряды регистра совпадений устанавливаются в единичное состояние. После этого в
регистр ассоциативного признака заносится код искомой информации (признак
поиска, ST) и начинается ее поиск, в процессе которого схемы совпадения одновременно сравнивают первый бит всех ячеек запоминающего массива с первым
битом признака поиска. Те схемы, которые зафиксировали несовпадение, формируют сигнал, переводящий соответствующий бит регистра совпадений в нулевое
состояние. Так же происходит процесс поиска и для остальных незамаскированных битов признака поиска. В итоге единицы сохраняются лишь в тех разрядах
регистра совпадений, которые соответствуют ячейкам, где находится искомая
информация. Конфигурация единиц в регистре совпадений используется в качестве адресов, по которым производится считывание из запоминающего массива.
Из-за того, что результаты поиска могут оказаться неоднозначными,
содержимое регистра совпадений передаются на комбинационную схему, где
формируются сигналы, извещающие о том, что искомая информация:
 a0 – не найдена;
 a1 – содержится в одной ячейке;
 a2 – содержится более чем в одной ячейке.
Формирование содержимого регистра совпадений и сигналов a0, a1, a2
носит название операции контроля ассоциации. Она является составной частью
операций считывания и записи, хотя может иметь и самостоятельное значение.
Рассмотрим работу ячейки памяти классического АЗУ. При считывании
сначала производится контроль ассоциации по аргументу поиска. Затем, при a0=1
считывание отменяется из-за отсутствия искомой информации, при a1=1
считывается слово, на которое указывает единица в регистре совпадений, а при
a2=1 сбрасывается маскируемая единица в регистре совпадений и извлекается
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соответствующее ей слово. Повторяя эту операцию, можно последовательно
считать все слова. Запись производится без указания конкретного адреса, в первую свободную ячейку. Для отыскания свободной ячейки выполняется операция
считывания, в которой не замаскированы только служебные разряды, показывающие, как давно производилось обращение к данной ячейке, и свободной
считается либо пустая ячейка, либо та, которая дольше всего не использовалась.
0

0

single cell

1 0

operation
type

оп.код

m-1 0

SM, search
mask

m-1 0

ST, search
tag

m-1 0

WM, write
mask

поля поиска

m-1

WD, write
data

поля записи

Рис. 5. Формат команды процессора
В обеих операциях производится контроль ассоциаций для выбора ячеек
памяти, а также изменение состояния ячейки. В текущей реализации процессора
обе операции реализованы посредством одной общей команды (рис. 5). Поиск
ячеек определяется полями SM и ST, изменение состояния ячейки определяется
полями WM и WD. WM содержит маску, которая определяет разряды регистра, куда
производится запись. WD, в свою очередь, содержит значения, которые будут
записаны в маскированные разряды. Запись может быть произведена как в
первую выбранную ячейку, так и во все ячейки сразу в случае множественного
совпадения. Первая выбранная ячейка будет определена с помощью аппаратно
реализованной цепи очередности, позволяющей производить обращение к слову в
порядке возрастания номера ячейки памяти независимо от величины
ассоциативного признака. Выбор соответствующего режима осуществляется
посредством поля «single cell» команды процессора.
Системный программист, таким образом, сам определяет как алгоритм
чтения (в простейшем случае соответствующий классическому), так и алгоритм
записи. Фактически, формат данных ячейки памяти является настраиваемым, и
может изменяться в зависимости от решаемой прикладной задачи.
Формируемые на выходе ПЭ сигналы a0, a1, a2 поступают на вход
последующего ПЭ, который, в свою очередь, учитывает их при формировании
своих выходных сигналов. Линейка ПЭ, тем самым, образует единую ассоциативную память, результирующие сигналы которой будут сформированы на выходе последнего ПЭ. В результате, процессор обладает хорошей масштабируемостью, позволяет наращивать объем данных системы простым подключением
дополнительных ПЭ к общей линейке. Сохраняется основное преимущество ассоциативной памяти – увеличение количества ПЭ приводит к увеличению общего
объема памяти без увеличения результирующего времени обработки данных.
Реализация ГДМ на вычислительном кластере
В рамках проекта представленная архитектура ГДМ была реализована на
базе GPU (технология CUDA), с возможностью запуска как на одном графическом ускорителе, так и на кластере GPU. В дальнейшем планируется
реализовать модель в виде проблемно-ориентированного процессора (на базе
FPGA), что позволит сильно сократить итоговую стоимость одной ячейки памяти.
Общие технические характеристики ПО:
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1. Программная модель реализована на базе вычислительного кластера,
состоящего из управляющего узла и 7 вычислительных узлов. Характеристики
узлов представлены в таблице ниже.









Управляющий узел
Blade: GPU SuperBlade SBI7127RG
2 х CPU Intel Xeon E5606
24 Gb RAM
2x SSD 80Gb
4x HDD 300Gb
InfiniBand 4x QDR (40Gbps)
Network 2x Gigabit Ethernet








Вычислительный узел (x7)
Blade: GPU SuperBlade SBI7127RG
2 х CPU Intel Xeon E5-2650
32 Gb RAM
2x Tesla M2075 6 Gb RAM
InfiniBand 4x QDR (40Gbps)
Network 2x Gigabit Ethernet

2. Для работы с графическими процессорами на вычислительных узлах
используется технология NVidia CUDA.
3. Для обмена данными между вычислительными узлами используется
MPICH2 (стандарт интерфейса обмена данными MPI, Message Passing Interface).
4. Планирование задач и общее управление ресурсами вычислительного
кластера осуществляется посредством TORQUE Resource Manager.
5. Основной рабочий проект реализован на C++, сборка проекта на тестовых
машинах осуществляется в MVS2010, на кластере – посредством Makefile. Проект
находится в открытом доступе на github.
Ниже приводятся результаты работы системы в тестовом режиме.
Исполняемый тест включает в себя следующую последовательность действий:
1. Параллельная запись во все ячейки памяти фиксированного числового
значения.
2. Поисковый запрос по тому же числовому значению.
3. Дальнейшая последовательная вычитка результата запроса (соответствует
всему объему памяти процессора).
Конфигурацию процессора запишем в виде [A] (C; M; N), где A –
количество вычислительных узлов, C – размер ячейки памяти (Бт), M –
количество ячеек в одном ПЭ (размер локальной памяти ПЭ), N – общее
количество ПЭ. Тесты были выполнены для различных конфигураций процессора
согласно таблице:
Тест 1. Переменное
число вычислительных
узлов
[1] (4; 1; 28627)
[2] (4; 1; 57344)
[3] (4; 1; 86016)
[4] (4; 1; 114688)
[5] (4; 1; 143360)
[6] (4; 1; 172032)

Тест 2. Переменное
число ПЭ

Тест 3. Переменное
число ячеек в одном ПЭ

[3] (4; 1; 86016)
[3] (4; 1; 172032)
[3] (4; 1; 258048)
[3] (4; 1; 344064)
[3] (4; 1; 430080)
[3] (4; 1; 516096)

[3] (4; 1; 86016)
[3] (4; 2; 86016)
[3] (4; 4; 86016)
[3] (4; 8; 86016)
[3] (4; 16; 86016)

Было измерено среднее время выполнения инструкции, а также распределение временных затрат между операциями чтения, записи и временем простоя.
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Рис. 6. Тест 1. Переменное число вычислительных узлов.
Среднее время выполнения инструкции, мкс
По результатам теста 1 видно (рис. 6), что подключение дополнительных
вычислительных узлов на кластере (что соответствует подключению к процессору
по 28627 ПЭ за каждый вычислительный узел) приводит к увеличению среднего
времени выполнения инструкции. Это связано с текущей реализацией
вычислительного процесса на кластере и будет улучшено в рамках работ по
оптимизации программной модели.

Рис. 7. Тест 2. Переменное число ПЭ.
Среднее время выполнения инструкции, мкс

Рис. 8. Тест 3. Переменное число ячеек в одном ПЭ.
Среднее время выполнения инструкции, мкс
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По результатам теста 2 видно (рис. 7), что увеличение количества ПЭ приходящихся на один вычислительный узел кластера, также приводит к увеличению
среднего времени выполнения инструкции. Это связано с тем, что каждый ПЭ
эмулируется посредством отдельной нити GPU, количество которых ограничено
некоторым верхним пределом. Соответственно, при превышении данного предела
упадет общая производительность системы, т.к. выполнение операции на GPU
займет несколько вычислительных циклов.
По результатам теста 3 видно (рис. 8), что увеличение количества ячеек
памяти приходящихся на одну нить GPU (что соответствует увеличению
локальной памяти ПЭ) практически не влияет на время выполнения инструкции.
Это можно объяснить тем, что затраты на запуск ядра GPU значительно
превышают затраты на выполнение каждой отдельной нити.
Заключение
В настоящей работе был изложен подход к построению прикладных
интеллектуальных систем, основанный на принципе платформенной независимости верхнего уровня системы от уровня аппаратной реализации. В качестве
апаратной платформы предложено использовать ГДМ, рассмотрен пример интеграции ГДМ в прикладную интеллектуальную систему. Формализован алгоритм
преобразования семантической сети произвольного вида к графу регулярной
структуры. Разработана архитектура абстрактной ГДМ SIMD-типа на базе ассоциативной вычислительной системы. Рассмотрены основные принципы функционирования процессора (ГДМ), формат данных и система команд процессора.
Для апробации результатов исследования была реализована программная
модель предложенной архитектуры на базе вычислительного кластера
(графические ускорители с NVidia CUDA в качестве вычислительных узлов).
Разработано ПО для ускорения процесса интеграции модели в реальные
прикладные системы.
В дальнейшем планируется продолжить исследование возможностей данной
архитектуры (в частности программной модели на базе вычислительного кластера)
посредством моделирования различных типовых задач семантической обработки, а
также интеграции в существующие прикладные системы. Предстоит выполнить ряд
оптимизаций ПО для увеличения производительности системы в целом.
Конечной целью исследования является построение аппаратного прототипа
процессора на базе FPGA.
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RESUME
N.L. Verenik, M.M. Tatur, Y.N. Seitkulov
Graph-dynamic machine implementation on computing cluster and its integration
in intelligent system
In given article approach to build application intelligent systems using GDM
(graph-dynamic machine) as a hardware platform is outlined. GDM is defined as a
system oriented on solving problems on graphs. Inputs, outputs and internal state of
such system are represented by structures of the general form, taking values in an
arbitrary set of graphs.
Abstract GDM architecture of SIMD-class is developed which represents Content
Addressable Parallel Processor (CAPP) in essence. Brief description is given for
processor (GDM), processor’s data format and instruction set, basic principles of
functioning. Algorithm to transform arbitrary semantic network into a classic graph
with regular structure is formalized based on which GDM operates and resulting in
possibility to implement efficient algorithms of parallel processing. Example of GDM
integration in application intelligent system is considered.
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To approbate results of research the software model of proposed architecture was
developed based on computing cluster and using NVidia CUDA technology. MPI
technology is used to transmit information between cluster nodes. Software is developed
which is aimed at reducing expenses of GDM integration in real application systems.
The results of the system performance test measurement are given; brief analysis of the
received data is presented.
Н.Л. Вереник, М.М. Татур, Е.Н. Сейткулов
Реализация графодинамической машины на вычислительном кластере и ее
интеграция в интеллектуальную систему
В данной статье изложен подход к построению прикладных интеллектуальных
систем с использованием ГДМ (графодинамической машины) в качестве аппаратной
платформы. Под ГДМ понимается система, ориентированная на решение задач на графах. Входы, выходы и внутреннее состояние такой системы представляются структурами общего вида, принимающими значение из произвольного множества графов.
Разработана архитектура абстрактной ГДМ SIMD-типа, представляющая собой
ассоциативную ВС (вычислительную систему). Рассмотрены основные принципы
функционирования процессора (ГДМ), формат данных и система команд процессора.
Формализован алгоритм преобразования семантической сети произвольного вида к
графу регулярной структуры, на основе которого функционирует ГДМ и в результате
чего возможна реализация эффективных алгоритмов параллельной обработки.
Рассмотрен пример интеграции ГДМ в прикладную интеллектуальную систему.
Для апробации результатов исследования реализована программная модель
предложенной архитектуры на базе вычислительного кластера с использованием
технологий NVidia CUDA. Для передачи информации между узлами кластера
использовалась технология MPI. Разработано ПО, ориентированное на уменьшение
затрат на интеграцию ГДМ в реальные прикладные системы. Приведены результаты
тестовых замеров производительности системы, представлен краткий анализ
полученных данных.
Поступила в редакцию 01.09.2015
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ЛОГІКИ ЧАСТКОВИХ ПРЕДИКАТІВ, ІНДУКОВАНІ
ТРИЗНАЧНИМИ ЛОГІКАМИ КЛІНІ
Рассматриваются операции дизъюнкции и конъюнкции частичных предикатов, индуцированные
операциями дизъюнкции и конъюнкции слабой и сильной трехзначных логик Клини.

Ключевые слова: частичные предикаты, дизъюнкция, конъюнкция, трехзначные логики
Клини.
We consider the operations of disjunction and conjunction of partial predicates induced operations of disjunction
and conjunction of weak and strong Kleene’s three-valued logics.

Key words: partial predicates, disjunction, conjunction, Kleene’s three-valued logics.
Розглядаються операції диз’юнкції та кон’юнкції часткових предикатів, індуковані операціями диз’юнкції
та кон’юнкції слабкої та сильної тризначних логік Кліні.

Ключові слова: часткові предикати, диз’юнкція, кон’юнкція, тризначні логіки Кліні.

Введение
Классическая математическая логика, несмотря на впечатляющие
результаты, не является адекватным инструментом для решения современных
проблем искусственного интеллекта (в частности, проблем Big Data, Data Mining).
Эта ситуация является вполне объяснимой, если учесть, что классическая
математическая логика разрабатывалась для решения совершенно иных задач, в
первую очередь, задач оснований математики. Поэтому при решении задач
собственно искусственного интеллекта все большую роль играют неклассические
логики: многозначные, нечеткие (fuzzy), и т.д.
Статья посвящена алгебрам частичных предикатов, сигнатуры которых
содержат конъюнкцию и дизъюнкцию. Такие алгебры строятся на основе
трехзначных сильной и слабой логик Клини, хорошо известных в классической
теории алгоритмов [1].
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Алгебра частичных предикатов
Зафиксируем универсум D и будем рассматривать частичные предикаты
~ T , F .
вида p : D 
Определение 1. Под слабой дизъюнкцией понимаем операцию, которая
предикатам p, q ставит в соответствие предикат p   q , такой, что для всех
d D:

 T  d  dom q)  (qd  ~
 T  d  dom p),
T , если ( pd  ~

 p  q d  ~  F , если pd  ~ F  qd  ~ F ,
 неопределенно, иначе;

~
где d  D , а  обобщенное равенство (см. например, [2]).
Основные свойства введенной операции приведены в двух следующих
предложениях.
Предложение 1. Для операции слабой дизъюнкции выполняются следующие
утверждения:
1. dom p   q   dom p  dom q ;



 

 

 



1
1
1
1
1
1
1
2.  p   q  T  p T  dom q  q T  dom p  p T  q T  p T  q F 
 q 1T  p 1F
(причем множества последнего объединения попарно не пересекаются);
1
3.  p   q  F  p 1 F  q 1 F . □
Предложение 2. Имеет место равенство
p   q  S13 , p, q  ,





где S13  оператор суперпозиции, понимаемый традиционно (см., например, [3]).
Далее уточним связь между слабой дизъюнкцией предикатов и дизъюнкцией
слабой трехзначной логики Клини. Для этого расширим частичные двухзначные
предикаты до тотальных трехзначных предикатов.
~ T , F  частичный (двухзначный) предикат.
Определение 2. Пусть p : D 

Под pˆ : D  T , F ,Un, где Un третье логическое значение (Unknown), будем
понимать такой трехзначный предикат: pˆ  p  U nD \ dom p , где d L : L  d  
константная функция.
Пусть V0 : T , F ,Un2  T , F ,Un  дизъюнкция слабой трехзначной логики
Клини (см. табл. 1)
Таблица 1. Дизъюнкция слабой трехзначной логики Клини



T

F

Un

T

T

T

Un

F

T

F

Un

Un

Un

Un

Un
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Теорема 1. Имеет место равенство

p  q  S13  , pˆ , qˆ  .

(1)
Равенство (1) и уточняет связь между слабой дизъюнкцией предикатов и
дизъюнкцией слабой трехзначной логики Клини.
Имеются аналоги вышеприведенных рассмотрений и для слабой
конъюнкции предикатов.
Определение 3. Под слабой конъюнкцией понимаем операцию, которая
предикатам p, q ставит в соответствие предикат p  q , такой, что для всех
d D:
 F  d  dom q)  (qd  ~
 F  d  dom p),
 F , если ( pd  ~

 p  q d  ~  T , если pd  ~ T  qd  ~ T ,
 неопределенно, иначе.

Имеет место следующий аналог предложения 1.
Предложение 3. Для операции
следующие утверждения:
1. dom p  q   dom p  dom q ;
2.  p  q  T  p 1T  q 1T ;

слабой

конъюнкции

выполняются

1




 

 

 



1
1
1
1
1
1
1
3.  p  q  F  p F  dom q  q F  dom p  p F  q T  p F  q F 
 q 1F  p 1T .
(причем множества последнего объединения попарно не пересекаются).
Ниже приведем аналог предложения 2.
Предложение 4. Имеет место равенство
p  q  S13 , p, q  .
Наконец, связь между слабой конъюнкцией предикатов и конъюнкцией
слабой трехзначной логики Клини (см. табл. 2) уточняет следующая теорема.



Таблица 2. Конъюнкция слабой трехзначной логики Клини



T

F

Un

T

T

F

Un

F

F

F

Un

Un

Un

Un

Un

Теорема 2. Имеет место равенство
(2)
p  q  S13 , pˆ , qˆ  .
Продемонстрированный подход можно применить к сильной дизъюнкции и
конъюнкции. Приведем определение сильной дизъюнкции частичных предикатов.
Определение 4. Под сильной дизъюнкцией понимаем операцию, которая
предикатам p, q ставит в соответствие предикат p  s q , такой, что для всех
d D:
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 T , если d  p 1T  q 1T ,

 p  s q d  ~ F , если d  p 1F  q 1F ,
 неопределенно, иначе.

Имеют место аналоги предложения 1 и теоремы 1 для сильной дизъюнкции,
предложения 3 и теоремы 2 – для сильной конъюнкции.
Заключение
В работе выявлена связь между операциями слабой дизъюнкции
(конъюнкции) частичных предикатов и операциями дизъюнкции (конъюнкции)
слабой трехзначной логики Клини – теорема 1, равенство (1) (соответственно,
теорема 2, равенство (2)).
Следующая задача состоит в установлении структуры введенных алгебр
частичных предикатов (так, например, множество всех частичных предикатов
вместе с операцией слабой конъюнкции (дизъюнкции) является коммутативной
идемпотентной полугруппой). Говоря точнее, речь идет о перенесении
результатов, полученных в [4-8] для трехзначных логик Клини, на указанные
алгебры частичных предикатов.
Литература
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Клини С. Введение в метаматематику.  М.: ИЛ, 1957. – 524 с.
Катленд Н. Вычислимость. Введение в теорию рекурсивных функций. – М.: Мир, 1983. – 256 с.
Мальцев А.И. Алгоритмы и вычислимые функции.  М.: Наука, 1965.  392 с.
Буй Д.Б.Три замечания о трехзначной логике Клини / Д.Б. Буй, С.А. Поляков, Е.В. Шишацкая //
The Fourth International Conference “Theoretical and Applied Aspects of Program Systems
Development (TAAPSD’2007). Abstracts (Ukraine, Berdynsk, 4-9 September 2007). – Київ:
Пульсари, 2007. – С. 47-51.
Шишацька О.В. Трьохзначні логіки Кліні та трьохелементні ланцюги. – Вісник Київського
університету. Сер. фіз.-мат. науки. – Київ: Хрещатик. – 2007. – С. 230-236.
Буй Д.Б. Трехзначные логики Клини и трехэлементные цепи/Д.Б. Буй, Е.В. Шишацкая //
Algorithmic and Mathematical Foundation of the Artificial Intelligence. International Book Series
“INFORMATION SCIENCE & COMPUTING”, Number 1. Supplement to the International Journal
“INFORMATION TECHNOLOGIES & KNOWLEDGE”, Volume 2, 2008. – Sofia. – 2008. – С.
165-172.
Buy D. Three-valued Kleene logic and three-element chains / D.B. Buy, O.V. Shyshats’ka //
Proceedings of the CSE 2008 International Scientific Conference on Computer Science and
Engineering (September 24-26, 2008, The High Tatras – Stara Lesna, Slovakia).
Буй Д.Б. Неклассические логики: трехзначные логики Клини и трехэлементные цепи / Д.Б. Буй,
Н.Д. Кахута, Е.В. Шишацкая//VII-я Межд. научно-практ. конференция «Интегрированные
модели и мягкие вычисления в искусственном интеллекте». – 2013. – С. 43-50.

Literaturа
1. Kleene С. Introduction to metamathematics.  New York, Toronto: D. VAN NOSNRAND
COMPANY, INC., 1952. – 524 р.
2. Cutland N. An introduction to recursive function еheory. Cambridge: Cambridge University Press,
1980.  256 p.
3. Maltsev А.І. Algorithms and computational functions.  M .: Nauka, 1965.  392 р.
4. Buy D.B. Three remarks on Kleene’s three-valued logics / D.B. Buy, S.A. Polyakov, E.V.
Shishatskaya // The Fourth International Conference "Theoretical and Applied Aspects of Program
Systems Development (TAAPSD'2007). Abstracts (Ukraine, Berdynsk, 4-9 September 2007).  Kiev:
Pulsar, 2007. P. 47-51.
5. Shyshats'ka O.V. Kleene’s three-valued logics and three-element chains.  Bulletin of Kiev University. A series of physical and mathematical sciences.  Kiev: Khreshchatyk.  2007.  P. 230-236.

© Д.Б.Буй, Е.В.Шишацкая, К.Д.Мухаммед, Ф.Санмейд

87

Матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції AIIS’2015
6. Buy D.B. Kleene’s three-valued logics and three-element chains / D.B. Buy, E.V. Shyshats'ka // Algorithmic
and Mathematical Foundation of the Artificial Intelligence. International Book Series "INFORMATION
SCIENCE & COMPUTING", Number 1. Supplement to the International Journal "INFORMATION
TECHNOLOGIES & KNOWLEDGE", Volume 2, 2008.  Sofia.  2008.  P. 165-172.
7. Buy D. Three-valued Kleene logic and three-element chains / D.B. Buy, O.V. Shyshats'ka //
Proceedings of the CSE 2008 International Scientific Conference on Computer Science and
Engineering (September 24-26, 2008, The High Tatras  Stara Lesna, Slovakia).
8. Buy D. Non-classical logics: Kleene’s three-valued logics and three-element chains / D.B. Buy,
N.D. Kahuta, E.V. Shyshats'ka // VII-th International Scientific and Practical Conference "Integrated
models and soft computing in artificial intelligence".  2013.  P.43-50.

RESUME
D.B.Buy, O.V. Shyshats’ka, К.D.Мuhammed, S.Fabunmi
Partial predicates logics induced Kleene’s three-valued logics
We consider the operations of disjunction and conjunction of partial two-valued
predicates induced by the operations of disjunction and conjunction of weak and strong
three-valued Kleene’s logics. In this way weak disjunction and weak conjunction of
predicates essentially entered by the superposition of the predicates to the standard
disjunction (for weak disjunction of predicates) or by the superposition of the predicates
to the standard conjunction (for weak conjunction of predicates).
We show and clarify the relationship between the operations of weak disjunction
(weak conjunction) of predicates and disjunction (conjunction) of weak three-valued
Kleene’s logic. This relationship is established by the simulation of partial two-valued
predicates as total three-valued predicates (the third logical value Unknown appears.).
Demonstrated approach is applied to the strong disjunction and strong conjunction of
partial (two-valued) predicates.
Follow objective is to transfer the results obtained for the Kleene’s three-valued
logics to the introduced algebras of partial predicates.
Д.Б.Буй, Е.В.Шишацкая, К.Д.Мухаммед, C.Фабунми
Логики частичных предикатов, индуцированные трехзначными логиками
Клини
Рассматриваются операции дизъюнкции и конъюнкции частичных
двузначных предикатов, индуцированные операциями дизъюнкции и конъюнкции
слабой и сильной трехзначных логик Клини. При этом операции слабой
дизъюнкции и слабой конъюнкции предикатов по существу вводятся в виде
суперпозиции предикатов в стандартную дизъюнкцию (для слабой дизъюнкции
предикатов) либо суперпозиции предикатов в стандартную конъюнкцию (для
слабой конъюнкции предикатов).
Показана и уточнена связь между операциями слабой дизъюнкции (слабой
конъюнкции) предикатов и операциями дизъюнкции (конъюнкции) слабой
трехзначной логики Клини. Связь устанавливается с помощью моделирования
двузначных частичных предикатов в виде трехзначных тотальных предикатов
(появляется третье логическое значение – Unknown). Продемонстрированный
подход применен к сильной дизъюнкции и сильной конъюнкции частичных
(двузначных) предикатов.
Последующей задачей является перенесение результатов, полученных для
трехзначных логик Клини (сильной и слабой), на введенные алгебры частичных
предикатов.
Поступила в редакцию 02.09.2016
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ГЕОІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У
СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІЯМИ
У статті розглянуто задачу підвищення рівня інтелектуальності управління територіями і
територіальними об’єктами і запропоновано її розв’язок, який дасть можливість підвищити
основні характеристики управління, а саме  рівень автоматизації і комп’ютеризації,
оперативності, точності, достовірності, самоконтролю та швидкодії елементів системи.

Ключові слова: геоінформаційні системи (ГІС), геоінформаційні технології (ГІТ),
системи управління територіями (СУТ), геоінформаційна підтримка рішень, інтелект.
In the article the problem of level increase of intelligence management of territories and territorial units
was regarded as well as its solution was proposed. The solution will give an opportunity to increase the
basic characteristics of management, namely the level of automation and computerization, timeliness,
accuracy, reliability, self-control and performance of the system elements.

Keywords: geoinformation systems (GIS) geoinformation technologies (GIT), systems of
theories management (STM), geoinformation decision support, intelligence.
В статье рассмотрена задача повышения уровня интеллектуальности управления территориями и
территориальными объектами и предложено ее решение, которое позволит повысить основные
характеристики управления, а именно уровень автоматизации и компьютеризации, оперативность,
точность, достоверность, самоконтроль и быстродействие элементов системы.

Ключевые слова: геоинформационные системы (ГИС), геоинформационные технологии
(ГІТ), системы управления территориями (СУТ), геоинформационная поддержка
решений, интеллект.
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У процесі управління регіоном або певною територією доводиться
оперувати величезними об’ємами даних, вирішуючи проблеми вибору стратегії
розвитку, раціонального природо- і землекористування. Управління територіями –
це інформаційний процес, який полягає у переробці потоку вхідної інформації про
стан об'єкта управління і навколишнє природне середовище (НПС) у вихідний
потік інформації про керуючі впливи. Без інформації управління неможливе. Усі
ці завдання взаємопов'язані і не можуть вирішуватись окремо, їх реалізація
неможлива без ефективної системи управління на територіальному рівні.
Оскільки просторова інформація найчастіше є вирішальною для
забезпечення соціально-економічного розвитку, планування і управління територіями, а геоінформаційні технології (ГІТ) забезпечують однакову (просторову)
уніфікацію такої інформації та її спільне використання, сучасні геоінформаційні
системи (ГІС) визнані одним з універсальних інтегрованих інформаційно-технологічних засобів вирішення різноманітних регіональних проблем [1].
Впровадження ГІС в систему управління територіями (СУТ) дозволяє створити єдиний оптимально-організований інформаційний простір певної території,
дає можливість здійснювати ефективний обмін інформацією між її власниками,
оперативного інтегрування інформації в наукових і практичних цілях соціальноекономічного розвитку за ієрархією адміністративних одиниць території. При
обробці даних виконуються різноманітні підходи для їх перетворення в корисну
для управління інформацію (рис. 1).

Рис. 1. Перетворення даних в управлінську інформацію
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Можна виділити чотири типи ГІС в СУТ: за технологією зв'язування
інформації (що визначається категоріями: об'єкти, дані) і за системою управління
(що визначається ланцюжком дій: виведення припущень з даних – оцінка
висновків і вибір альтернативи дії – трансформація альтернативи в дію):
1. ГІС в СУТ – геоінформаційно-довідкова система. Категорії ГІС: об'єкти,
дані. Категорії системи управління: припущення, вибір, дія. Тип інтерфейсу:
питання "що", які дозволяють керівникам отримувати записані факти у
стандартній формі. Типові інструментальні засоби: бази даних, СУБД, засоби
графічної візуалізації.
2. ГІС в СУТ – діагностична система. Категорії ГІС: об'єкти, дані,
припущення. Категорії системи управління: вибір, дія. Тип інтерфейсу: відповіді
на питання "що, якщо" з подальшою обробкою керівниками наявних даних
вручну. Типові інструментальні засоби: статистичний аналіз даних, моделювання,
регресія, експертні засоби, діалогова техніка для створення орієнтованого на
користувача інтерфейсу.
3. ГІС в СУТ – система прийняття рішень. Категорії ГІС: об'єкти, дані,
припущення, вибір. Категорії системи управління: дія. Тип інтерфейсу:
рекомендація "що найкраще". Типові інструментальні засоби: лінійне і нелінійне
програмування, інша техніка оптимізації.
4. ГІС в СУТ – автоматична ІС. Категорії ГІС: об'єкти, дані, припущення,
вибір, дія. Категоріями системи управління не є жодна з перерахованих вище, але
це не означає, що керівництво перебуває "поза грою". Тип інтерфейсу: система
здійснює прогін автоматично, але регулярно переглядається, оцінюється і
перевіряється. Типові інструментальні засоби: гнучкі виробничі системи, що
працюють в автоматичному режимі.
Типи ГІС в СУТ і організаційні рівні управління взаємозалежні: більш
висока категорія ІС відповідає більш низькому рівню управління.
Наприклад, автоматизовані інформаційні системи (АІС) не підходять для
керівників вищого рівня і більш придатні на оперативному рівні. Керівники
середньої ланки (департаментів, управлінь), яким потрібно вибирати альтернативу
у процесі ухвалення рішень, потребують ІС, здатні відповідати на питання "що,
якщо" і "що є найкращим".
Керівникам вищого рівня управління, які потребують більш узагальненої
агрегованої інформації для встановлення цілей і формування програм розвитку,
потрібні ІС для відповідей на питання типу "що" і "що, якщо". На практиці для
них зазвичай достатньо встановлення системи категорії ГІС в управлінні
територіями з прийнятними інтерфейсними можливостями.
Для осіб, що приймають рішення, важливо знати використовувану ними
категорію ІС для запобігання одержання відмов від системи на необроблювані
запити, що зазвичай призводить до конфліктів з розробниками ГІС.
Пропонований підхід до класифікації ГІС в управлінні територіями відбиває
принцип ієрархічної декомпозиції при проектуванні великих систем і пов'язаний з
ним принцип стратифікації.
Це відображує необхідність дослідження об'єкта і проектування системи на
різних рівнях абстракції (стратах): системному (побудова моделі об'єкта),
кібернетичному (проектування механізмів управління), операційному (опис
системи на рівні технологічних процесів і моделей формалізованою або
вербальною мовами), алгоритмічному (розробка алгоритмів розв'язку задач),
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інформаційному (проектування інформаційної моделі об'єкта), програмному
(реалізація проекту).
Принцип «повної системи», з одного боку, дає низку правил дослідження і
проектування, що відповідають системному підходу: проведення границь
системи, дослідження елементів системи і її підсистем, побудови опису системи
до певних деталей, не втрачаючи уявлення про ціле, а з іншого,  застерігає від
"надмірної системності", здатної привести до нерозв'язних протиріч, і вказує
прийнятний для практики шлях компромісної реалізації ідеї "повної системи".
Модель системи вважається "практично повною", якщо вона дозволяє
розв'язати задачу, що стоїть перед дослідником, з точністю не нижче заданої.
Відповідно до особливостей складних систем, якою є ГІС в СУТ і тими
ознаками, що характеризують систему як складну, можна сформулювати
особливості моделей прийняття рішень у складних системах:
1. Прийняття рішень у складних системах є багатомодельним дослідженням.
2. Моделі прийняття рішень повинні будуватись з урахуванням чинників
невизначеності впливів зовнішнього середовища.
3. Моделі прийняття рішень повинні враховувати різнорідні суперечливі
вимоги, що висуваються до системи.
4. ГІС в СУТ має розгалужену ієрархічну систему. У такій системі
здійснюється взаємопов’язане прийняття рішень підсистемами різних ієрархічних
рівнів.
Враховуючи наведене, можна зробити висновок, що моделі прийняття
рішень повинні будуватись на основі використання методів декомпозиції і
координації. Формально, з теоретико-множинних позицій модель М подається
відношенням (сукупністю відношень) Х, заданому на сімействі m утворюючих
множин, тобто
M  ( X1, X 2 ,..., X m , R),
де R  X1  X 2 ... X m – графік відношення.

В умовах невизначеності впливу зовнішнього середовища ця математична
модель прийняття рішень (1) може бути записана у вигляді
M  (  , f ) , або M  ((),)  ,
де ( ) – множина припустимих альтернативних рішень;  – множина
рішень;  – множина станів середовища; f – цільова функція, яка характеризує
якість рішень в умовах впливу середовища f :     R1 , тоді f  f ( x, ), x  ,
  .
Прийняття рішень полягає у виборі альтернативи x  , у припущеннях

про те, який стан    може прийняти середовище.
Дослідження процесів прийняття рішень за допомогою ГІС свідчать, що
інформація про стан зазначеної системи, яка опрацьовується і аналізується в
умовах складної СЕС, якою є певне територіальне утворення, подається у
більшості випадків у вигляді понять і відношень, що задаються природною або
професійно-орієнтованою мовою.
Одним з конструктивних способів формального опису ситуацій, пов’язаних
з невизначеністю прийняття рішень, є спосіб формалізованого подання, який
ґрунту-ється на нечіткому описі основних елементів формалізованого подання
ситуації прийняття рішень. Реалізація підходу ухвалення рішень в умовах
невизначеності складається з трьох етапів [2]:
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1) фазифікація – перехід від точних даних вирішуваної задачі до нечітких на
основі вхідних функцій приналежності;
2) розв’язок задачі з використанням нечіткої логіки;
3) дефазифікація – перехід від нечітких інструкцій до чітких на основі
вихідних функцій приналежності.
Загальна модель ухвалення рішень використовує нечіткі моделі, які хоч і
мають меншу ефективність для параметрів, що розраховуються, але зберігають її
майже постійною у широкому діапазоні зміни значень параметрів.
До цільової функції, крім дискретних і кількісних факторів, необхідно ввести
лінгвістичні. Тоді в рамках лінгвістичного підходу ситуація ухвалення рішень, під
якою розуміють умови і цілі, що описуються фразами, відповідає термам з термомножин лінгвістичних змінних, введених для формалізованого опису ситуації [2].
Основою для розв’язання задачі з використанням нечіткої логіки є база
правил, що містить нечіткі вислови у формі «якщо-то» і функції приналежності
для відповідних лінгвістичних термів.
Відомим методом декомпозиції, який реалізує даний підхід, є метод дерева
рішень, у результаті застосування якого для навчальної вибірки даних
створюється ієрархічна структура правил класифікації типу «якщо…тоді…» [3].
Для того, щоб вирішити, до якого класу віднести певний об’єкт або ситуацію,
потрібно відповісти на питання, що стоїть у вузлах цього дерева, починаючи з
його кореня. Питання можуть мати вигляд «значення параметра А більше за Х?»
або вигляду «значення змінної В належить підмножині ознак С?». Якщо відповідь
позитивна, то здійснюється перехід до правого вузла наступного рівня, якщо
негативна – то до лівого вузла; потім знову відповідь на питання, пов’язане з
відповідним вузлом. Врешті-решт можна дійти до одного з кінцевих вузлів, де
буде визначений клас об’єктів [3].
Для побудови дерева рішень на етапі підготовки визначаються елементи:
фактори X1, X 2 ,..., X k ; тип факторів (дискретний, лінгвістичний, кількісний);
можливі значення кожного фактора O1, O2 ,...,On ; класи об’єкта. Побудова моделі
зводиться до розв’язання задачі автоматичної класифікації, оскільки результат
має дискретні значення.
Нехай через {C1, C2 ,...,Ck } позначені класи (значення мітки класу). У
даному випадку можливі 3 ситуації:
1. Множина Т містить один або більше прикладів, що відносяться до
одного класу Ck. Тоді дерево рішень для Т – це лист, який визначає клас Ck.
2. Множина Т не містить жодного прикладу, тобто є порожньою
множиною. Тоді це знову лист, і клас, асоційований з листом, обирається з іншої
множини, відмінної від Т, наприклад, з множини, асоційованої з батьком.
3. Множина Т містить приклади, що відносяться до різних класів. У
даному випадку множину Т необхідно розбити на певні підмножини. Для цього
обирається одна з ознак, що має два або більше відмінних значень O1, O2 ,...,On .
Множина Т розбивається на підмножини T1, T2 ,...,Tn , кожна підмножина Ti
містить усі приклади, які мають значення Оi для обраної ознаки. Ця процедура
буде рекурсивно тривати до тих пір, поки кінцева множина не буде складатись із
прикладів, що відносяться до одного класу.
Таким чином, модель має такий загальний вигляд: M  f ( X1, X 2 ,...X k ), де
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X k – фактор, що описується вектором можливих значень X k  {O1, O2 ,...On}; М –

 C1
C

результат ухвалення рішень, M   2 .
 ...
C k
Розглянемо підхід до ухвалення рішень на основі дерева цілей.
Етап 1. Вибір факторів X k , за якими буде прийматися рішення, і визначення
для кожного вектора можливих значень X k  {O1 , O2 ,...On }.
Етап 2. Визначення класів {C1, C2 ,...,Ck } – альтернативних рішень.
Етап 3. Завдання вихідної вибірки – множини Т, у якій відображена історія
поведінки користувача.
Етап 4. Побудова дерева рішень. Необхідно розбити множину Т на
підмножини T1 , T2 ,..., Tn , для обраної ознаки Оi. Процедура буде рекурсивно
тривати до тих пір, поки кінцева множина не буде складатись із прикладів, які
відносяться до одного й того ж класу. Якщо в процесі роботи був отриманий
вузол, асоційований з пустою множиною (тобто жоден приклад не потрапив у
даний вузол), то він позначається як лист, і рішенням цього листа обирається
клас, який найчастіше зустрічається у безпосереднього прабатька даного листа.
Етап 5. Ухвалення рішень, які відповідають класу Ck.
Даний підхід дозволяє реалізувати ухвалення рішень в умовах
невизначеності у складних системах, до яких відносяться системи управління
територіями. Дерева рішень є ефективним інструментом у системах
геоінформаційної підтримки ухвалення рішень і інтелектуального аналізу даних.
У галузях, де є високою ціна похибки, вони можуть слугувати відмінним засобом
підвищення якості розпіз-навання, класифікації і прогнозування при використанні
мінімальної кількості діагностичних прецедентів.
Управлінські дії завжди пов’язані з процесами виявлення, розпізнавання
територіальних об’єктів (процесів, явищ). Тому наявність вбудованої в ГІС
системи прийняття рішень (СППР) дозволить аналізувати інформацію, яка
надходить до ГІС у режимі реального часу і видавати особі, що приймає рішення
(ОПР), цілісне уявлення (виражене у графіках, моделях, цифрах) про ситуацію на
певній території. Такі системи можуть ефективно використовуватись при
різноманітних управлінських і моніторингових операціях, діях і заходах різного
виду і масштабів, моделюванні заходів щодо попередження і ліквідації
надзвичайних ситуацій тощо.
Запропонований підхід до ухвалення рішень в умовах невизначеності на
основі дерева цілей, що ґрунтується на математичній моделі, в якій
використовуються лінгвістичні змінні, надає можливість спростити процес
прийняття рішень і наблизити його до розуміння ОПР. Внаслідок цього можуть
істотно розширюватись функціональні можливості технології прийняття рішень
за рахунок впровадження геоінформаційної підтримки прийняття рішень у
системах управління територіями.
Відомі інтелектуальні системи (ІС), наприклад, такого типу як описана в [4]:
система для формування знань засобами штучного інтелекту в умовах
невизначеності та неповноти вхідної інформації, що містить комірку штучного
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інтелекту (рецептора-блока зчитування з аналогово-цифровим перетворювачем,
пристрою керування вибором генетичних знань), і блока постійної пам'яті. До
недоліків ІС даного типу варто віднести відсутність зворотного зв’язку та функції
підтримки управління робочим процесом.
У [5] розглянуто проблему тренажерного навчання. Поставлене завдання вирішується за рахунок створення інтелектуальної системи тренажерного навчання
геодезичним вимірам, яка містить імітатор візуальної візирної картини, обчислювальні засоби. Недоліком такої ІС також є відсутність підтримки управління
процесом.
У [6] представлена морська транспортна система на основі інтелектуальних
геоінформаційних систем, що містить асоціативну інтелектуальну машину (АІМ).
Особливість АІМ у складі ГІС в тому, що між її входами і виходами встановлені
однозначні відповідності. Нейронною мережею машини виступає рекурентна
мережа зі зворотними зв'язками. У мережі здійснюються керовані зміщення
сукупностей одиничних образів залежно від їх станів і забезпечується
пріоритетність коротких зв'язків між нейронами. До недоліків даної системи
можемо віднести відсутність можливості відеоінформаційного діалогу між
менеджером системи управління, рекомендованими рішеннями ГІС і нейронної
машини, що виключає функцію оперативного управління і точність результатів.
Проаналізувавши переваги і недоліки відомих інтелектуальних геоінформаційних систем, варто зазначити, що інтелектуальна система геоінформаційної
підтримки прийняття рішень у процесі управління територіальними об'єктами, яка
б поєднувала в собі всі ключові переваги вищеперерахованих інтелектуальних
геоінформаційних систем, забезпечила б підвищення таких характеристик систем
управління територіальними об’єктами, як підвищення рівня автоматизації і
комп'ютеризації, оперативності, точності, достовірності, самоконтролю та
швидкодії елементів системи. На думку авторів, мала містити такі блоки (рис. 2).

Рис. 2. Блок-схема інтелектуальної системи геоінформаційної підтримки
управління територіальними об'єктами: 1 – блок геоінформаційної підтримки
прийняття рішень; 2 – об’єкт управління; 3 – блок контрою стану і динаміки
об’єкта; 4 – блок порівняння; 5 – блок еталонів; 6 – блок оцінки якості та
фільтрації даних; 7 – блок обробки інформації; 8 – блок математичних моделей; 9
– блок оцінки якості ГІС; 10 – блок оцінки ритму управління; 11 – блок резервних
програм; 12 – блок оцінки поточної ситуації та прогнозування, що містить
асоціативну нейронну машину (АНМ); 13 – блок корекції програм обліку
відхилень характеристик об’єкта від заданих параметрів; 14 – блок вибору
рекомендованого сигналу (рішення) управління; 15 – блок формування типових
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ретроспективних аналогів ситуації; 16 – ситуаційний центр системи управління
(CЦCУ).
Висновки
Описана інтелектуальна система геоінформаційної підтримки прийняття
рішень у процесі управління територіальними об’єктами дозволить істотно
підвищити інтелектуальний рівень управління територіальними об’єктами,
точність та достовірність оцінки ситуації і оперативність управління.
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RESUME
Burachek V. G., Zatserkovny V.I., Karevina N.P.
Geoinformation decision support in the system of theories management
In given article is designed intelligent geographic information system to support
decision-making in the management of territorial entities that integrates the best-known
advantages of the existing intelligent geographic information systems, enhances the
basic characteristics of control systems for territory, namely the increase in the level of
automation and computerization, timeliness, accuracy, reliability , self-control is the
speed of the system elements.
The advantage of the described system is the final stage of the work, when the
block selection signal recommended (decision) control generates a control signal
(decision), which goes to the block geoinformatsiynnoy decision support, as the footage
in a concentrated form, while in the unit of geographic information decision support is
used to select the final options for management decisions rated alternative embodiment
(s) of the decision management tasks. The choice can be a leader, an expert group or an
expert (manager), depending on the current job status and management: decisions about
the content of the control signal and the time of his departure.
Implementation of the system in view of the proposed approaches can
significantly improve the intellectual level of management of territories and territorial
entities, the accuracy of the assessment of the situations in the region and operational
management.
Бурачек В.Г., Зацерковный В.И., Каревина Н.П.
Геоинформационная поддержка принятия решений в системе управления
территориями
В данной статье разработана интеллектуальная система геоинформационной
поддержки принятия решений в процессе управления территориальными
объектами, которая интегрирует в себе лучшие преимущества известных
существующих интеллектуальных геоинформационных систем, обеспечивает
повышение основных характеристик систем управления территориальными
объектами, а именно: повышение уровня автоматизации и компьютеризации,
оперативности, точности, достоверности, самоконтроля и быстродействия
элементов системы.
Преимуществом описанной системы является завершающий этап работы,
когда блок выбора рекомендованного сигнала (решения) управления формирует
сигнал управления (решения), который поступает к блоку геоинформацийнной
поддержки принятия решений, как видеоматериал в сконцентрированном виде,
при этом в блоке геоинформационной поддержки принятия решений
осуществляется выбор окончательного варианта для принятия управленческого
решения с рейтинговой оценкой альтернативного варианта (вариантов) решения
задач управления. Выбор может осуществляться руководителем, экспертной
группой или экспертом (менеджером) в зависимости от текущего задания и
состояния системы управления: принимаются решения о содержании сигнала
управления и времени его отправления.
Реализация системы с учётом предложенных подходов позволяет
существенно повысить интеллектуальность уровня управления территориями и
территориальными объектами, достоверность оценки ситуаций в регионе и
оперативность управления.
Поступила в редакцию 09.07.2015
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ЕВОЛЮЦІЙНИЙ АЛГОРИТМ ОПТИМАЛЬНОЇ
КЛАСИФІКАЦІЇ
В работе представлены результаты исследования эволюционно-фрагментарной модели для поиска
оптимальной классификации. Показано, что задача поиска оптимальной классификации на конечном
множестве может рассматриваться как задача на фрагментарной структуре. Предложена эволюционнофрагментарная модель задачи классификации на множестве перестановок.

Ключевые слова: задача классификации, фрагментарная структура, эволюционная модель.
Research results evolutionarily fragmented model to find the optimal classification presented in the work.
It has shown that the problem of finding an optimal classification on a finite set considered as a challenge for the
fragmented structure. An evolutionarily fragmented model of the problem of classification on a set of
permutations is proposed.

Key words: classification problem, fragmented structure, evolutionary model.
У роботі представлено результати дослідження еволюційно-фрагментарної моделі для пошуку
оптимальної класифікації. Показано, що задача пошуку оптимальної класифікації на кінцевій множині
може розглядатися як задача на фрагментарній структурі. Запропоновано еволюційно-фрагментарну
модель задачі класифікації на множині перестановок.

Ключові слова: задача класифікації, фрагментарна структура, еволюційна модель.

Введение
Одной из основных задач исследования операций является задача классификации. Этой задаче посвящены многочисленные публикации[1-3]. Известны много
подходов к поиску решения задачи классификации на конечных множествах. Тем
не менее, говорить сегодня о том, что эта задача исследована полностью еще рано.
В этой статье мы не будем обсуждать принципы выбора классификации, которые
относятся большей частью к области теории принятия решений. Речь пойдет лишь
об одной постановке этой задачи, основанной на минимизации диаметров кластеров – элементов классификации [2]. Как известно, эта задача относится к числу NP
– полных задач [4]. Точный алгоритм полиномиальной трудоемкости для поиска
оптимальной классификации неизвестен.
Для поиска решения этой задачи часто используются эвристические
алгоритмы [5]. В работе предлагается метод, основанный на комбинации
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эволюционного и фрагментарного алгоритмов. Подобная технология показала
хорошие результаты для ряда сложных дискретных оптимизационных задач [6-7].
Постановка задачи. Рассмотрим задачу классификации в следующей
постановке: задано конечное множество объектов X  {x1 , x2 ,..., xN ) . Определена
мера различия между объектами. Эта мера задается матрицей D  {dij }iN, j 1 . Причем
dij  0, dij  d ji , dii  0, i, j  1, 2,..., N . Каждый элемент матрицы d ij определяет
различие между соответствующими объектами. Задача классификации состоит в
разбиении множества объектов на k непустых попарно непересекающихся классов
X  X1  X 2  ... X k , X i  X j  , X i   i  j, i, i  1, 2,....N .

Диаметром

класса

Xs,

будем

называть

число

 s  max dij , s  1, 2,..., k .
xi , x j X s

Оптимальной классификацией называется такое разбиение множества X, при
котором величина   max  s минимальна. Величину  будем называть
s 1,2,..., k

диаметром разбиения.
В [4] доказано, что задача классификации в приведенной выше постановке
является NP-полной.
Фрагментарная структура
В соответствии с [8] упорядоченной фрагментарной структурой ( X , E ) на
конечном множестве X называется семейство его упорядоченных подмножеств
E  {E1 , E2 ,..., En } такое, что
Ei  E, Ei  , Ei  {x1 , x2 ,..., xki }, s  ki ,{x1, x2 ,..., xs }  E .
Простым, но достаточно общим примером фрагментарной структуры могут
служить ориентированные пути в ориентированном корневом дереве. На рис.1
показано ориентированное дерево с семью дугами и наборы путей, образующих
упорядоченную фрагментарную структуру
x1
x2

E1  ; E2  {x1}; E3  {x4 };

x4

x3 x5

x6
x7

E4  {x1 , x2}; E5  {x1, x3}; E6  {x4 , x5};
E7  {x4 , x6}; E8  {x4 , x6 , x7 };

Рис.1 Ориентированное дерево и соответствующая ему фрагментарная структура
Элементы множества Е называются допустимыми фрагментами. Одноэлементные множества, которые являются допустимыми фрагментами, будем
называть элементарными фрагментами. Фрагмент называется максимальным, если он
не является подмножеством никакого другого фрагмента. Всякий допустимый
фрагмент можно построить из пустого множества, последовательно добавляя к нему
элементы так, чтобы на каждом шаге такой процедуры полученное подмножество
было допустимым фрагментом.
Максимальный фрагмент может быть построен с помощью фрагментарного
алгоритма:
а) элементы множества X линейно упорядочиваются;
© И.В. Козин
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б) на начальном шаге выбирается пустое множество X 0  ;
в) на шаге с номером k+1 выбирается первый по порядку элемент x  X \ X k ,

такой, что X k U x  E;
г) алгоритм заканчивает работу, если на очередном шаге не удалось найти
элемент x  X \ X k с требуемым свойством.
Результат применения фрагментарного алгоритма определяется заданным
линейным порядком на множестве X. Таким образом, любой максимальный фрагмент
может быть описан некоторой перестановкой элементов множества X.
Пусть теперь каждому максимальному фрагменту приписано неотрицательное
число – вес фрагмента. Тогда возникает естественное отображение множества
перестановок во множество весов, которое каждой перестановке s  Sn ставит в
соответствие неотрицательное число – вес максимального фрагмента, который
определяется перестановкой s элементов базового множества X.
Покажем, что задача классификации на конечном множестве X объектов в
приведенной выше постановке может быть сведена к задаче поиска максимального
фрагмента упорядоченной фрагментарной структуры с минимальным весом.
Элементарными фрагментами этой структуры будут все одноэлементные
подмножества множества X.
Упорядочим элементы множества Х в определенном порядке ( x1 , x2 ,..., xN ) . С
каждым таким упорядочением связано CNk 11 различных разбиений множества X на k
непустых попарно непересекающихся подмножеств. Каждое такое разбиение Q
определяется выбором k-1 границ из N-1 возможных между элементами множества
X, выстроенных в заданном порядке:
x1 , x2 ,..., xs1 | xs1 1 , xs1 2 ,..., xs2 | .......| xsk 1 1, xsk 1 2 ,..., xN .
Построение каждого такого разбиения осуществляется алгоритмом константной
трудоемкости. Поставим в соответствие каждому разбиению Q его диаметр  Q . Из
всех разбиений, соответствующих заданному порядку на множестве X выберем то,
диаметр которого минимален (если таких разбиений несколько, то выбираем одно
из них по детерминированному правилу). Таким образом, с каждой перестановкой
элементов связана некоторая классификация элементов множества X. При заданной
матрице D  {dij }iN, j 1 различий между элементами множества X трудоемкость
алгоритма отыскания этой классификации есть O( N k 1 ) . Максимальным
фрагментом в рассматриваемом случае является любое линейное упорядочение
множества X. Число таких упорядочений есть N! и потому задача перебора всех
фрагментов является трудной. Для быстрого поиска классификаций, которые близки к
оптимальной, предлагается следующая стандартная эволюционная модель на
фрагментарной структуре.
Эволюционная модель
Основные составляющие эволюционной модели следующие [9-11]:
- базовое множество решений – множество допустимых решений V, на котором
ищется оптимальное решение задачи;
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- оператор построения начальной популяции: процедура, которая позволяет
выделить на множестве всех допустимых решений его подмножество WV для
последующей эволюции;
- критерий селекции – алгоритм вычисления значения по целевой функции по
заданной перестановке на элементах базового множества решений, который позволяет
упорядочивать решения в рамках заданной популяции;
- оператор кроссовера K : V V  V , позволяющий по двум допустимым
решениям-родителям построить новое решение-потомок из множества допустимых
решений;
- оператор мутации M : V  V ;
- оператор отбора, который выделяет множество пар в W для выполнения
операции кроссовера;
- оператор эволюции, позволяющий строить новые популяции из множества
родителей и потомков;
- правило остановки, которое определяет условие остановки эволюционного
алгоритма.
Опишем кратко принцип работы эволюционного алгоритма. На начальном шаге
с помощью оператора начальной популяции строится множество решений W0. На
каждом очередном шаге предполагается заданным некоторое множество допустимых
решений - текущая популяция. На первом шаге это множество W  W0 . Для каждого
из элементов множества W вычисляется значение целевой функции. Далее с помощью
оператора отбора в текущей популяции W выбирается множество пар для кроссовера.
К каждой паре из выбранного множества пар применяется оператор кроссовера, а
затем к результату кроссовера применяется оператор мутации. Таким путем находится
множество элементов – потомков W%.
К промежуточной популяции W  W%, которая является объединением текущей
популяции и множества потомков, применяется оператор эволюции, который
выделяет на этом множестве новую текущую популяцию. Процесс эволюции
повторяется до тех пор, пока не будет выполнено условие остановки эволюционного
алгоритма.
Эволюционно-фрагментарный алгоритм (ЭВФ-алгоритм) является комбинацией
эволюционного и фрагментарного алгоритма. Опишем соответствующую
эволюционную модель и принцип действия такого алгоритма.
В качестве множества допустимых решений рассматривается подмножество
максимальных фрагментов на заданной упорядоченной фрагментарной структуре.
Каждый фрагмент из этого множества определяется соответствующим линейным
упорядочением элементов множества X. Таким образом, любому допустимому
решению соответствует определенная перестановка чисел 1,2,…, N, где N-количество
элементарных фрагментов. Для максимального фрагмента определено значение
критерия селекции.
Базовое множество V эволюционной модели – это множество
S N  {i1 , i2 ,..., iN } всех перестановок чисел 1,2,…,N. Оператор построения начальной
популяции выделяет подмножество заданной мощности Q из множества V.
Критерий селекции устроен следующим образом: по заданной перестановке
фрагментов с помощью фрагментарного алгоритма строится максимальный допустимый фрагмент. Вычисляется значение целевой функции задачи для этого фрагмента.
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Опишем теперь оператор кроссовера. Пусть u  (u1 , u2 ,..., uN ) и v  (v1 , v2 ,..., vN )
– две произвольные перестановки. Перестановка - потомок строится следующим
образом: последовательности u и v просматриваются с начала. На m-м шаге
выбирается наименьший из первых элементов последовательностей и добавляется в
новую перестановку - потомок. Затем этот элемент удаляется из двух
последовательностей-родителей. Например,
K((3,2,8,6,5,1,4,7),(4,7,2,5,1,6,8,3)) = (3,2,4,7,5,1,6,8)
Оператор мутации M выполняет случайную транспозицию (замену местами двух
элементов) в перестановке.
Оператор селекции выбирает случайным образом набор пар из заданного числа
пар во множестве перестановок текущей популяции.
Оператор эволюции элементы промежуточной популяции упорядочивает в
последовательность по убыванию значения критерия селекции. В качестве новой
текущей популяции выбираются первые Q элементов последовательности.
Обычное правило остановки - количество поколений достигло предельной
границы L. Лучшая по значению критерия селекции перестановка из последней
построенной популяции определяет приближенное решение задачи.
Предложенный подход является универсальным и позволяет применять один и
тот же эволюционный алгоритм к любой оптимизационной задаче на конечной
фрагментарной структуре.
Результаты тестирования
Рассмотренный выше метод был применен к задаче разбиения множества точек на
плоскости на заданное количество классов. Мерой близости точек являлось обычное
эвклидово расстояние. Входными параметрами при описании серии случайных задач
являются: число точек плоскости N; диапазоны изменения координат [0, A],[0, B] .
С помощью генератора случайных чисел генерируется наборы точек
( x1 , x2 ,..., xN ), xi  (ai , bi ), ai [0, A], bi [0, B], i  1, 2,..., N . Число точек N
выбиралось в промежутке 300-1000, число классов -10. Параметры эволюционного
алгоритма: Размер популяции -1000, количество поколений-500, 30 пар для селекции в
каждом поколении, вероятность мутации – 0,05.
Для поиска решений использовалась авторская программа, реализующая
эволюционную модель на перестановках. Программа написана на VBA, под
управлением WINDOWS XP/7. Вычисления проводились на компьютере ACPIx64-based
PC с процессором 4x3400 MHz. Время расчета для каждой индивидуальной задачи
было ограничено одной минутой.
Сравнивались решения, полученные иерархическими аггломеративными
методами [12] c решениями, полученным путем применения ЭВФ алгоритма. В серии из
1000 случайно сформированных задач в 98% случаев лучшей оказывалась
классификация, полученная с помощью ЭВФ алгоритма.
Выводы
Теоретические результаты и результаты численных экспериментов показывают,
что ЭВФ – алгоритм может достаточно эффективно использоваться как эвристический
алгоритм при решении задачи классификации. ЭВФ-алгоритм является управляемым,
качество его работы может возрастать при изменении ряда параметров алгоритма, таких
как величина популяции, число пар для селекции, количество поколений, количество
эволюций и т.д.
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RESUME
I.V. Kozin
Evolutionary algorithm of the optimal classification
The article discusses a known problem - the problem of optimal classification. This
problem occurs in many applications in engineering and economics. It is known that in most
cases the classification problem on a finite set is NP-hard. For such problems today are not
known polynomial complexity algorithms for finding solutions. Therefore, in an optimal
classification is justified use of metaheuristics. The initial data of the problem given the
proximity matrix between elements of the set, which determines the degree of similarity
between these elements. The number of classes is considered to be specified. The criterion for
classification is the greatest quality of the diameters of classes. To find the approximate
optimal classification is proposed to use evolutionary and fragmented model. This model has
worked well in finding optimal solutions to many difficult problems of discrete optimization.
The article introduces the concept of detail-oriented fragmented structure. It describes
fragmented algorithm that allows for a given order of elementary fragments to build the
maximum allowable fragment of a fragmented structure.
It is shown that the problem of optimal classification may be presented as a problem of
optimization on a fragmented structure. This reduces the problem to the optimization problem
of finding an optimal solution of a combinatorial problem on the set of permutations.
Evolutionary algorithm is proposed, for which the base set - the set of permutations of
elementary fragments. Numerical experiments on a large number of test problems showed the
effectiveness of the proposed approach for finding approximate solutions of the problem of
optimal classification.
І.В. Козін
Еволюційний алгоритм оптимальної класифікації
У статті розглянуто відому проблему  задачу оптимальної класифікації. Ця
задача зустрічається в численних застосуваннях у техніці та економіці. Відомо,
що в більшості випадків задача класифікації на скінченній множині є NP-важкою.
Для таких задач на сьогоднішній день невідомі алгоритми поліноміальної трудомісткості для пошуку рішення. Тому в задачах оптимальної класифікації виправдане застосування метаевристик. Як вихідні дані задачі, задано матрицю близькості між елементами множини, яка визначає ступінь схожості цих елементів.
Кількість класів вважається заданим. Критерієм якості класифікації є найбільший
з діаметрів класів. Для пошуку наближеної оптимальної класифікації запропоновано використовувати еволюційно-фрагментарну модель. Ця модель добре
зарекомендувала себе при пошуку оптимальних рішень багатьох важких задач
дискретної оптимізації.
У статті докладно представлено концепцію орієнтованої фрагментарної
структури. Наведено фрагментарний алгоритм, який дозволяє для заданого порядку елементарних фрагментів побудувати максимально допустимий фрагмент
фрагменттарної структури. Показано, що задача оптимальної класифікація може
бути представлена як задача оптимізації на фрагментарної структури. Це дозволяє
звести задачу оптимі-зації до задачі пошуку оптимального рішення комбінаторної
задачі на множині перестановок. Запропоновано еволюційний алгоритм, для
якого базова множина  множина перестановок елементарних фрагментів.
Чисельний експеримент на великій кількості тестових задач показав ефективність
пропонованого підходу для пошуку наближеного рішення задачі оптимального
класифікації.
Поступила в редакцию 25.08.2015
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ЛИНЕЙНАЯ АВТОРЕГРЕССИЯ НА ОСНОВЕ МЕТОДА
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LINEAR AUTOREGRESSION BASED ON THE GROUP METHOD
OF DATA HANDLING IN CONDITIONS OF QUASIREPEATED
OBSERVATIONS
О.П. Саричев
Інститут технічної механіки НАН України і ДКА України
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ЛІНІЙНА АВТОРЕГРЕСІЯ НА ОСНОВІ МЕТОДУ ГРУПОВОГО
УРАХУВАННЯ АРГУМЕНТІВ В УМОВАХ КВАЗІПОВТОРНИХ
СПОСТЕРЕЖЕНЬ
Для моделирования в классе авторегрессионных уравнений разработан критерий регулярности
МГУА с разбиением наблюдений на обучающие и проверочные подвыборки в условиях
квазиповторных наблюдений. Доказано существование оптимального множества регрессоров.
Получено условие редукции оптимальной авторегрессионной модели, которое зависит от
параметров авторегрессионной модели и объёмов выборок.

Ключевые слова: неопределенность по составу регрессоров, критерий регулярности.
For modelling in a class of autoregression equations, the criterion of regularity of the GMDH with
dividing of observations on training and testing subsamples in conditions of quasirepeated observations is
offered. It is proved, that the optimum set of regressors exists. The condition of a reduction of the
optimum autoregression model is obtained. This condition depends on parameters of autoregression
model and volumes of samples.

Key words: uncertainty on structure of regressors, criterion of regulatory.
Для моделювання в класі авторегресійних рівнянь розроблено критерій регулярності МГУА з
розбиттям спостережень на навчальні й перевірні підвибірки в умовах квазіповторних спостережень. Доведено існування оптимальної множини регресорів. Встановлено умову редукції оптимальної авторегресійної моделі, що залежить від параметрів авторегресійної моделі та обсягів
вибірок.

Ключові слова: невизначеність за складом регресорів, критерій регулярності.

Определение порядка авторегрессионной модели в условиях структурной
неопределённости по количеству и составу регрессоров является важной задачей
в теории идентификации, и для её решения существуют различные подходы [1–7].
Эта задача является одним из объектов исследования в методе группового учета
аргументов (МГУА) [8–12], который разработал академик НАН Украины
А.Г. Ивахненко. Подход основан на разбиении выборки наблюдений на
обучающую и проверочную части: на обучающей выборке оцениваются
коэффициенты модели, а на проверочной оценивается качество модели. В
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соответствии с принципами моделирования в МГУА для того, чтобы построить
авторегрессионное уравнение оптимальной сложности, необходимо: а) указать
метод оценивания коэффициентов в авторегрессионном уравнении; б) задать
алгоритм генерирования авторегрессионных уравнений (структур моделей);
в) разработать внешний критерий для оценки качества перебираемых структур;
г) исследовать поведение математического ожидания внешнего критерия в
зависимости от состава регрессоров; д) доказать существование авторегрессионной модели оптимальной сложности. При моделировании в классе
авторегрессионных уравнений в МГУА традиционно применяется критерий
регулярности: обучающая выборка формируется первыми n( A) наблюдениями
временного ряда, проверочная выборка последующими n(B) наблюдениями,
причём выполняется n( A)  n( B)  n , где n – объём исходной выборки.
Применение критерия регулярности в таком виде требует контроля, поскольку
динамические свойства объекта могут проявляться неодинаково на разных фазах
переходных процессов.
В данной работе предлагается рассчитывать критерий регулярности в так
называемой схеме квазиповторных наблюдений, которая возможна в условиях
активного эксперимента. В этой схеме обучающая ( A ) и проверочная ( B )
выборки получены особым способом как пара реализаций функционирования
объекта с близкими начальными условиями, качественно одинаковым характером
переходных процессов и близкими состояниями в конечные моменты времени.
Априорные предположения об объекте
Пусть функционирование динамического объекта подчиняется закону в виде
авторегрессионного уравнения
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которое в матрично-векторной форме можно записать в виде:
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(2)



где x – ненаблюдаемый (n  1) -вектор значений выходной переменной объекта в
дискретные моменты времени t  ti , i  1, 2, ..., n ; n – общее число наблюдений;
p – число предыдущих значений выходной переменной, которые влияют на её


текущее значение; Z( p ) – (n p) -матрица p предыдущих ненаблюдаемых
значений переменной, в обозначении этой матрицы p означает, что в (1)–(2) при


o

формировании величины x i участвуют величины ( xi 1, xi 2 , ... , xi  p ) ; θ – ( p  1) вектор неизвестных детерминированных коэффициентов; ζ(1) – ненаблюдаемый
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случайный (n  1) -вектор, в обозначении которого ”–1” означает, что в (1)–(2) при
формировании величины xi аддитивно участвует величина ζ i 1 .
В (1) – (2) предполагается, что в формировании текущего значения выходной переменной участвуют все p её предыдущих значений. В общем случае не
все её предыдущие значения могут участвовать в этом формировании. Для записи
моделей в общем случае введем структурные матрицы, смысл которых покажем
на примере. Пусть на текущее значение выходной переменной влияют первое,
второе и четвертое её предыдущих значения из максимально заданного
возможного числа влияющих предыдущих значений p  5 . Тогда вместо матрицы


Z( p ) в (1)–(2) следует записать произведение матриц
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где (5  3) -матрица S представляет собой структурную матрицу, отражающую
влияние первого, второго и четвертого предыдущих значений переменной на её
текущее значение. Априорная информация о значении p и о том, какие именно
предыдущие значения определяют текущее значение переменной в законе
функционирования объекта (1)–(2), представляется структурной ( p  m) -матрицей S ( m – число столбцов в матрице S , которое равно числу неизвестных коэффициентов в модели). Будем пока предполагать, что эта структурная матрица
задана.
С учетом введенной структурной матрицы закон функционирования (2) для
общего случая формирования выходной переменной запишем в виде
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o

где θ – (m  1) -вектор неизвестных детерминированных коэффициентов; x –
ненаблюдаемая составляющая (n  1) -вектора значений выходной переменной.
Пусть для наблюдений выходной переменной объекта выполняется


xi  x i  εi , i  1, 2, ... , n ,

(5)


где xi – наблюдаемое значение переменной в момент времени t  ti , x i –
ненаблюдаемое значение; ε i – случайная ненаблюдаемая ошибка измерения
переменной.
Запишем с учетом (5) модель наблюдения объекта в векторной форме


x  x ε .
Пусть относительно ζ(1) выполнено

E{ζ( 1)}  0n , E{ζ( 1)ζT ( 1)}  σζ  In .
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где E{} – знак математического ожидания по возможным реализациям
случайного вектора ζ(1) ; 0 n – (n  1) -вектор, состоящий из нулей; σ ζ –
дисперсия величины ζ i ( 1) , i  1,2, ..., n , ограниченная величина; I n – единичная
(n  n) -матрица.
Пусть относительно ε выполнено

E{ε}  0n , E{ε εT }  σε  In ,

(8)
где E{} – знак математического ожидания по возможным реализациям
случайных векторов ε ; σ ε – дисперсия величины εi , i  1, 2, ... , n , ограниченная
величина.
Пусть в результате наблюдения в моменты времени
t  ti ,
i  1  2 p, 2  2 p, ... ,0 , 1, 2, ... , n , получен (n  2 p) -вектор значений выходной
переменной объекта

x12 p , x22 p , ... , x0 , x1, x2 , ..., xn  T   x(x0)  ,




(9)

где (2 p 1) -вектор x(0) будет использован в качестве начальных условий.
Пусть заданы: 1) p – число предыдущих значений выходной переменной,
которые влияют на её текущее значение; 2) структурная ( p  m) -матрица S ,
которая определяет, какие именно предыдущие значения переменной определяют
её текущее значение.
o

Для оценивания неизвестных коэффициентов θ по наблюдениям объекта (9)
используем результаты [13–14], где разработаны итерационные процедуры
параметрической идентификации для системы авторегрессионных уравнений.
Оценивание коэффициентов в авторегрессионном уравнении
Для (n  1) -вектора x выполняется


o

x  Z( p) S θ  ξ(k ) ,
где матрица

(10)



Z( p ) – (n p) -матрица ненаблюдаемых значений переменной


объекта, по своей структуре она аналогична матрице Z( p ) в (1)–(2):


 

x
x

x
0

1
1 p 
 



 x

x

x
1
0
2 p ,
Z( p )  

 
 





 x n 1 x n  2  x n  p 
ξ – случайный (n  1) -вектор с нулевым математическим ожиданием

(11)

o

ξ  ε  Γ( 2; Z ) S θ  ζ( 1) , E{ξ}  0n ;
Γ( 2; Z ) – (n p) -матрица ненаблюдаемых случайных величин
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 ζ 1 ζ  2
ζ
ζ 1
0
Γ( 2; Z )  

 

ζ n  2 ζ n  3

ζ p 
ζ1 p 
.
 

ζ n 1 p 

(13)

Введем обозначения


y  x , R  Z( p) S ,
где R – (n  m) -матрица регрессоров для выходной переменной.
Учитывая (14), регрессионную модель (10) запишем в виде
o

где

y –

(n  1) -вектор

(14)

o

y  Rθ ξ  y ξ,
наблюдаемых зашумленных

значений

(15)
выходной

o

o

переменной; y – (n  1) -вектор ненаблюдаемых значений; θ – (m  1) -вектор
неизвестных коэффициентов; ξ – (n  1) -вектор ненаблюдаемых случайных
аддитивных составляющих.
o

Согласно [13], для оценки коэффициентов θ выполняется


dCy,
где для (m  n) -матрицы C выполняется

(16)

C  (RT Σ1R)1 RT Σ1 ,

а

(17)

Σ  – ковариационная (n  n) -матрица введённого в (15) (n  1) -вектора

ненаблюдаемых аддитивных случайных составляющих ξ .
Для ковариационной матрицы Σ  выполняется [13]:
Σ  σε  In  Ψ  σ  In ,

(18)

где σ ε – дисперсия в модели наблюдения, введённая в (8); σ ζ – дисперсия в
модели функционирования, введённая в (7); Ψ – (n  n) -матрица имеет вид
( 1)  ( p  1)
0

0
0 
  ( 0)
 ( 1)
 ( 0)
 ( p  2) ( p  1) 
0
0 








 
 


(1  p ) ( 2  p ) 
 ( 0)
( 1) 
0
0 

.
(19)
Ψ
 0
(1  p ) 
( 1)
 ( 0) 
0
0 








 
 
 0
0

0
0
 (0) ( 1)


0

0
0
 ( 1) (0) 
 0
В (19) величины (  ) ,    p  1,  p  2,..., p  2, p  1 , определяются по
формулам
o

o

( )  Cov { ξi1 ξi2 }  σζ θ T ST I(i1  i2 ) S θ ,

(20)

где I p (i1  i2 ) – ( p  p) -матрица, у которой все элементы равны нулю, кроме
элементов одной диагонали, равных единице: если   i1  i2  0 , то это главная
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диагональ; если   0 , то это диагональ, расположенная выше главной диагонали
на  строк; если   0 , то это диагональ, расположенная ниже главной диагонали
на  строк.
С учетом (17)–(20) для оценок коэффициентов выполняется


d  (R T Σ1R )1 R T Σ1 y .

(21)

В формулу (17) для матрицы C входит ненаблюдаемая матрица регрессоров
R , а в формулу (18) для матрицы Σ  – матрица Ψ , элементы которой, как
o

следует из (19)–(20), зависят от неизвестных коэффициентов θ . Эти
обстоятельства используем для построения итерационной процедуры вычисления
неизвестных коэффициентов в виде (21).


Пусть матрица R ( r  1) – оценка матрицы регрессоров R , полученная на


o

итерации с номером r  1; d(r ) – оценка вектора коэффициентов θ в виде (21),
полученная на итерации с номером r . Тогда для регрессионной модели (15)
выполняется






y  R( r  1) d( r )  u( r )  y( r )  u( r ) ,

(22)



где y (r ) – (n 1) -вектор выходов, u(r ) – (n 1) -вектор остатков [15]
регрессионной модели.
Итерационная процедура вычисления неизвестных коэффициентов в виде
(16)–(17) предусматривает три этапа.
Этап 1. Начальное приближение.
Шаг 1. Формируем матрицы наблюдаемых предыдущих значений переменных
(аналогично (11))
x1  x1 p 
 x0
 x
x0  x2  p 
 1

 

 
Z( p;0)  
(23)
,
x
x

x
i

1
i

2
i

p


 
 



 xn 1 xn  2  xn  p 
Шаг 2. Формируем матрицы наблюдаемых регрессоров (аналогично (14))


R(0)  Z( p;0) S .
Шаг 4. Полагаем Ψ  Onn – нулевая (n  n) -матрица.
Шаг 5. Вычисляем оценку коэффициентов:

(24)

1




 
 
d(0)   [R(0)]T [σ   In  σ   In ]1 R(0)  [R(0)]T [σ   In  σ   In ]1 y .


Шаг 6. Вычисляем выходы моделей:






y(0)  R(0) d(0) .
Шаг 7. Вычисляем остатки моделей:
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u(0)  y  y(0) .
Шаг 8. Вычисляем целевой функционал:

(27)

Φ(0)  ( (n  1)1  uT (0)u(0) )1/ 2 .

(28)

Этап II. На итерациях r  1, 2, ... , r * выполняем такие операции:
Шаг 1. Формируем матрицы оценок предыдущих значений (аналогично (11))


 

y
(
r

1
)
y
(
r

1
)

y1 p ( r  1) 
1
 0


 

y
(
r

1
)
y
(
r

1
)

y 2  p ( r  1)
0
 1




 .
Z( p; r  1)    
(29)



 y i 1 ( r  1) y i  2 ( r  1)  y i  p ( r  1) 




 




 y n 1 ( r  1) y n  2 ( r  1)  y n  p ( r  1)
Шаг 2. Формируем матрицы регрессоров (аналогично (14))


(30)
R( r  1)  Z( p; r  1) S .
(  ; r  1) ,
Шаг 4. Рассчитываем
матрицу
величины
Ψ(r  1) –
   p  1,  p  2, ... ...,  1, 0,1, ... , p  2, p  1 вычисляем по формулам (35)–(36),


o

используя в качестве оценок θ приближения d( r  1) , полученные на итерации


r  1; на итерации r  1 используем оценки начального приближения d(0) в (25).
Шаг 5. Вычисляем оценку коэффициентов:
1



 

d( r )   [R ( r  1)]T [σ   In  Ψ( r  1)  σ   In ]1 R ( r  1)  





 [R ( r  1)]T [σ  In  Ψ( r  1)  σ  In ]1 y .
Шаг 6. Вычисляем выходы моделей:




(31)



y( r )  R( r  1) d( r ) .
Шаг 7. Вычисляем остатки моделей:

(32)



u( r )  y  y( r ) .
Шаг 8. Вычисляем целевой функционал:

(33)

Φ( r )  ( (n  1)1  uT ( r )u( r ) )1/ 2 .
Этап III. Итерационный
выполнении условия

процесс

заканчиваем

δ2  ( r*  1)  ( r* )  δ02 ,

на

(34)
итерации

r*

при
(35)

где δ 02 – заданная величина.
Процедура (22)–(35) является частным случаем итерационных процедур [13]
и [14], разработанных для оценивания коэффициентов в системах
авторегрессионных уравнений: первая из них разработана для случая, когда
ковариационные матрицы случайных составляющих в модели функционирования
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и модели наблюдения априорно известны, а вторая – для случая, когда они
неизвестны.


Для оценки d с учетом (15) и (21) получаем


o

o

d  [ (R T Σ1R )1 ] R T Σ1 R θ  C ξ  θ  C ξ .
С учётом (36) регрессионную модель запишем в виде


(36)



y  y  u  R d u ,

(37)



где y – (n  1) -вектор выхода регрессионной модели




o

o

y  R d  R θ  R C ξ  y R C ξ ;
u – (n  1) -вектор остатков [15], для которого выполняется
u  ξ  R C ξ , E{u}  0n ,
т. е. его математическое ожидание равно нулевому (n  1) -вектору.

(38)
(39)

Критерий регулярности МГУА для линейной авторегрессии
o

o

Пусть структурная ( p  m) -матрица S соответствует истинной структуре
модели объекта (1)–(8), т. е. она однозначно задает структуру авторегрессионного
уравнения: указывает, какие именно предыдущие значения определяют текущие
значения выходной переменной. Пусть эта структурная матрица неизвестна и её
требуется определить по результатам наблюдения функционирования объекта (9),
т. е. рассмотрим задачу структурной идентификации. Далее будем предполагать,
что для генерации и анализа структур моделей применяется алгоритм полного
перебора всех возможных структур моделей, а значение p – число предыдущих
значений выходной переменной, которые влияют на её текущее значение –
априорно известно.
Пусть структурная ( p  s) -матрица S – набор структурных матриц текущей
анализируемой структуры модели.
Рассмотрим так называемый J -функционал качества регрессионного
уравнения, отражающий требование минимизации математического ожидания
o



o



J  E{(y  y )T ( y  y )} ,

(40)
который известен для модели одномерной по выходу регрессии [16, с. 172] и
получил в МГУА название “идеальный внешний критерий” [9, с. 99]. Функционал
(40) не может применяться при решении практических задач (содержит
o

ненаблюдаемый вектор y ), но может быть использован для теоретического
сравнения методов оценивания, в том числе на основе метода статистических
испытаний [12].
o

Существует ли конструктивная альтернатива ненаблюдаемому вектору y в
J -функционале (40), сохраняющая для соответствующего функционала свойства
J -функционала? Положительный ответ на этот вопрос для систем статических
(одновременных) регрессионных уравнений [12] получен в рамках так
называемой схемы повторных наблюдений, которая может быть реализована в
условиях активного эксперимента. В этой схеме для заданного вектора значений
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входных переменных объекта производится не одно, а пара независимых
наблюдения выходных переменных. Первое наблюдение из этой пары участвует в
формировании выборки A , другое – выборки B , и, в результате, в схеме
повторных наблюдений выполняется X( A)  X( B) .
Такую схему можно реализовать для статических регрессионных моделей,
но для авторегрессионных моделей она принципиально нереализуема: значение
каждой из переменных множества X в силу модели (1) формируется с участием
случайной ненаблюдаемой составляющей, которую «воспроизвести» нельзя.
Поскольку добиться выполнения X( A)  X( B) невозможно, то остаётся попытка
обеспечить выполнение
(41)
X T ( A) X( A)  X T ( B) X( B)
и провести исследование критерия регулярности в этих условиях.
Будем предполагать, что объект, для которого решается задача структурной
идентификации, принадлежит к классу объектов, допускающих возможность
неоднократного наблюдения реализаций функционирования (например,
временные ряды показателей некоторого технологического процесса). И будем
выбирать такие реализации, которые начинаются с приблизительно одинаковых
начальных условий
xT ( A,0) x( A,0)  xT ( B,0) x( B,0) , имеют качественно
одинаковый характер переходных процессов и заканчиваются близкими
состояниями в конечные моменты времени.
Пусть в качестве двух выборок наблюдений A и B выбраны наблюдения
двух реализаций функционирования объекта – две выборки наблюдений
выходной переменной, обладающих указанными выше свойствами. Первую
выборку A будем называть обучающей, а вторую B – проверочной. На
обучающей выборке будем оценивать коэффициенты в авторегрессионном
уравнении с текущей анализируемой структурой, а на проверочной будем
оценивать качество построенной модели. (В дальнейшем будем называть такой
способ формирования обучающей и проверочной выборок «схемой
квазиповторных наблюдений».).
В соответствии с (39) для (n( B)  1) -вектора остатков на выборке B
выполняется




(42)
u( B / A, S )  y( B)  y( B | A, S )  y( B)  R( B, S ) d( A, S ) ,
где y (B) – (n( B)  1) -вектор наблюдений выходной переменной выборки B ;


y ( B | A, S ) – (n( B)  1) -вектор выходов регрессионной модели на выборке B ,


рассчитанный по модели, оценки коэффициентов которой d( A, S ) получены в
соответствии с (21)–(41) на обучающей выборке A для структуры S ; n(B) –
объем проверочной выборки.
В соответствии с (37)–(39) для (n( B)  1) -вектора остатков u( B | A, S )
выполняется
o

o

u( B | A, S )  y( B)  ξ( B)  R( B, S ) C( A, S ) y( A)  R( B, S ) C( A, S ) ξ( A) 

 δ( B | A, S )  ξ( B)  R( B, S ) C( A, S ) ξ( A) ,

(43)

где
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o

o

(44)
δ( B | A, S )  y( B)  R( B, S ) C( A, S ) y( A)
– так называемый (n  1) -вектор смещения, обусловленный выбором структуры S
o

вместо S .
Определение 1. Случайная величина
(45)
ARD * ( S )  uT ( B | A, S )u( B | A, S )
называется критерием регулярности для авторегрессионного уравнения, где
звёздочка означает тот факт, что выборки A и B получены в условиях
квазиповторных наблюдений.
Определение 2. Оптимальным
множеством
регрессоров
называется
множество регрессоров, соответствующее набору структурных матриц S 0 :
S0  arg min
*

S  S ( p)

E{ ARD * ( S )} ,

(46)

где S * ( p ) – множество возможных структурных матриц при заданном параметре
p.
Определение 3. Оптимальным по количеству и составу регрессоров
называется авторегрессионное уравнение, построенное на множестве регрессоров,
соответствующем структурной матрице S0 .
Для математического ожидания ARD * ( S ) , с учётом результатов [12],
выполняется
E{ARD * ( S )}  E{uT ( B | A, S )u( B | A, S )} 
 δT ( B | A, S ) δ( B | A, S )  E {[ ξT ( B) ξ( B)]} 
 E{ ξT ( B) R( B, S ) C( A, S ) ξ( A) }  E{[ R( B, S ) C( A, S ) ξ( A)]T ξ( B) } 
 E{[ R( B, S ) C( A, S )ξ( A)]T R( B, S ) C( A, S ) ξ( A) } .
Для второго слагаемого в (47), с учётом (18)–(20), выполняется
E { ξT ( B) ξ( B) }  n( B)  ( σε  ψ(0, S )  σ ) ,

(47)
(48)

а третье и четвертое слагаемые равны нулю, поскольку ξ(A) и ξ(B) независимы.
Для пятого слагаемого в (47), учитывая (17), получаем
E{[ R( B, S ) C( A, S )ξ( A)]T R( B, S ) C( A, S ) ξ( A) } 
 tr [ R( B, S ) (RT ( A, S ) Σ1R( A, S ))1 RT ( B, S ) ] .
Подставляя в (47) выражения (48) и (49), получаем
E{ARD * ( S )}  δT ( B | A, S ) δ( B | A, S )  n( B)  (σε  ψkq (0)  σ ) 

(49)

 tr [ R( B, S ) (RT ( A, S ) Σ1R( A, S ))1 RT ( B, S ) ] 
 ( B | A, S )  n( B)  (σε  ψ(0, S )  σ )  tr [ P( B | A, S ) ] ,

(50)
o

где Δ( B | A, S ) – смещение, обусловленное выбором структуры S вместо S :
( B | A, S )  δT ( B | A, S ) δ( B | A, S ) ;

P( B | A, S )  R( B, S ) (R
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T

(51)

( A, S ) Σ1R( A, S ))1 RT ( B, S )

.

(52)
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Исследование критерия регулярности МГУА
Установим свойства критерия регулярности МГУА (45). С этой целью
исследуем, как изменяется математическое ожидание критерия в зависимости от
состава множества регрессоров. В случае истинной структуры получаем
o

E{ARD * ( S )}  n( B)  ( σ ε  ψ kq (0)  σ  ) 
o

o

o

o

 tr [ R( B, S ) (R T ( A, S ) Σ1R( A, S ))1 R T ( B, S ) ] 
o

o

 n( B)  (σε  ψ(0, S )  σ  )  tr [ P( B | A, S ) ] .

(53)

Случай недостающего регрессора. Рассмотрим случай, когда в текущей
структуре пропущен один регрессор. Предположим для простоты, что это
регрессор с номером p , он является максимально удаленным предыдущим
значением переменной, участвующим в формировании её текущего значения, т. е.
для структурных матриц выполняется
o

S  S s ,
o

(54)

o

где S – структурная ( p  m) -матрица истинной модели; S – структурная
o

( p  (m 1)) -матрица
выполняется

текущей

модели;

s – ( p  1) -вектор,

для

которого

T
(55)
s  0, 0, ..., 0, 1 .
Другими словами, в модели функционирования (4) в формировании




величины x i участвует величина x i  p , но в текущую модель она не включена.
o

Для матриц регрессоров, соответствующих наборам S
выполняется
o

и S

в (54),

o

R(S )  X S  X  S s    X S X s    R(S ) m  ,
где m – (n  1) -вектор наблюдений пропущенного регрессора.
Используя (50)–(53), вычислим разность математических

(56)
ожиданий
o

критерия регулярности для текущей структуры S и истинной структуры S :
o

o

o

Δ1 ( S , S )  E{ARD * ( S )}  E{ARD * ( S )}  ( B | A, S )  tr[ P( B | A, S ) ]  tr[ P( B | A, S ) ] ,
(57)
где
( B | A, S )  δT ( B | A, S ) δ( B | A, S ) – скалярная величина; δ( B | A, S ) –
введенный в (44) (n  1) -вектор смещения, обусловленный выбором структуры S
o

вместо S .
Для вектора смещения δ( B | A, S ) выполняется
o

o

o

o

o

o

δ( B | A, S )  y( B)  R( B, S ) C( A, S ) y( A)  R( B, S ) θ  R( B, S ) C( A, S ) R( A, S ) θ 
o

o

o

o

 R( B, S ) θ  R( B, S ) (R T ( A, S ) Σ1 R( A, S ))1 R T ( A, S ) Σ1 R( A, S ) θ .
Запишем (58) с учётом (56)
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o

δ( B | A, S )   R( B, S ) m( B) θ 
o

 R( B, S ) (R T ( A, S ) Σ1 R( A, S ))1 R T ( A, S ) Σ1  R( A, S ) m( A) θ 
o

  R( B, S ) m( B) θ 

 R( B, S )



o

R( B, S ) (R T ( A, S ) Σ1 R( A, S ))1 R T ( A, S ) Σ1 m( A) θ 
 [O

o

o

n ( m 1)

m( B)  P( B, A, S ) Σ1 m( A)] θ ,

(59)

P( B, A, S )  R( B, S ) (RT ( A, S ) Σ1 R( A, S ))1 RT ( A, S ) .

(60)

Учитывая (59) и (60) для величины ( B | A, S ) , введённой в (57), получаем
0o
O o

o
m 1
o
o  ( m 1) ( m 1)
T
T
1 T
θ.
(61)
( B | A, S )  θ T 
(
m
(
B
)

m
(
A
)
Σ
P
(
B
|
A
,
S
)
)


 0To

m 1
 ( m( B )  P( B | A, S ) Σ1 m( A) )


o

o

Для ( m, m) -го элемента матрицы в (61) выполняется
a  ( mT ( B)  mT ( A) Σ1 PT ( B | A, S ) ) ( m( B)  P( B | A, S ) Σ1 m( A) ) 
 mT ( B ) m( B )  mT ( B ) R ( B, S ) ( R T ( A, S ) Σ1R ( A, S )) 1 R T ( A, S ) Σ1 m( A) 
 mT ( A) Σ1 R ( A, S ) (R T ( A, S ) Σ1R ( A, S )) 1 R T ( B, S ) m( B ) 
 mT ( A) Σ1R ( A, S ) ( R T ( A, S ) Σ1R ( A, S )) 1 R T ( B, S ) 

 R( B, S ) (RT ( A, S ) Σ1R( A, S ))1 RT ( A, S ) Σ1 m( A) .
(62)
Далее используем то обстоятельство, что обучающая ( A ) и проверочная ( B )
выборки получены особым способом как пара реализаций функционирования
объекта с близкими начальными условиями, качественно одинаковым характером
переходных процессов и близкими состояниями в конечные моменты времени.
Введём в рассмотрение разности:
(63)
G( X )  X T ( B) X( B)  X T ( A) X( A) ,
g (m)  mT ( B) m( B)  mT ( A) m( A) ,

(64)

G( R, S )  RT ( B, S ) R( B, S )  RT ( A, S ) R( A, S ) ,

(65)

g ( R, S )  m ( B) R( B, S )  m ( A) R( A, S ) .

(66)

T

T

T

(Влияние скаляра g (m) , вектора g( R, S ) , матрицы G( R, S ) на условие
упрощения структуры по числу регрессоров оценены методом статистических
испытаний в отдельном исследовании.).
Учитывая (63)–(66), для (62) получаем
a  mT ( A) [ MT ( A, S ) M( A, S ) ] m( A)  1(m) ,
(67)
где M( A, S ) – (n( A)  n( A)) -матрица
M( A, S )  [ In( A)  R( A, S )(RT ( A, S ) Σ1 R( A, S ))1 RT ( A, S ) Σ1 ] ,

(68)

а для скаляра 1 (m) выполняется
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1 (m)  g (m)  g T ( R, S ) (R T ( A, S ) Σ1R( A, S )) 1 R T ( A, S ) Σ1 m( A) 
 mT ( A) Σ1 R ( A, S ) (R T ( A, S ) Σ1R( A, S )) 1 g( R, S ) 
 mT ( A) Σ1R( A, S ) (R T ( A, S ) Σ1R ( A, S )) 1 G( R, S ) 
 (R T ( A, S ) Σ1R( A, S )) 1 R T ( A, S ) Σ1 m( A) 

 g (m)  g T ( R, S ) C( A, S ) m( A)  m T ( A) CT ( A, S ) g( R, S ) 
(69)

 m T ( A) CT ( A, S ) G ( R, S ) C( A, S ) m( A) .
Учитывая (54), (67), (68) и соотношение
o

o

o

o

θ T  (θ1 , θ 2 , ... , θ m ) ,

получаем
O o
o
o
T  ( m 1)( m 1)
θ
 0To

m 1

o

(70)

o
θ
m T ( A) M T ( A, S ) M( A, S ) m( A)  1 (m)

0o

m 1

o

o

 ( θ m ) 2  mT ( A) H( A, S ) m( A)  ( θ m ) 2  1 (m) ,
o

o

(71)

H( A, S )  M ( A, S ) M( A, S ) .
Итак, в (59)–(72) установлено
T

o

(72)
o

( B | A, S )  δT ( B | A, S ) δ( B | A, S )  (θ m ) 2  mT ( A) H( A, S ) m( A)  ( θ m ) 2  1 (m) . (73)
Используя (73), для разности (57) получаем
o

o

o

o

Δ1 (S , S )  ( B | A, S )  tr[ P( B | A, S ) ]  tr[ P( B | A, S ) ] .

(74)

o

Теперь, продолжая вычисление Δ1 ( S , S ) , установим разность следов в (74).
Учитывая (56), получаем
o

P( B | A, S )  P( B | A, S ) 

 R( B, S ) (R T ( A, S ) Σ1R( A, S ))1 R T ( B, S ) 
o

o

o

o

R( B, S ) (R T ( A, S ) Σ1R( A, S ))1 R T ( B, S ) 
 R( B, S ) [ R T ( A, S ) Σ1R( A, S ) ] 1 R T ( B, S ) 
1

 R T ( A, S ) Σ 1 R( A, S ) R T ( A, S ) Σ1 m( A)  R T ( B, S )
  R ( B, S ) m ( B )  
 
 . (75)
T
1
m T ( A) Σ1 m( A)   m T ( B) 
 m ( A) Σ  R( A, S )
Для перемножения блочных матриц в (75) применим формулу обращения
блочной матрицы (она является частным случаем формулы Фробениуса [16,
с. 302]):
1
 B 1  B 1c  f 1  dT B 1  B 1c  f 1 
 B c
1
T 1
A  T

 , f  e  d B c . (76)

1
T 1
1
 f d B
f
d e


В нашем случае выполняется
B  R T ( A, S ) Σ1 R( A, S ), c  R T ( A, S ) Σ1 m( A) ,
(77)
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dT  mT ( A) Σ1 R( A, S ), e  mT ( A) Σ1 m( A) ,

(78)

f  mT ( A) Σ1 m( A)  mT ( A) Σ1 R( A, S ) (R T ( A, S ) Σ1 R( A, S ))1 R T ( A, S ) Σ1 m( A) 
 mT ( A) Σ1 M( A, S ) m( A) .
Продолжая (75) и учитывая (76)–(79), получаем

(79)

o

P( B, A, S )  P( B, A, S )   R( B, S ) m( B) 
B 1 

1 T
1
1

B
R
(
A
,
S
)
Σ
m
(
A
)

f
 1 T


  B R ( A, S ) Σ 1m( A)  f 1  m T ( A) Σ 1R ( A, S ) B 1



1
T
1
1
1
 f  m ( A) Σ  R ( A, S ) B
f



 R T ( B, S ) 
 T

 m ( B) 

  f 1  R( B, S ) B1R T ( A, S )Σ1m( A) mT ( A) Σ1R( A, S ) B1R T ( B, S ) 
 f 1  R( B, S ) B 1R T ( A, S ) Σ1δ R ( A) δTR ( B) 

(80)

 f 1  m( B) m T ( A) Σ 1 R( A, S ) B 1R T ( B, S )  f 1  m( B) m T ( B) .

Учитывая (80), для (75) получаем
o

tr [ P( B | A, S )  P( B | A, S )]   f 1  g (m)  f 1  mT ( A) m( A) 

 f 1  g T ( R, S ) B1R T ( A, S )Σ1 m( A)  f 1  mT ( A) R( A, S ) B1R T ( A, S )Σ1 m( A) 
 f 1  mT ( A) Σ1R( A, S ) B1g( R, S )  f 1  mT ( A) Σ1R( A, S ) B1R T ( A, S )m( A) 
 f 1  mT ( A) Σ1 R( A, S ) B1G( R, S ) B1 R ( A, S )Σ1 m( A) 
T

 f 1  mT ( A) Σ1R( A, S ) B1 R T ( A, S ) R( A, S ) B1 R T ( A, S )Σ1 m( A) 
  f 1  mT ( A) H( A, S ) m( A)  f 1  q(m) ,

(81)

где H( A, S )  MT ( A, S ) M( A, S ) ; M( A, S ) – (n( A)  n( A)) -матрица
в (67)–(68); а для скалярной величины q(m) выполняется

введена

q(m)  g (m)  gT ( R) B1RT ( A, S ) Σ1 m( A)  mT ( A) Σ1R( A, S ) B1g( R) 
 mT ( A) Σ1R( A, S ) B1G( R) B1R T ( A, S )Σ1 m( A) 
 g (m)  g T ( R) C( A, S ) m( A)  mT ( A) CT ( A, S ) g T ( R) 
 mT ( A) CT ( A, S ) G( R) C( A, S ) m( A) .
Подставляя (81) в (74), получаем
o

o

o

(82)

Δ1 (S , S )  (θ m ) 2  mT ( A) H( A, S ) m( A)  ( θ m ) 2  1 (m) 
o

o

 f 1  mT ( A) H( A, S ) m( A)  f 1  q(m) .
o

o

(83)

o

Если Δ1 ( S , S )  0 , то структура S лучше S ; если Δ1 ( S , S )  0 , то структура S
o

o

o

лучше S ; если Δ1 ( S , S )  0 , то структура S лучше S по дополнительному
o

принципу простоты. Выполнение Δ1 ( S , S )  0 является условием так называемой
редукции (упрощения) модели, оптимальной по структуре. Из (83) для условия
редукции получаем
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o

o

(θm )2  mT ( A) H( A, S ) m( A)  ( θm )2  1(m) 
o

o

(84)
 f 1  mT ( A) H( A, S ) m( A)  f 1  q(m) ,
H( A, S ) – (n( A)  n( A)) -матрица введена в (72); 1 (m) , f и q(m) – скалярные
величины определены в (69), (79) и (82) соответственно.
Исследование степени влияния скалярных величин 1 (m) и q(m) на
условие редукции (84) в условиях схемы квазиповторных наблюдений,
проведённое методом статистических испытаний, показало, что этими
величинами можно пренебречь. Тогда условие редукции с учётом (79), принимает
вид
o

(85)
(θm )2  mT ( A) Σ1 M( A, S ) m( A)  1 .
Из (85) следует, что возможность редукции модели может быть обусловлена
o

o

o

четырьмя причинами: а) малостью нормы коэффициента θm ; б) малостью нормы
вектора наблюдений регрессора m( A) ; в) малым значением квадратичной формы
mT ( A) Σ1 M( A, S ) m( A) ; г) малым объёмом выборок наблюдений n(B) .
Редукция модели, оптимальной по составу регрессоров, означает, что при
выполнении соотношения между параметрами модели (85) следует исключить
регрессор m из модели. Редуцированная (упрощённая) модель будет иметь
меньшую ошибку прогнозирования выходной переменной на новых выборках по
сравнению с моделью, построенной на истинной структуре.
Случай избыточного регрессора. Рассмотрим случай, когда в текущую
структуру включен излишний регрессор. Предположим для простоты, что это
регрессор с номером p , он является максимально удаленным предыдущим
значением переменной и не участвует в формировании ее текущего значения, т. е.
для структурных матриц выполняется
o

S  [ S | s ],
o

где S – структурная

(86)

o

( p  m) -матрица истинной модели; S – структурная

o

( p  (m 1)) -матрица текущей модели; s – ( p  1) -вектор
T
(87)
s  0, 0, ... , 0, 1 .
Другими словами, в модели функционирования объекта (4) в формировании




xi (h) не участвует величина xi p (h) , но в текущую модель она включена.
Используя (50)–(53), вычислим разность математических ожиданий
o

критерия регулярности для текущей структуры S и истинной структуры S :
o

o

Δ2 ( S , S )  E{ARD * ( S )}  E{ARD * ( S )} 
o

 ( B | A, S )  tr [ P( B | A, S ) ]  tr [ P( B | A, S ) ] .

(88)

В случае избыточного регрессора величина ( B | A, S ) в (50) является
нулевой. Для доказательства этого факта достаточно показать, что вектор
смещения δ( B | A, S ) для случая избыточного регрессора является нулевым.
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Действительно, различие в структурных матрицах (86)–(87) приводит к
выполнению:
o

o

o

R( S )  X S  X [ S | s ]  [ X S | X s ]  [ R( S ) | r ] ,

(89)

где r – (n  1) -вектор наблюдений избыточного регрессора.
Для вектора смещения δ( B | A, S ) в случае избыточного регрессора
выполняется
o

o

o

o

o

o

δ( B | A, S )  y( B)  R( B, S ) C( A, S ) y( A)  R( B, S ) θ  R( B, S ) C( A, S ) R( A, S ) θ 
o

o

o

 R( B, S ) θ  [ R( B, S ) r( B)] 
1

o
o
 T
  T


o
o o
 R ( A, S ) 1
 R ( A, S ) 1

Σ [ R ( A, S ) r( A)] 
Σ R ( A, S ) θ .
  r T ( A) 
  r T ( A) 



 
Вычисляя аналогично (58)–(73), получаем δ( B | A, S )  0 и ( B | A, S )  0 .

(90)

Для случая избыточного регрессора, аналогично (75)–(82), получаем
o

tr [ P( B | A, S )  P( B | A, S )] 
o

o

o

o

 f 1 ( S )  rT ( A) MT ( A, S ) M( A, S ) r( A)  f 1 ( S )  q(r) ,
o

o

o

o

(91)

o

f ( S )  rT ( A) Σ1 r( A)  r T ( A) Σ1 R( S ) (R T ( S ) Σ1 R( S ))1 RT ( S ) Σ1 r( A) 
o

 r T ( A) Σ1 M( A, S ) r( A)

(92)
o

– положительная величина, поскольку матрицы Σ 1 и M( A, S ) положительно
o

определены; M( A, S ) – (n n) -матрица аналогична (67)–(68); r( A) – (n  1) вектор, определённый в (89); для скалярной величины q(r ) выполняется
o

o

q(r)  g (r)  g T ( R) B 1R T ( A, S ) Σ1 r( A)  r T ( A) Σ1R( A, S ) B 1g( R) 
o

o

 r T ( A) Σ1R( A, S ) B 1G( R) B 1R T ( A, S ) Σ1 r( A) .

(93)

o

Учитывая (91), пренебрегая влиянием f 1 ( S )  q(r) , получаем
o

o

o

Δ2 ( S , S )  f 1 ( S )  rT ( A) H( A, S ) r( A)  0 ,
o

o

(94)

o

где матрица H( A, S )  M T ( A, S )M( A, S ) – положительно определена, а величина
o

f 1 ( S ) положительна, поэтому величина (94) положительна. Из (94) следует, что
o

в случае избыточного регрессора истинная структура S всегда лучше структуры
S , а регрессор r действительно не следует включать в модель.
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Заключение
По принципам метода группового учета аргументов построен и исследован
критерий регулярности для моделирования в классе авторегрессионных уравнений в условиях квазиповторных наблюдений. Получены условия существования оптимального множества регрессоров, зависящие от коэффициентов
моделей, матриц наблюдений регрессоров, дисперсии случайных составляющих и
объемов выборок. Выявлены закономерности редукции (упрощения) оптимальной
регрессионной модели. Редуцированная модель будет иметь меньшую ошибку
прогнозирования выходной переменной на новых выборках по сравнению с
моделью, построенной на истинной структуре.
Литература
1. Современные методы идентификации систем : пер. с англ. / Под ред. П. Эйкхоффа. – М. : Мир,
1983. – 400 с.
2. Льюнг Л. Идентификация систем. Теория для пользователя : пер. с англ. – М. : Наука, 1991. –
432 с.
3. Green W. H. Econometric Analysis. – Fifth edition. New Jersey : 2002. – 1056 p.
4. Кунцевич В.М. Управление в условиях неопределенности: гарантированные результаты в
задачах управления и идентификации. – Киев : Наук. думка, 2006.– 264 с.
5. Markovsky I., Van Huffel S. Overview of total least squares methods // Signal Processing. – 2007. –
87. – P. 2283–2302.
6. Söderström T. Errors-in-variables methods in system identification // Automatica. – 2007. – 43 (6). –
P. 939–958.
7. Губарев В. Ф., Гуммель А. В., Жуков А. О. Особенности и взаимосвязь задач идентификации и
управления в условиях неопределенности // Международный научно-технический журнал
“Проблемы управления и информатики”. – 2008. –№ 5. –С. 23–38.
8. Ивахненко А. Г. Индуктивный метод самоорганизации моделей сложных систем. – К. : Наук.
думка, 1982. – 296 с.
9. Ивахненко А. Г., Степашко В. С. Помехоустойчивость моделирования. – К. : Наук. думка,
1985. – 216 с.
10. Ивахненко А. Г., Юрачковский Ю. П. Моделирование сложных систем по экспериментальным
данным. – М. : Радио и связь, 1987. – 120 с.
11. Muller J.-A., Lemke F. Self-organizing Data Mining. Extraсting Knowledge from Data. – Hamburg :
Libri, 2000. – 250 p.
12. Сарычев А. П. Идентификация
состояний
структурно-неопределенных
систем.
–
Днепропетровск : Институт технической механики, 2008. – 268 с.
13. Сарычев А. П. Идентификация параметров систем авторегрессионных уравнений при
известных ковариационных матрицах // Международный научно-технический журнал
“Проблемы управления и информатики”. – 2012. – № 3. – С. 14–30.
14. Сарычев А. П. Исследование методом статистических испытаний итерационной процедуры
для идентификации параметров системы авторегрессионных уравнений // Системні технології.
– Випуск 3 (92). – 2014. – С. 77–89.
15. Себер Дж. Линейный регрессионный анализ : пер. с англ. – М. : Мир, 1980. – 456 с.
16. Ермаков С. М., Жиглявский А. А. Математическая теория оптимального эксперимента. – М. :
Наука, 1987. – 320 с.

Literaturа
1.
2.
3.
4.

Sovremennye metody Identifikacii sistem: per. s angl. / Pod red. P. Eikhoff. – M. : Mir, 1983. – 400 s.
L’juing L. Identifikacija system. Teorija dlja pol’zovateleja : per. s angl. – M. : Nauka, 1991. – 432 s.
Green W. H. Econometric Analysis. – Fifth edition. New Jersey : 2002. – 1056 p.
Kuntsevich V. M. Upravlenie v uslovijakh neopredelennosti: garantirovannye rezul’taty v zadachakh
upravlenija I identifikacii. – Кiev : Nauk. dumka, 2006.– 264 s.

© А.П. Сарычев

121

Матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції AIIS’2015
5. Markovsky I., Van Huffel S. Overview of total least squares methods // Signal Processing. – 2007. –
87. – P. 2283–2302.
6. Söderström T. Errors-in-variables methods in system identification // Automatica. – 2007. – 43 (6). –
P. 939–958.
7. Gubarev V. F., Gumel’ A. V., Zhukov A. О. Osobennosti i vzaimosvjaz’ zadach identifikacii i
upravlenija v uslovijakh neopredelennosti // Problemy upravlenija i informatiki. – 2008. –№ 5. –
S. 23–38.
8. Ivakhnenko A. G. Induktivnyj metod samoorganizacii modelej slozhnykh system / A.G Ivakhnenko.
– K. : Naukova dumka, 1982. – 296 s.
9. Ivakhnenko A. G. Pomekhoustojchivost’ modelirovanija / A.G Ivakhnenko, V. S. Stepashko. – K. :
Naukova dumka, 1985. – 216 s.
10. Ivakhnenko A. G. Modelirovanie
slozhnykh
system
po
eksperimental’nym
dannym
/ A.G Ivakhnenko, Uj. P. Ujrachkovskij. – M. : Radio I svjaz’, 1987. – 120 s.
11. Muller J.-A., Lemke F. Self-organizing Data Mining. Extraсting Knowledge from Data. – Hamburg :
Libri, 2000. – 250 p.
12. Sarychev A. P. Identifikacija sostojanij strukturno-neopredelennykh system / A. P. Sarychev. –
Dnepropetrovs’k : NAN Ukrainy I NKA Ukrainy, Institut tekhnichnoj mekhaniki, 2008. – 268 s.
13. Sarychev A. P. Identifikacija parametrov system avtoregressionnykh uravnenij pri izvestnykh
rjvariacionnykh matricakh / A. P. Sarychev // Problemy upravlenija i informatiki. – 2012. – № 3. –
S. 14–30.
14. Sarychev A. P. Issledovanie metodom statisticheskikh ispytanij iteracionnoj procedyry dlja
Identifikacii parametrov systemy avtoregressionnykh uravnenij / A. P. Sarychev // Sistemni
tekhnologij. – Vypusk 3 (92). – 2014. – S. 77–89.
15. Seber Dzh. Lineinyj pegressionnyj analiz : per. s angl. – M. : Mir, 1980. – 456 s.
16. Ermakov S. M., Zhigljavskij A. A. Matematicheskaja teoriya optimal’nogo eksperimenta. – M. :
Nauka, 1987. – 320 s.

RESUME
A.P. Sarychev
Linear Autoregression Based on the Group Method of Data Handling in
Conditions of Quasirepeated Observations
Determination of the order of autoregression model in conditions of structural
uncertainty by quantity and structure of regressors is the important problem in the
theory of identification. In the Group Method of Data Handling at modeling in the class
of autoregression equations, the criterion of regularity is traditionally applied. Training
sample is formed by the first n( A) observations and testing sample is formed by the
subsequent n(B) observation, and it is carried out n( A)  n( B)  n , where n is volume
of initial sample. Application of regularity criterion in such kind demands the control as
dynamic properties of object can be shown unequally on different phases of transients.
In this paper, the regularity criterion in the so-called scheme of quasirepeated
observations that is possible in conditions of active experiment is offered. In this
scheme the training ( A ) and testing ( B ) samples are received by special way as pair
realizations of functioning of object with close initial conditions, qualitatively identical
character of transients process and close conditions during the final moments of time.
It is proved, that the optimum set of regressors exists. The condition of a reduction
of the optimum autoregression model is obtained. This condition depends on parameters
of autoregression model and volumes of samples. The reduced model will have a
smaller mistake of forecasting of a output variable on new samples of observations in
comparison with model that constructed on true structure.
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Линейная
авторегрессия
на
основе
метода
аргументов в условиях квазиповторных наблюдений

группового

учёта

Определение порядка авторегрессионной модели в условиях структурной
неопределённости по количеству и составу регрессоров является важной задачей
в теории идентификации. В методе группового учёта аргументов при
моделировании в классе авторегрессионных уравнений традиционно применяется
критерий регулярности: обучающая выборка формируется первыми n( A)
наблюдениями временного ряда, проверочная выборка последующими n(B)
наблюдениями, причём выполняется n( A)  n( B)  n , где n – объём исходной
выборки. Применение критерия регулярности в таком виде требует контроля,
поскольку динамические свойства объекта могут проявляться неодинаково на
разных фазах переходных процессов. В данной работе предлагается рассчитывать
критерий регулярности в так называемой схеме квазиповторных наблюдений,
которая возможна в условиях активного эксперимента. В этой схеме обучающая
( A ) и проверочная ( B ) выборки получены особым способом как пара реализаций
функционирования объекта с близкими начальными условиями, качественно
одинаковым характером переходных процессов и близкими состояниями в
конечные моменты времени.
Доказано существование оптимального множества регрессоров. Получено
условие редукции оптимальной авторегрессионной модели, которое зависит от
параметров авторегрессионной модели и объёмов выборок. Редуцированная модель будет иметь меньшую ошибку прогнозирования выходной переменной на
новых выборках наблюдений по сравнению с моделью, построенной на истинной
структуре.
Поступила в редакцию 15.06.2015
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MEANS THE BLOG NETWORK TECHNOLOGIES
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ БЛОГА УЧИТЕЛЯ
СРЕДСТВАМИ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Розкриваються деякі аспекти використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій
засобами системи керування вмістом (CMS) WordPress. Представляється розробка та
впровадження блоґу вчителя загальноосвітнього навчального закладу.

Ключові слова: комп’ютерні інформаційні технології, засоби мережевих технологій,
сучасна освіта, системи керування вмістом (CMS) WordPress, навчально-виховний
процес.
Reveals some aspects of the use of modern information and communication technologies means content
management system (CMS) WordPress. It is the development and introduction of the blog a high school
teacher.

Key words: computer information technology, network technology, modern education, content
management system (CMS) WordPress, the educational process.
Раскрываются
некоторые
аспекты
использования
современных
информационнокоммуникационных технологий средствами системы управления содержимым (CMS) WordPress.
Представляется разработка и внедрение блога учителя общеобразовательной школы.

Ключевые слова: компьютерные информационные технологии, средства сетевых
технологий, современное образование, системы управления содержимым (CMS)
WordPress, учебно-воспитательный процесс.

Вступ
Особливої актуальності за сучасних умов реформування освіти в Україні
набуває підготовка сучасного висококваліфікованого спеціаліста, який зможе у
повній мірі використовувати та впроваджувати нові мережеві технології у
своїй професійній діяльності. Сучасний ринок праці вимагає від фахівця
постійного професійного вдосконалення через нестримність наукового
розвитку, адже можливість йти разом з технічним прогресом є запорукою
успіху в освітянській діяльності майбутнього вчителя-предметника саме
засобами персонального блогу.
Стан проблеми
Теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що у
вітчизняній педагогічній науці достатньо висвітлені концептуальні основи
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процесу інформатизації системи освіти; у полі зору багатьох учених був
педагогічний потенціал мережевих технологій; досліджувалась проблема
формування інформаційної культури педагогів, зокрема у працях Н. В.
Апатової, В. Ю. Бикова, Л. П. Бабенко, Л. І. Білоусової, І. Є. Булах, А. Ф.
Верланя, Б. С. Гершунського, Ю. О. Дорошенка, А. П. Єршова, М. І. Жалдака,
Б. Г. Житомирського, В. М. Мадзігона, В. М. Монахова, Н. В. Морзе,
О. М. Пєхоти, С. А. Ракова, Ю. С. Рамського, та інших науковців. Проблеми
комп'ютеризації освіти досліджували А.Т. Ашеров, Ю.О. Дорошенко,
Ю.О. Жук, Ю.І. Машбиць, О.М. Торубара, О.Г. Яцюк та інші. Психологічні
аспекти використання мережевих технологій в освітньому процесі досліджені в
працях В. П. Безпалька, В. М. Бондаревської, П. Я. Гальперіна, В. П. Зінченка,
Т. А. Ільїної, О. М. Леонтьєва, В. А. Львовського, Ю. І. Машбиця,
В. Ф. Паламарчук, Л. Н. Прокопенка, В. В. Рубцова та інших. Питання
підготовки майбутніх педагогів в умовах інформатизації освіти висвітлюються
в працях С. О. Гунька, Ю. О. Жука, О. В. Майбороди, Е. М. Разинкіної,
І. М. Смирнової, С. І. Тадіян, О. Є. Трофімова, О. І. Шиман та ін.
Аналіз вищеназваних наукових праць говорить про те, що на
сьогоднішній день в педагогічній галузі накопичено чимало досвіду
дослідження проблем з питань підготовки майбутніх вчителів у сучасних
умовах, але водночас певний ряд аспектів потребує подальшого вивчення,
зокрема, недостатньо уваги приділено процесу формування у майбутніх
вчителів-предметників вмінь та навичок використання та впровадження
мережевих технологій у професійній діяльності.
Складність і багатогранність проблеми вказує на важливість подальших
досліджень даної проблематики. До того ж, зважаючи на сучасні тенденції,
нині існує необхідність у розробці та впровадженні кожним учителем
персонального блоґу (сайту). Для вирішення цього завдання їм необхідно
набути нових вмінь та навичок щодо використання засобів мережевих
технологій, зокрема системи керування вмістом WordPress.
В умовах ринкової економіки реінжиніринг вищої освіти означає його
перепроектування на комплексне навчання майбутніх вчителів основам
інформатизації освіти [1]. Для цього здійснено пошук цілей і принципів
навчання, які б дали можливість систематизувати підготовку педагогів,
зробити її зміст більш фундаментальним і менш залежним від засобів
інформатизації, що постійно змінюються і розвиваються.
Постановка задачі
Основними цілями підготовки педагогів у галузі інформатизації освіти є:
ознайомлення з позитивними і негативними аспектами використання
інформаційних і телекомунікаційних технологій в освіті; формування уявлення
про роль і місце інформатизації освіти в інформаційному суспільстві;
формування уявлення про ефективне застосування засобів ІКТ у сфері освіти;
ознайомлення з загальними методами інформатизації, адекватними потребам
навчального процесу, контролю та вимірювання результатів навчання, позанавчальної, науково-дослідної та організаційно-управлінської діяльності
навчальних закладів; формування знань про вимоги, що висуваються до засобів
інформатизації освіти, основні принципи та методи оцінки їх якості;
вироблення у педагогів стійкої мотивації до участі у формуванні та

126

© Г.М. Алєксєєва

Матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції AIIS’2015
впровадженні інформаційного освітнього середовища; надання педагогам
додаткової можливості пояснити учням роль і місце інформаційних технологій
у сучасній освіті.
Використання інформаційно-комунікаційних технологій буде виправданим і призведе до підвищення ефективності навчання в тому випадку, якщо
таке використання буде відповідати конкретним потребам системи освіти
України [3].
Тому метою даної роботи є розкриття аспектів використання сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій засобами системи керування вмістом
(CMS) WordPress у процесі розробки та впровадження блоґу вчителя.
Практичні аспекти розробки та впровадження блоґу вчителя засобами
мережевих технологій
Інформатизація освіти в Україні – один із найважливіших механізмів, що
зачіпає основні напрямки модернізації освітньої системи. Сучасні
інформаційні технології відкривають нові перспективи для підвищення
ефективності освітнього процесу. Вони дають змогу педагогу краще подати
матеріал, зробити його більш цікавим, швидко перевірити знання учнів та
підвищити їхній інтерес до навчання. Вчитель має можливість отримувати
найостаннішу інформацію, активно спілкуватися з колегами, учнями та
батьками. Завдяки цьому підвищується його авторитет, він дійсно може бути
носієм культури, знань, усього передового. Велика роль надається методам
активного пізнання, самоосвіті, дистанційним методам та програмам навчання.
Саме інформаційно-комунікаційні технології, що з'явилися у другій половині
XX ст., суттєво змінили життя людства. і створили передумови формування
інформаційного суспільства, в якому визначальну роль відіграють інформація
та нові знання.
Отже, мережеві технології – це невід’ємна складова розвинутого
суспільства. Процеси світової інформатизації охопили практично всі сфери
людської діяльності: економіку, культуру, ЗМІ тощо. Це дало змогу говорити
про розвиток відкритого інформаційного суспільства, якому притаманний
мережевий спосіб взаємодії між людьми в усіх напрямках їх діяльності [4].
Мережеві технології призначені для телекомунікаційного спілкування учнів з
педагогами, колегами, працівниками бібліотек, лабораторій, установ освіти
тощо. Телекомунікаційний доступ до баз даних здійснюється через всесвітню
мережу Інтернет.
Використання у навчально-виховному процесі загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладів мережевих технологій спрямовано на
переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, його
самостійного оволодіння новими знаннями. Сучасна молода людина
об’єктивно змушена бути більш мобільною, інформованою, критично і творчо
мислячою, а значить – і більш вмотивованою до самонавчання і саморозвитку.
Для цього необхідно створити навчально-розвивальне середовище, в якому
учні
можуть вирішувати творчі пізнавальні завдання. Це стосується
організації навчально-виховного процесу таким чином, щоб упроваджувати
засади компетентністного підходу, а саме: учень називає, наводить приклади,
характеризує, визначає, розпізнає, аналізує, порівнює, робить висновки та
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виконує відповідну навчальну роботу під керівництвом педагога та за рахунок
використання відповідних технічних мережевих засобів [2].
Існує декілька сучасних перспективних мережевих технологій, використання яких дає змогу майбутнім педагогам виконувати найрізноманітніші
освітні завдання у професійній діяльності. Однією з таких є технологія CMS
WordPress – це проста у встановленні та використанні система керування
вмістом з відкритим кодом, яка широко використовується для створення вебсайтів та блогів. Вбудована система тем і плаґінів (невеличкі вузькоспрямовані
програмні додатки, покликані додати певний функціонал до загальної системи)
в поєднанні з вдалою архітектурою дозволяє конструювати на основі
WordPress практично будь-які освітні веб-проекти.
Популярність WordPress багато в чому обумовлена її постійним
розвитком як самої CMS, так і додаткових модулів для неї. Щодня з’являються
нові плаґіни, які дозволяють реалізувати практично весь необхідний для
сучасного сайту функціонал. CMS і плаґіни безперервно оновлюються, існуючі
функції поліпшуються і додаються нові можливості. Також, при виникненні
неполадок і питань завжди можна звернутися до документації WordPress
Codex, у якій описані всі функції і можливості ядра системи, або ж поставити
питання на форумі підтримки, на якому вам дадуть відповідь швидко і
доступно (особливо це стосується користувачів, які не мають великого досвіду
зі створення сайтів та блогів) (Рис.1).
Безумовно, великим плюсом цієї технології є система керування самим
сайтом  програма, що надає зручний та інтуїтивно-зрозумілий інструментарій
для додавання, редагування, видалення інформації на сайті (Рис. 2). Кожен
сайт має панель управління, яка є лише частиною всієї програми, але достатня
для управління ним. Велика частина сучасних систем керування вмістом
реалізується у вигляді візуального (WYSIWYG) редактора-програми, яка
створює HTML-код зі спеціальної спрощеної розмітки, що дозволяє
користувачеві простіше форматувати текст.

Рис.1 Рейтинг найпопулярніших систем керування вмістом
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Рис. 2. Панель управління CMS WordPress
WordPress можна справедливо назвати соціальним сервісом мережі
Інтернет, оскільки його використання зазвичай здійснюється спільно в межах
відповідної групи користувачів, які об’єднують свої зусилля для досягнення
відповідної мети. Прикладом такої групи може бути створення мережного
співтовариства вчителів-предметників, або створення сайту школи, чи то блогу
вчителя зокрема.
До основних можливостей WordPress можна віднести: легкий та зручний
процес встановлення системи на хостинг-сервері, модуль керування
користувачами та рівнем їх доступу в системі; систему актуальних оновлень,
яка буде в автоматичному режимі відслідковувати вихід актуальних версій
самої CMS, плаґінів, візуальних тем оформлення зовнішнього вигляду;
функцію інтернаціоналізації та локалізація системи; RSS-стрічки; зручні та
зрозумілі постійні посилання на дописи в блозі; систему категорій, рубрик та
теґів, для структуризації існуючого на сайті контенту; функцію міжблоґових
комунікацій; систему коментарів; готові теми, які легко змінять вигляд блоґу;
плаґіни, які розширюють його функціональність.
Досить слушним питанням буде «чому саме WordPress?». Відповідь має
дещо технічний, можливо, спочатку незрозумілий характер. На відміну від
інших сервісів (Blogger, Live Journal та ін.), де користувач є лише власником
певного віртуального простору на сервері постачальника послуги, власник
сайту на CMS володіє сирцевим кодом і може докорінно змінювати структуру
свого сайту, як програмну, так і візуальну.
Тобто, з часом, якщо вчитель (чи студент) достатньо зацікавиться
технологіями створення, розробки та просування сайтів, перед ним відкриється
цілий новий світ неперевершених можливостей у плані модифікацій та
підлаштування системи керування вмістом під свої власні потреби (це не
дозволяють вже готові, в певному розумінні, статичні за реалізацією сервіси).
Тобто, готові системи ведення веб-журналів, блоґів, персональних сторінок тощо
не належать повністю користувачеві. Окрім функцій керування вмістом, система
має досить сучасну систему налаштування загального вигляду сайту від
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використання вже готової теми до розробки власного дизайну сайту, а безліч
чудових програмних доповнень, створених професіоналами та схвалених самими
розробниками системи WordPress, значно розширять існуючий функціонал і
полегшать роботу.
Блоґ (англ. blog, від web log – інтернет-журнал подій, інтернет-щоденник,
онлайн-щоденник) – веб-сайт, основний вміст якого регулярно оновлюється:
додаються записи, що містять текст, зображення або мультимедіа. Для блоґів
характерні недовгі записи тимчасової значущості, впорядковані у зворотному
хронологічному порядку (останній запис зверху). Відмінності блоґу від
традиційного щоденника обумовлюються середовищем: блоґи зазвичай публічні і
передбачають сторонніх читачів, які можуть вступити в публічну полеміку з
автором, наприклад, у коментарях. Надання користувачам Інтернету технічної
можливості вести блоги у вигляді простого у використанні програмного
забезпечення, що не вимагає спеціальних знань, стало основою для зростання
їхньої популярності. Під блоґами також розуміються персональні сайти, які
складаються в основному з особистих записів власника і коментарів користувачів
до цих записів. Першим блоґом вважається сторінка Тіма Бернерса-Лі, де він,
починаючи з 1992 р., публікував новини. Більше поширення блоґи починають
отримувати з 1996 р. У серпні 1999 р. комп'ютерна компанія Pyra Labs з СанФранциско відкрила сайт Blogger.com, який став першою безкоштовною
блоґовою службою [5].
Популярність ведення блоґів зумовлюється корисністю їх функцій, таких як:
комунікативна, функція самопрезентації, згуртування та утримання соціальних
зв'язків, функція саморозвитку, або рефлексії. Кожен запис у блозі має заголовок,
зміст (текстові, графічні, звукові, відео дані), дату і час публікації. Сукупність цих
записів утворює хронологічну структуру сайту, в якій найновіший запис завжди
відображається на початку, тобто в зворотному порядку. Семантичної структури
та упорядкованості надають розділення записів по рубриках і підрубриках. Також,
аби забезпечити зручність користування та пошук інформації, до кожного запису
можуть додаватися теги, тобто ключові слова. Крім того, можлива функція, яка
створює підґрунтя для спілкування між відвідувачами сайту, а також надає
можливість адміністрації ресурсу спостерігати ставлення до свої роботи й
отримувати доцільні та корисні поради від колег, користувачів, критиків та ін.
Блоґ вчителя є одним з варіантів висвітлення життя класу, спілкування
класного керівника з батьками та дітьми [6]. Завдяки соціальному характеру блоґи
мають великий потенціал для активного та інтерактивного навчання, інтенсивної
взаємодії між учнями та вчителями, розвитку навичок мислення вищого порядку і
більшої гнучкості навчального процесу. Саме тому блоґ можна використовувати в
навчальному процесі, сформувавши групу з учнів та вчителя, і, таким чином,
організувати їх спільну діяльність.
Блоґ може складатися з декількох тематичних розділів, які містять записи
відповідно до його тематики. Наприклад, «Матеріали до вивчення» – тут можна
розміщувати власні розробки до уроків за темами, «Завдання до опрацювання» – у
цьому розділі учні можуть читати і виконувати завдання, «Зразки виконаних
робіт» або «Приклади» – опорні роботи кращих учнів.
За своєю функціональністю блоґ схожий на форум, де здійснюється
обговорення тих чи інших питань. Наприклад, є можливість обговорювати різні
питання з батьками чи колегами.
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Такий веб-ресурс можна використовувати як засіб подання навчального
матеріалу. Наприклад, його сторінки можуть містити матеріали уроку; практичні
роботи, завдання для самостійного виконання, доповнені посиланнями на освітні
веб-ресурси; домашнє завдання, опис власного життя, міркування стосовно
питань освіти, дискусії тощо. Крім того, на сторінках блоґу можна описувати
події кожного дня, кожного заняття, кожного освітнього заходу, розклад занять,
активних та пасивних учасників освітнього процесу, цікаві матеріали для
роздумів тощо. Педагог може ставити запитання учням або їх батькам, і
отримувати відповіді, додаючи нові коментарі. Отже, здавалося б звичайний блоґ
перетворюється на сучасний динамічний Інтернет-сервіс, що обслуговує
користувачів, зацікавлених тематикою запропонованого матеріалу.
Висновок
Отже, освіта швидко змінює пріоритети в період стрімкого розвитку
інформаційно-комунікаційних технологій і все ж уміння працювати з
інформацією стає одним із необхідних і важливих компонентів сучасності.
Завдяки таким особливостям використання та впровадження сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій засобами системи керування вмістом
(CMS) WordPress у педагогів виявляються нові можливості для підвищення
ефективності навчання школярів. Інтернет перестав бути засобом доставки
інформації, він став місцем, в якому може реалізуватися сучасний
компетентний і професійний учитель.
Блоґ вчителя – це комунікаційний центр, що дозволяє перетворювати,
зберігати, транслювати, в тому числі інтерактивно, інформацію, спрямовану на
вирішення проблем освітнього характеру в масштабах класу, школи або ж району,
області, країни, світу. Цільову аудиторію визначає спочатку розробник блоґу.
Однак цими рамками сайт ніколи не обмежується, оскільки його адреса доступна
в мережі всьому світу, а проблеми освіти актуальні для всього людства. Крім того,
блоґ може виступати і як засіб масової інформації, і як засіб дистанційної освіти, і
як інтернет-магазин навчально-методичної літератури та дидактичних матеріалів,
як місце обговорення актуальних питань, і лише в останню чергу – візитною
карткою вчителя.
Саме тому в умовах формування інформаційного простору і переходу до
інформаційного суспільства з’являється необхідність у створенні педагогом
власного інфо-порталу, який буде незамінним інформаційно-комунікаційним
помічником.
Перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження
Можливості інформаційно-комунікаційних технологій досить великі та
дозволяють надавати практичну та методичну допомогу вчителям, які
розробляють та впроваджують мережеві технології в навчально-виховний
процес освітнього закладу. Учитель на сайті може висловлювати думки та ідеї
щодо поліпшення якості освіти, викладати інформацію про свої особисті
заслуги та творчі успіхи, консультувати і давати поради батькам з питань
освіти учнів, висловлювати позитивну думку про творчі успіхи своїх учнів,
робити свій внесок у розвиток громадянського суспільства, виказувати свою
повагу і відповідальність за культурні та релігійні звичаї та ідеї оточуючих,
давати поради та рекомендації щодо безпеки фізичного і морального здоров'я,
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брати участь у конкурсах на кращий персональний блог вчителя. Крім того,
інформаційне середовище підтримує постійне оновлення матеріалу, що є
потужним інструментом для застосування мережевих технологій у професійній
діяльності педагогів з метою прагнення до самоосвіти та самовдосконалення
вчителя.
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RESUME
G. Alekseeva
Development and implementation of a teacher means the blog network
technologies
Of particular relevance in the modern conditions of reforming of education in
Ukraine becomes a modern training highly qualified specialist who will be able to make
full use of the network and introduce new technologies in their professional activities.
Modern labor market requires specialist continuing professional development through
the rapidity of scientific development, because the ability to go along with technological
progress is the key to success in the educational activities of the future subject teachers
it means a personal blog.
The main objectives of teacher training in the field of informatization of education
are: introduction of the positive and negative aspects of the use of information and
communication technologies in education; the formation of ideas about the role and
place of informatization of education in the information society; the formation of ideas
about the effective use of ICT in education; introduction of common methods of
information, adequate to the needs of the educational process, monitoring and
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measuring the results of training, extra-curricular, research and organizationaladministrative activities of educational institutions; the generation of knowledge about
the requirements to the means of informatization of education, basic principles and
methods for assessment of their quality; development of the teachers sustained
motivation to take part in the formation and implementation of information educational
environment; providing additional opportunities to teachers explain to students the role
and place of information technology in the modern world.
Г.М. Алєксєєва
Розробка та впровадження блоґу вчителя засобами мережевих технологій
Особливе значення в сучасних умовах реформування освіти в Україні
набуває підготовка висококваліфікованого фахівця, який зможе повною мірою
використовувати мережі і впроваджувати нові технології у своїй професійній
діяльності. Сучасний ринок праці вимагає фахівця безперервного професійного
розвитку за рахунок швидкості наукового розвитку, тому що здатність йти разом з
технічним прогресом є ключем до успіху в освітній діяльності майбутніх
вчителів.
Основними завданнями підготовки вчителів в області інформатизації освіти
є: впровадження позитивних і негативних аспектів використання інформаційнокомунікаційних технологій в освіті; формування уявлень про роль і місце
інформатизації освіти в інформаційному суспільстві; формування уявлень про
ефективного використання ІКТ в освіті; введення загальних методів інформації,
адекватних потребам навчального процесу, моніторингу та вимірювання
результатів навчання, позашкільної, науково-дослідних і організаційноадміністративної діяльності освітніх установ; формування знань про вимоги до
засобів інформатизації освіти, основні принципи та методи оцінки їх якості;
розвиток вчителів стійкої мотивації взяти участь у формуванні та реалізації інформаційного освітнього середовища; надання додаткових можливостей для вчителів
пояснити студентам роль і місце інформаційних технологій в сучасному світі.
Надійшла до редакції 30.08.2015.
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MATHEMATICAL MODELING OF HEAT TRANSFER OF THE
GENERALIZED NEUMANN BOUNDARY VALUE PROBLEM OF
A CYLINDER WHICH ROTATES
М.Г. Бердник
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОБОБЩЕННОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ
НЕЙМАНА ТЕПЛООБМЕНА ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ЦИЛИНДРА
Отримано узагальнене рівняння переносу енергії для рушійного елемента суцільного середовища.
Знайдено температурне поле порожнього циліндра, який обертається з постійною кутовою
швидкістю  навколо осі OZ нескінченної довжини з урахуванням кінцевої швидкості
поширення тепла у вигляді збіжних ортогональних рядів.

Ключові слова: крайова задача Неймана, інтегральне перетворення, час релаксації.
Тhe generalized equation of an energy balance for a driven element of continuum is obtained. As a result
of usage of an obtained equation the non-stationary temperature field rotaried with a stationary value by
angular rate  around of an axes OZ empty inside the cylinder was retrieved, in view of final value of
speed of heat, as orthogonal numbers(series) on higher transcendental functions

Key words: Neumann boundary value problem, integral transformation, relaxation time.
В статье получено обобщенное уравнение баланса энергии для движущегося элемента сплошной
среды. В результате использования полученного уравнения было найдено нестационарное
температурное поле вращающегося с постоянной угловой скоростью  вокруг оси OZ цилиндра,
с учетом конечной величины скорости распространения тепла, в виде ортогональных рядов по
специальным функциям.

Ключевые слова: краевая задача Неймана, интегральное преобразование, время
релаксации.

Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій
У феноменологічній теорії теплопровідності передбачається, що швидкість
поширення тепла є нескінченно великою [3, 4]. Однак, при високих інтенсивних
нестаціонарних процесах, що спостерігаються, наприклад, при вибухах,
надзвукових потоках, великих швидкостях обертання вплив скінченності
величини швидкості поширення тепла на теплообмін стає помітним [3]. У [3]
показано, що рівняння переносу енергії у випадку узагальненого закону
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теплопровідності Фур'є справедливо для одномірного, однорідного і
стаціонарного простору.
Питання про можливості узагальнення рівняння переносу на тривимірний
випадок розглянутий у [4].
Метою роботи є розробка нових узагальнених тривимірних математичних
моделей температурних розподілів у рухомому середовищі у вигляді крайових
задач математичної фізики для рівняння теплопровідності та розв’язання
отриманих крайових задач для рівняння теплопровідності, розв’язки яких
використовуються під час керування температурними полями.
Постановка задачі
Розглянемо розрахунок нестаціонарного температурного поля суцільного
циліндра, який обертається з постійною кутовою швидкістю  навколо осі OZ
скінченної довжини L з урахуванням кінцевої швидкості поширення тепла,
теплофізичні властивості якого не залежать від температури, а внутрішні джерела
тепла відсутні. У початковий момент часу температура циліндра постійна G0 , а
на поверхні циліндра тепловий потік не залежить від часу G , z  .
В роботі [1] одержано узагальнене рівняння переносу енергії для рушійного
елемента суцільного середовища:
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де
щільність середовища; с-питома теплоємність;
 тензор напруг; 
вектор локальної швидкості середовища; - оператор Гамильтона “набла”; P 
тиск; Т  температура середовища; t  час;
 час релаксації,   коефіцієнт
теплопровідності.
Згідно з (1) узагальненим рівнянням балансу енергії твердого тіла, яке
обертається, з постійною кутовою швидкістю  навколо осі OZ, теплофізичні
властивості якого не залежать від температури, а внутрішні джерела тепла
відсутні, у циліндричній системи координат  , , z  набуває вигляду:
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Математично задача визначення температурного поля циліндра
складається в інтегруванні диференціального рівняння теплопровідності (2) в
області D   , , z, t    0,1,   0,2 , z  0,1, t  0,  , що з урахуванням
прийнятих допущень запишеться у вигляді:
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; R – зовнішній
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Розв’язок задачі
Тоді розв’язок крайової задачі (3)-(6)   , , z, t  є двічі неперервно
диференційованим по  і  , z , один раз по t в області D і неперервним на

D [3,5], тобто   , , z, t   C 2,1D  C D , а функції V  , z  ,   , , z, t 
можуть бути розкладені в комплексний ряд Фур'є [5]:
  , , z, t     n  , z, t 
(7)

  
  exp in  ,
 V  , z   n    Vn z  
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  exp(in )d ;
 Vn z   2 0  V  , z  

 n  , z, t    n1  , z, t   i n2  , z, t , Vn z   Vn1 z   i Vn2 z ; i – уявна одиниця.
З огляду на те, що   , , z, t  функція дійсна, обмежимося надалі розглядом
n  , z, t  для n=0,1,2,…,тому що n  , z, t  і n  , z, t  будуть комплексноспряженими [5]. Підставляючи значення функцій з (7) у (3)-(6) одержимо систему
диференціальних рівнянь:
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m1  2; m 2  1 .

Застосовуємо до системи диференціальних рівнянь (8) інтегральне перетворення
Ханкеля [2,4]:

f  n,k     f   J n  n,k   d ,
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трансцендентного рівняння J n  n, k  0 , при n  0 k  1,2,3,  при

n  0 k  0,1,2,3, ,  00  0 .
Формула оберненого перетворення має вигляд:
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У результаті одержуємо систему диференціальних рівнянь:
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і граничними умовами
(14)
ni  0, t   0,
ni  1, t   0, i=1,2.
Застосовуємо до системи диференціальних рівнянь (12) інтегральне
перетворення Фур'є :
1

f m    f x  sin  m  x  dx , де  m    m ; m=1,2,…,а формула оберненого
0

перетворення має вигляд:


f x   2  sin  m  x   f m  .
m 1

У результаті одержуємо систему звичайних диференціальних рівнянь:
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Застосовуємо до системи звичайних
інтегральне перетворення Лапласа:
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Розв’язавши систему рівнянь (18), одержуємо:
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Застосовуючи до зображення функцій (17) формули оберненого
перетворення Лапласа, одержуємо оригінали функцій:
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0.5s j 1

2 r s j  12   rn2

, а значення s j для j=1,2,3,4 визначаються за

формулами:
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s1, 2 

 rni  1  1   rni2  4 r qn,k
2 r

, s,3, 4 

 rni  1  1   rni2  4 r qn,k
2 r

Таким чином, з урахуванням формул обернених перетворень одержуємо
температурне поле суцільного циліндра, який обертається з постійною кутовою
швидкістю  навколо осі OZ довжини L з урахуванням кінцевої швидкості
поширення тепла у вигляді збіжних ортогональних рядів по функціях Бесселя і
Фур’є
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Висновки
Отримано узагальнене рівняння переносу енергії для рушійного елемента
суцільного середовища (1). Знайдено температурне поле суцільного циліндра,
який обертається з постійною кутовою швидкістю  навколо осі OZ скінченної
довжини L з урахуванням кінцевої швидкості поширення тепла у вигляді збіжних
ортогональних рядів по функціях Бесселя і Фур’є. Знайдений аналітичний
розв’язок узагальненої крайової задачі теплообміну суцільного циліндра, який
обертається, з урахуванням скінченності величини швидкості поширення тепла,
може знайти застосування при модулюванні температурних полів, які виникають
у багатьох технічних системах (у супутниках, прокатних валках, турбінах і т.і.).
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RESUME
M.G. Berdnyk
Mathematical modeling of heat transfer of the generalized Neumann boundary
value problem of a cylinder which rotates
In this article the calculation of the non-stationary temperature field of continuous
cylinder is examined that runs around with a permanent angulator about axis of OZ of
eventual length of L taking into account eventual speed of distribution of heat. Thermo
physical properties of that do not depend on a temperature, and the internal sources of
heat are absent. In initial moment of time the temperature of cylinder is permanent , and
on the surface of cylinder a thermal stream does not depend on time.
The generalized equalization of transfer of energy is in-process got for the
motive element of continuous environment.
It was set forth the regional task of Neumann is generalized to the heat exchange
of cylinder, that runs around, taking into account extremity of size of speed of
distribution of heat. By means of integral transformations of Hankel and Laplace the
temperature field of continuous cylinder that runs around is found, taking into account
extremity of size of speed of distribution of heat as ortogonal rows on the special
functions of Bessel of sort of order and Fourier . Found analytical decision of the
generalized regional task of Neumann to the heat exchange of cylinder, that runs
around, taking into account extremity of size of speed of distribution of heat can find
application at modulation of the temperature fields that arise up in many technical
systems (in companions, rental rollers, turbines and т.і.).
М.Г. Бердник
Математичне моделювання просторової узагальненої крайової задачі
Неймана теплообміну циліндра, який обертається
У даній статті розглядається розрахунок нестаціонарного температурного
поля суцільного циліндра, який обертається з постійною кутовою швидкістю 
навколо осі OZ скінченної довжини L з урахуванням кінцевої швидкості
поширення тепла, теплофізичні властивості якого не залежать від температури, а
внутрішні джерела тепла відсутні. У початковий момент часу температура
циліндра постійна G0 , а на поверхні циліндра тепловий потік не залежить від
часу G , z  .
У роботі одержано узагальнене рівняння переносу енергії для рушійного
елемента суцільного середовища.
Була сформульована узагальнена крайова задача Неймана теплообміну
циліндра, який обертається, з урахуванням скінченності величини швидкості
поширення тепла. За допомогою інтегральних перетворень Ханкеля і Лапласа
знайдене температурне поле суцільного циліндра, який обертається, з
урахуванням скінченності величини швидкості поширення тепла у вигляді
ортогональних рядів по спеціальних функціях Бесселя 1го роду n го порядку і
Фур’є. Знайдений аналітичний розв’язок узагальненої крайової задачі Неймана
теплообміну циліндра, який обертається, з урахуванням скінченності величини
швидкості поширення тепла, може знайти застосування при модулюванні
температурних полів, які виникають у багатьох технічних системах (у супутниках,
прокатних валках, турбінах і т.і.).
Надійшла до редакції 01.07.2015
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ПОДАННЯ МОМЕНТНОЇ СХЕМИ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ
ДЛЯ РОЗРАХУНКУ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ
КОНСТРУКЦІЙ З ЕЛАСТОМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ В
ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ СИСТЕМАХ
В статье представлена моментная схема конечного элемента на примере пространственного
прямоугольного параллелепипеда. Выведенные вариационные формулы являются статическими
соотношениями и используются как альтернативный метод расчёта напряжённо-деформированного состояния эластомерных конструкций. Они позволяют инженеру-проектировщику
быстрее и эффективнее осуществлять расчёт исследуемых объектов.

Ключевые слова: конечный элемент, моментная схема, ряд Макларена.
The article presents the moment scheme as an example of a finite element volume cuboid. Derived
variational formulas are static relationships. They are used as an alternative method for calculating the
stress-strained state designs. Engineer designer can faster and more effectively carry out the calculation of
the objects.

Keywords: finite element, moment scheme, Maclaurin series.
У статті представлена моментна схема скінченного елемента на прикладі просторового прямокутного паралелепіпеда. Виведені варіаційні формули є статичними співвідношеннями і використовуються як альтернативний метод розрахунку напружено-деформованого стану еластомерних
конструкцій. Вони дозволяють інженеру-проектувальнику швидше та ефективніше здійснювати
розрахунок досліджуваних об'єктів.

Ключові слова: скінчений елемент, моментна схема, ряд Маклорена.

© С.И. Гоменюк, В.В. Лаврик

141

Матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції AIIS’2015
Введение
При использовании традиционных схем метода конечных элементов (МКЭ)
в форме метода перемещений, построенного на основе вариационного принципа
Лагранжа для решения задач с особенностями (таких как учёт слабой
сжимаемости, расчёт пластин на базе трёхмерных конечных элементов и др.)
возникают существенные трудности [2, 3], для преодоления которых
используются другие вариационные принципы – Кастильяно (метод сил),
Хеллингера – Рейсснера, Ху – Вашицу (смешанный метод) и др.[4].
МКЭ в форме метода сил не получил значительного развития в силу
сложности при аппроксимации напряжённого состояния. Большее применение
нашли смешанные схемы МКЭ. Имея положительные особенности [5], они
обладают и рядом недостатков, как увеличение порядка разрешающей системы
уравнений по сравнению с МКЭ в форме метода перемещений, нарушение
положительной определенности матрицы уравнений. Поэтому для задач с
указанными особенностями предпочтительнее развитие гибридных схем МКЭ в
форме метода перемещений на базе вариационного принципа Лагранжа.
Стандартный МКЭ в форме метода перемещений требует, чтобы поле
перемещений точек внутри КЭ аппроксимировалось полиномиальными
функциями, а контакт на границах элементов осуществлялся при соблюдении
условий неразрывности. Как следует из работ [6; 7] этот вариант МКЭ обладает
медленной сходимостью в силу полиномиальности функций. Аппроксимирующие
поля перемещений не включают слагаемое, описывающее жесткие смещения КЭ.
Этот эффект существенно проявляется при использовании криволинейных КЭ, и
учет жестких смещений КЭ следует рассматривать не как необходимое условие
сходимости, а важное средство повышения эффективности МКЭ при расчете тел
криволинейной формы.
В процессе эксплуатации стандартной схемы МКЭ в форме метода
перемещений наряду с проявлением жестких смещений КЭ было замечено и
другое негативное свойство МЖ, называемое «эффектом ложного сдвига» [1], а
именно: при изгибе тонких пластин и оболочек на базе трехмерных КЭ
значительно возрастают погрешности, связанные с проявлением фиктивных
сдвиговых деформаций.
Для устранения этих недостатков была разработана моментная схема
конечного элемента (МСКЭ) [1, 2, 8], позволяющая учесть основные свойства
жестких смещений для изопараметрических и криволинейных КЭ изотропных
упругих тел. Суть её заключается в отбрасывании некоторых членов разложения
деформаций, реагирующих на жесткие смещения и на появляющиеся фиктивные
сдвиговые деформации. При этом точные уравнения связи деформаций и
перемещений заменяются приближенными.
При решении практической задачи механики эластомеров встаёт проблема
выбора наиболее удачной, по возможности оптимальной, расчётной схемы,
которая базируется на целом ряде конкретных методов вычислительной
математики [2]. Но на данном этапе, через недостаточные научные исследования,
говорить про оптимальность той или другой вычислительной схемы сложно. Это
обстоятельство часто заставляет строить разные вычислительные алгоритмы, а
потом сравнивать их преимущества и недостатки. Полученные окончательные и
некоторые промежуточные результаты расчётов должны исследоваться на
соответствия их механического смысла задачи. Это так же является необходимой
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частью расчётов, т.к. ошибки округления и проявление нестойкости некоторых
расчётных алгоритмов могут значительно изменить результат. Процесс анализа
результатов есть очень сложным и трудоёмким процессом [6].
Выходом из данной ситуации может быть разработка систем
автоматизированного проектирования (САПР), которое позволило бы инженеру программисту создавать надёжные модели в своей предметной области. Данные
расчётные комплексы должны состоять из систем прикладных программ и
содержать в своих библиотеках заранее разработанные модули расчётов
конкретных объектов [5].
Цель этой работы – представление моментной схемы конечных элементов
для решения задач механики эластомеров и использование для расчётов в
интелектуальных системах.
Вывод формулы
Положим, что область, занимаемая элементом, отображена в кубе с
единичными рёбрами (рис.1).
Z
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Рис. 1. Шестигранный прямоугольный конечный элемент
В центр «изопараметрического» КЭ поместим начало местной системы
координат Оxyz, направляя оси вдоль рёбер [1, 4].
Функции, задающие геометрию для криволинейного КЭ в базисной системе
координат, представляется в виде соотношений:
8

8

8

i 1

i 1

i 1

z1   Ni z1i ; z2   Ni z 2i ; z3   Ni z 3i ,

(1)
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1
где Ni  (1  xxi )(1  yyi )(1  zzi ) -функции формы, заданные в базисной
8
системе координат; z1i , z 2i , z 3i - координаты узловых точек параллелепипеда.
Определим якобиан перехода от базисной в местную систему координат:
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z   z
3i T
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, z 32 , z 33, z 34 , z 35 , z 36 , z 37 , z 38 ,

 

i- количество узлов; z1i -абсциссы i-го узла; z 2i -ординаты i-го узла; z 3i аппликаты i-го узла.
Основной принцип моментной схемы лежит в представлении
аппроксимирующей функции в ряд Тейлора с последующим отбрасыванием n- ых
членов ряда. Для пространственного прямоугольного шестигранного конечного
элемента эта функция, представленная в виде ряда, будет иметь следующий вид
[2]:
uk '  wk '

000

 wk '  100  wk '  010  wk '  001  wk '  110  wk '  101  wk '  011  wk '  111
(4)
100

010

001

110

101

011

111

где wk ' -коэффициенты разложения,  pqr - набор степенных координатных
функций, определяемых по формуле:
pqr

 pqr 

x p yq zr
p! q! r!

(p=0, 1; q=0, 1;r=0,1).
(5)

Компоненты тензора деформации разложим в ряд Макларена в окрестности
начала координат:
ij

 ij   e( stg ) ( stg )
stg

(6)
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или

11  e1100  e11001 001  e11010 010  e11011 011 ;
000
001 001
100
101
;
 22  e22
 e22
  e100
 e101
22 
22 
000
010 010
100 100
110 110
 33  e33
 e33
  e33
  e33

(7)
12  e12000  e12001 001 ;
13  e13000  e13010 010 ;
000
100
.
 23  e23
 e100
23 

В разложении компонент деформаций наряду с коэффициентами
разложения деформаций присутствуют коэффициенты разложения жёстких
поворотов. Это обстоятельство обуславливает причину замедленной сходимости
КЭ. Чтобы её устранить отбросим эти члены ряда. После преобразования для
данного конечного элемента, тензоры деформации будут иметь следующий вид:
8
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'
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'
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'
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( wki 2  wki 5 y);
'

'

'

i 1
8

'

'

'

k
k
 23   vi b010
( wki 4  wki 6 x)  i b001
( wki 3  wki 5 x) ,
'

'

'

'

'

'

i 1

где ui , vi , i - компоненты перемещений каждого узла в пределах КЭ ;

w - коэффициенты поворота узлов, b(k' v ) - коэффициенты, которые связывают
ij
k'

значения узловых поворотов и степенные функции  ( pqr) . Для кубического КЭ,
который имеет единичные метрики измерения, представленного в естественной
'
системе координат, можно определить коэффициенты bkv . Так,
k
k
k
k
k
k
k
b100
 b010
 b001
 1 , а b110
 b101
 b011
 b111
 0.
'

'

'

'

Представим
формулу
удельной
Первоначально преобразуем её к виду:
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'

'

энергии

'

деформации

(9)
системы.
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1
1
1

   J   11 ( D11 11  D12 22  D13 33 )   22 ( D22 22  D23 33 )   33 ( D33 33 ) 
2
2
2

V
1
1
1

  12 ( D44 12 )   13 ( D55 13 )   23 ( D66 23 ) ,
2
2
2

(10)
где

Dmn -коэффициенты матрицы модулей упругости конечного элемента,

m, n  1,6 , причём Dmn  Dnm .
Используя (10), получим формулы для вычисления коэффициентов
матрицы жёсткости [ K ikjm ]:
K i1 j1

2 
2 
2 
, K i1 j 2 
, K i1 j 3 
;

ui v j
ui w j
ui u j

K i 2 j1 

2 
2 
2 
, Ki 2 j 2 
, Ki 2 j 3 
;
vi u j
vi v j
vi w j

(11)
K i 3 j1 

2 
2 
2 
, Ki3 j 2 
, Ki3 j 3 
.
wi u j
wi v j
wi w j

Выводы
Изложенная в статье схема вывода соотношений МКЭ позволяет учесть
основные свойства жёстких смещений, как для изопараметрических, так и для
криволинейных конечных элементов, приводящие к таким нежелательным
последствиям.
Представленная методика нахождения потенциальной энергии системы на
основе моментной схемы конечных элементов является универсальной и
позволяет численно рассчитывать задачи механики эластомерных конструкций.
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RESUME
S. I. Gomenyuk, V.V. Lavrik
Presentation of the moment scheme of finite elements to calculate stress-strain
state of elastomer in tool systems
In this paper, we develop relations model for intelligent decision-making system.
For the implementation of the scheme proposed sharing of expert systems and
methods of evolutionary adaptation to better address these problems. It is shown that the
expert system allows to develop a structured chart showing the whole process of
decision making in uncertain and vague terms. The system model and interpret user
actions on the organization of their knowledge about the subject and make conclusions.
The scheme enables the sharing of expert systems and methods of evolutionary
adaptation for efficient problem solving and allows you to implement a structured
scheme designed to reflect the entire course of the decision making process in any
intellectual system. This scheme will provide an opportunity to make a finite set of
questions that will help the user to effectively perform the entire process of program
implementation.
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С.И. Гоменюк, В.В. Лаврик
Представление моментной схемы конечных элементов для расчёта
напряжённо-деформированного состояния конструкций из эластомерных
материалов в инструментальных системах
В данной статье разработаны соотношения модели принятия решения для
интеллектуальных систем.
Для реализации данной схемы предлагается совместное использование
экспертных систем и методов эволюционной адаптации для более эффективного
решения подобных задач. Показано, что экспертная система позволяют
разработать структурированную схему, отражающую весь ход процесса принятия
решений в неопределенных и расплывчатых условиях. Система моделирует и
интерпретирует действия пользователя по организации своих знаний об объекте и
делает из них выводы.
Разработанная схема позволяет совместное использование экспертных
систем и методов эволюционной адаптации для эффективного решения задач и
позволяет внедрить разработанную структурированную схему, отражающую весь
ход процесса принятия решений, в любую интеллектуальную систему. Эта схема
даст возможность составить конечное множество вопросов, которые помогут
пользователю эффективно произвести весь процесс программной реализации.
Поступила в редакцию 18.08.2015
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МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ АТЛАСОВ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ В СЕТИ INTERNET
A.V. Kachanov, L.V. Sarycheva, K.L. Sergieieva
SHEI «National Mining University», Ukraine
Karl Marx Av., 19, 49005, Dnipropetrovsk, Ukraine

METHODS OF ELECTRONIC ATLASES CREATION OF
REGIONS SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE INTERNET
О.В. Качанов, Л.В. Саричева, К.Л. Сергєєва
ДВНЗ «Національний гірничий університет», Україна
пр. К. Маркса, 19, 49005, Дніпропетровськ, Україна

МЕТОДИ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ АТЛАСІВ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ У МЕРЕЖІ INTERNET
Предложен новый подход к автоматическому поиску данных для электронных атласов
устойчивого развития регионов, базирующийся на методах Data Mining и позволяющий находить
в сети Интернет релевантные данные с использованием эталонных Web-документов. Разработана
технология проектирования агентно-ориентированных интерфейсов для ГИС, основанная на
применении мультиагентных систем и позволяющая автоматизировать наполнение и обновление
баз данных электронных геоинформационных атласов.

Ключевые слова: геоинформационные системы и технологии, электронный атлас, Web
Mining, мультиагентная система
A new approach to automated data retrieval for electronic atlases of sustainable development of regions is
presented. It is based on the Data Mining methods and allows to find relevant data in the Internet using
reference Web-documents. The technology of agent-oriented interfaces designing for GIS is created. It is
based on multi-agent systems application and allows automated filling and updating databases of
electronic geoinformation atlases.

Keywords: geoinformation systems and technologies, electronic atlas, Web Mining, multiagent system
Запропоновано новий підхід до автоматичного пошуку даних для електронних атласів сталого
розвитку регіонів, що базується на методах Data Mining і дозволяє знаходити в мережі Інтернет
релевантні дані з використанням еталонних Web-документів. Розроблено технологію
проектування агентно-орієнтованих інтерфейсів для ГІС, що базується на застосуванні
мультиагентних систем і дозволяє автоматизувати наповнення і оновлення баз даних електронних
геоінформаційних атласів.

Ключові слова: геоінформаційні системи і технології, електронний атлас, Web Mining,
мультиагентна система

Введение
Организацией Объединенных Наций заявлена необходимость перехода на
путь устойчивого развития (УР) регионов, обеспечивающий сохранение развития
общества во взаимодействии с окружающей средой в долгосрочной перспективе и
защиту от социальных, экономических, экологических кризисов в условиях
негативных внутренних и внешних воздействий. Созданы международные
научные институты для выработки рекомендаций по УР. Особое место в
© А.В. Качанов, Л.В. Сарычева, Е.Л. Сергеева
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отслеживании УР регионов занимают электронные атласы, создаваемые с
помощью геоинформационных систем и технологий (ГИС).
В 2004 году в Национальном горном университете по заказу Минприроды
Украины создан проект электронного атласа (ЭА) устойчивого развития регионов
Украины [1]. Атлас представлен в виде системы электронных карт, объединенных
единой целевой установкой по общей программе, как целостное картографическое произведение. Цель атласа – поддержка принятия решений в
процессе регулирования устойчивого развития регионов. ЭА устойчивого
развития сформирован в традиционном виде и в виде ГИС-версии. Последняя
позволяет обновлять и дополнять эколого-социально-экономическую (ЭСЭ)
информацию в атласе, а также формировать геоиконические модели для отслеживания ЭСЭ-процессов на пути к устойчивому развитию регионов. Сам ЭА
можно при этом рассматривать как геоиконическую модель ЭСЭ-системы
региона [2, 3].
Структура ЭА определяется его назначением, исходными данными,
возможностями ГИС-анализа для получения синтетических карт. В ЭА для целей
устойчивого регионального развития среди других включены разделы:
антропогенное влияние на природу; природная среда; хозяйственный комплекс;
население и трудовые ресурсы; социальная инфраструктура; интегральные
показатели (индикаторы) устойчивого развития; интегральная эколого-социальноэкономическая оценка территории региона.
ЭА представляет собой набор взаимосвязанных электронных карт и таблиц
атрибутивных значений (база данных). База данных ЭА предусматривает
возможность
обновления
информации
и
соблюдения
принципов:
абстрагирования, концептуальной общности, формализации, непротиворечивости
и полноты, независимости данных, структурирования данных.
Проблемы классических автономных ГИС и атласов – возросший объем и
разнородность используемых исходных данных, совместимость форматов
данных, обновление данных в базе, большие объемы хранимых данных,
сложность совместной работы и доступа к информации. При этом часто
используется ручной ввод и обновление данных, добавление данных за новые
периоды времени. При необходимости по этим новым данным рассчитываются
производные ЭСЭ-показатели и проводится ГИС-анализ, дающий новую
информацию для атласа.
Так как данные для атласа получают из множества различных и
разнотипных источников (сайты статистических управлений регионов, отчеты
институтов, отвечающих за мониторинг отдельных показателей устойчивого
развития и т.п.), то этап наполнения атласа «вручную» очень трудоемкий.
Идея работы – автоматизация этого этапа.
Многие из проблем наполнения атласа новыми данными решаются при
переходе к онлайн-системам (тенденции создания онлайн-сервисов вместо
обычных приложений наблюдаются практически во всех направлениях развития и
применения информационных систем, в том числе и ГИС).
Цель работы: разработка методов автоматического наполнения и
обновления баз данных электронных атласов устойчивого развития регионов
через сеть Интернет с использованием агентного подхода, Web Mining, Data
Mining и ГИС.
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Анализ подходов к созданию электронных атласов в сети Internet
Существует две основных архитектуры для работы сложных систем в
Internet – “server-side” и “client-side” (основное программное обеспечение работает
на стороне сервера и на стороне клиента-пользователя соответственно). Для
онлайн-приложений все чаще используют серверную технологию, где в качестве
клиента выступает обычный браузер без дополнительных программных средств
визуализации и обработки данных. Доступ к сервисам предоставляется для
пользователей независимо от клиентского оборудования.
Актуализация БД электронного атласа – одна из самых сложных проблем.
Она включает в себя автоматическое наполнение и обновление (из Internet)
показателей ЭСЭ-мониторинга регионов в базе данных атласа. Существуют
факторы, затрудняющие автоматический ввод данных в БД и ее обновление:
- разнообразие источников (Web-сайты, другие БД);
- различные типы данных (таблицы, отчеты, архивы);
- отсутствие единой структуры и формата данных;
- отличающиеся условные обозначения и шифры показателей в таблицах;
- бумажные носители требуют дополнительной обработки и др.
Поэтому поиск и сбор данных в Интернет для атласа не может выполняться
по одинаковому алгоритму. Каждый источник данных требует особых методов
доступа: обращение и выборка из различных баз данных, обработка табличных и
PDF-документов, получение данных с Web-страниц, причем в каждом случае
технические детали получения данных могут значительно отличаться.
Предложены различные способы решения этой проблемы: создание единого
Банка геопространственных тематических данных; создание национальных и
региональных инфраструктур пространственных данных [4]; использование
семантической паутины, включающей семантические сети и онтологии [5], и
пригодной для машинной обработки данных. Перечисленные подходы в
большинстве случаев ограничиваются теоретическими исследованиями и
разработкой рекомендаций. Для их практической реализации требуются огромные
трудозатраты на переработку данных, причем на этом этапе их отбором и
обработкой должен заниматься человек, а не компьютер.
Реализация этих методов дала бы положительный результат. Очевидно, что
после создания единых инфраструктур пространственных данных и банков
геоданных и практической реализации концепций семантических сетей можно
будет в значительной степени упростить, формализовать и автоматизировать
поиск и извлечение данных для целей создания электронных атласов.
В настоящее время практически нет реализованных систем, собирающих и
дающих доступ к единым базам гео- и статистических региональных данных на
национальных уровнях. Исключение – Eurostat (система статистической службы
Европейского
союза
www.ec.europa.eu/eurostat),
занимающаяся
сбором
статистической информации по странам-членам ЕС и гармонизацией
статистических методов, используемых данными странами.
В то же время развиваются новые технологии и подходы к поиску и
представлению информации (Web 2.0, Web-Mining, Ajax). Рассмотрим кратко
возможности их применения при создании электронных атласов.
Web 2.0 — методика проектирования систем, которые путём учёта сетевых
взаимодействий становятся тем полнее, чем больше ими пользуются, т.е. Web 2.0
© А.В. Качанов, Л.В. Сарычева, Е.Л. Сергеева
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реализует принцип привлечения пользователей к наполнению и многократной
проверке информационного материала [6].
Из идей и подходов Web 2.0 при поиске актуальных данных для
электронных атласов применимы: 1) привлечение пользователей к наполнению
БД; 2) использование открытых форматов данных и API (средств программного
доступа к информационным системам); 3) создание Web-служб (мгновенный
доступ к системе; возможно – после подписки); 4) объединение различных
сервисов в новых системах (mash-up), т.е. создание сервисов, которые полностью
или частично используют в качестве источников данных другие сервисы,
предоставляя пользователю новые возможности для работы; 5) использование
разработок, которые позволяют создавать сообщества.
Web Mining – использование методов интеллектуального анализа данных
для автоматического обнаружения Web-документов и услуг, извлечения
информации из Web-ресурсов и выявления общих закономерностей в Интернете.
Web-Mining (по аналогии с Data-Mining) – интеллектуальный анализ Web-данных,
применяет
технологию
Data-Mining
для
анализа
неоднородной,
неструктурированной, распределенной, значительной по объему информации,
содержащейся на Web-узлах.
В Web Mining выделяют следующие этапы [7]:
1) входной этап (input stage) – получение "сырых" данных из источников
(логи серверов, тексты электронных документов);
2) этап предобработки (preprocessing stage) – данные представляются в
форме, необходимой для успешного построения той или иной модели;
3) этап моделирования (pattern discovery stage);
4) этап анализа модели (pattern analysis stage) – интерпретация результатов.
Основные задачи, относящиеся к направлению Web Mining.
1. Поиск информации (индексация интересующих сегментов сети с
использованием интеллектуального анализа данных, применяющего алгоритмы
математической лингвистики и обработки естественных языков).
2. Анализ структуры сегмента сети (анализ структуры ссылок между
различными Web-страницами, внутренними и внешними сайтами в выделенном
сетевом сегменте). Выявление набора специфичных страниц следующих типов:
хабы (из такой страницы ссылки ведут на наиболее значимые ресурсы);
авторитеты (страницы, на которые больше ссылок по данной тематике).
Топология структуры ссылок представляется в виде направленного графа с
помеченными узлами в соответствии с их функциональной классификацией и
дугами (с весами, описывающими, частоты переходов по ссылке). Для
моделирования топологии Web-ссылок используется несколько алгоритмов,
например, HITS.
3. Выявление знаний из Web-ресурсов. Набор Web-страниц, полученных в
результате запроса, обрабатывается (автоматическая классификация, составление
оглавлений, выявление ключевых слов и общих тем). Выявленные знания
представляются в виде деревьев, описывающих структуры документов или в виде
логических и семантических выражений. Решение части этих задач предлагает
Text Mining – технология автоматического извлечения знаний в больших объемах
текстового материала, основанная на сочетании лингвистических, семантических,
статистических и машинных обучающихся методик.
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Web Mining целесообразно применять при создании электронных атласов,
особенно в контексте парадигмы «Neogeography» (которая объединяет воедино
сложные технологии картографии и ГИС, методы работы с пространственновременной информацией).
AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) — подход к построению
пользовательских интерфейсов Web-приложений, при котором Web-страница не
перезагружается, а асинхронно загружает нужные пользователю данные [8].
AJAX — объединение нескольких технологий, каждая из которых сильна в своей
области: стандартное представление с помощью XHTML и CSS; динамическое
отображение и интерактивность благодаря DOM; обмен и манипулирование
данными с помощью XML и XSLT; асинхронное получение данных с помощью
XMLHttpRequest; использование JavaScript для интеграции вышеперечисленных
технологий. Основная идея: HTML и CSS представляют данные и стиль; DOM и
связанные с ней методы позволяют обновлять страницу в режиме реального
времени, XHR отвечает за общение с сервером, а JavaScript управляет процессом
в целом. Google Maps (известный набор приложений, построенных на основе
бесплатного картографического сервиса и технологии, представляет собой карту и
спутниковые снимки планеты Земля) использует AJAX-подход. Преимуществом
AJAX является способность справляться с неполадками сервера. AJAX
целесообразно применять при создании электронных атласов, особенно в
контексте интерактивности и дружественности интерфейса.
Агентно-ориентированные технологии в актуализации баз данных
электронных атласов
Для автоматизированного поиска и добавления новых данных в БД, а также
для их последующей обработки в зависимости от типа найденных данных (в
основном, это таблицы и отчеты для атласов устойчивого развития, а также
изображения – спутниковые и другие) предлагается использование «агентов».
Агент – это программный или аппаратный объект, обладающий
определенными
интеллектуальными
способностями
и
автономно
функционирующий для достижения целей, поставленных перед ним
пользователем. Агент взаимодействует с внешней сложной и динамичноразвивающейся
средой,
способной
модифицироваться
или
быть
модифицированной.
Мультиагентная система (МАС) – совокупность взаимосвязанных агентов,
как программных, так и аппаратных, способных взаимодействовать друг с другом
и окружающей средой, обладающих возможностью индивидуальных и
совместных действий [9]. Агентный подход для наполнения БД основан на
создании множества агентов, цель которых – добавление данных в БД. Каждый
агент отвечает за один источник данных (или несколько однотипных источников).
Агент «знает», как:
- получить данные из этого источника (язык запросов к СУБД, интернетпротокол, используемый архиватор, формат изображения и т.д.),
- провести их предварительную обработку (фильтрация, переименование
данных, пересчет единиц измерения и координат и др.),
- передать обработанные данные в соответствующий раздел БД.
Агент может быть не только программной сущностью, но и аппаратной –
например, для получения и подготовки данных из бумажных источников
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(комплекс – сканер и соответствующее ПО для распознавания текста и таблиц,
последующей обработки и вставки в БД).
Пусть A=(A1, A2,…, An) – множество агентов,  – множество всех
конфигураций агентов, A, (программный, аппаратный, экспертный (человек), G
– множество возможных типов агентов, gG, g – тип агента, соответствующий
расширению файлов, актуализирующих данные (xls, doc, pdf, jpg, shape, mapinfo, txt,
htlm, csv) в БД электронного атласа, E – пространство системы,  – множество всех
пространств МАС, E.
МАС задается парой <, >, а соответствующая среда – тройкой
W=<E, A, C>,
где E=(R,T) – общая структура жизненного пространства агентов,
R – множество ресурсов (множество поисковых систем в интернете ), rR,
T – множество мест, tT, где агенты могут функционировать (множество
серверов, например, серверов организаций, предоставляющих ежемесячную
статистическую информацию), С – соответствие (взаимосвязь) между агентами A
и пространством E.
Агент типа g определяется кортежем
< m, q, s, I, X, L >,
где m – модель среды агента; M – множество моделей среды, mM;
q – цель агента (определенная как отображение q: MM[0; 1]; Q – множество
целей агента, qQ; s – стратегия агента, s: MM; S – множество стратегий,
sS;
I – наблюдения агента; X – операция выполнения стратегии агента;
L – операция адаптации (обучения) агента.
Обучением агентов занимается эксперт-программист. Обучение состоит в
указании правил (создании процедур и программ), по которым собираются
данные с указанного источника.
Для управления агентами используется подсистема планирования. В
простом случае агенты могут запускаться по расписанию, которое настраивается в
зависимости от типа источника (например, ежедневные данные о погоде с Webсайта метеостанции или ежегодный отчет ООН по устойчивому развитию).
Обработку информации, которая поступает от агентов, обеспечивает ядро.
Агенты не знают, как напрямую работать с БД – этим занимается ядро. Агент
после сбора данных подготавливает их и сохраняет в определенном формате (в
виде экземпляра класса с подходящими свойствами и полями, либо в форматах
JSON, XML, YAML). Ядро системы получает эти данные и распоряжается ими в
зависимости от текущей конфигурации [10, 11]. Чтобы избежать дублирования
информации в БД, ядро контролирует получаемые данные – сравнивает с уже
находящимися в БД, а также хранит «состояние» агента в промежутках между его
запусками. Агент (в зависимости от этого состояния) сам определяет, какие
данные необходимо получать из источника.
Подсистема «ведение журнала» обрабатывает сообщения об ошибках при
выполнении агентов и соответственно меняет их статус (остановка, запуск и т.д.).
Хранятся и версии агентов – при внесении изменений старые версии остаются в
архиве и доступны для изучения (аналогично системам контроля версий CVS).
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Агентно-ориентированный подход для ГИС-анализа
Для поиска атрибутивной информации в задачах актуализации карт
электронного атласа и ГИС-анализа предлагается МАС. МАС обеспечивает
поддержку в поиске и совместной обработке разнородной векторной, растровой и
атрибутивной информации электронных атласов. Она состоит из группы
программных, аппаратных и экспертных агентов, способных совместно решать
сформулированные пользователем (лицом, принимающим решения – ЛПР)
задачи. Участие агента – эксперта предусмотрено на этапе обучения программных
агентов и обслуживания аппаратных агентов.
МАС состоит из двух подсистем (рис. 1): сбора данных и ГИС-анализа.
Подсистема сбора данных предназначена для получения информации из
разнородных источников (удаленные сайты статистических управлений,
атрибутивные данные картографических Интернет-сервисов [12], табличные
данные статистических отчетов, файлы баз данных и др.) и добавления ее в базу
данных ЭА. Подсистема ГИС-анализа помогает генерировать информацию,
необходимую для формирования и обновления ЭА.
Подсистема сбора данных МАС представляет собой ГИС-сервер,
предназначенный для поиска и хранения в базе данных ЭА информации, собранной
программными агентами (агенты поиска информации, агенты обновления базы
данных ЭА и временного репозитория, агент актуализации карт ЭА).
Каждый агент поиска информации отвечает за определенный тип файла
растровых, векторных, табличных, текстовых данных (img, jpg, shape, mapinfo, dbf,
xls, doc, pdf, txt, htlm, csv и др.). Агенты с заданной периодичностью (N дней)
получают доступ к сети Интернет, собирают информацию об искомых ГИС-файлах
с удаленных сайтов, баз данных по компьютерной сети и сохраняют их в базе
данных ЭА.
Агенты обновления базы данных ЭА отвечают за изменение содержимого
(добавление, обновление, удаление) таблиц атрибутов векторных слоев данных
электронного атласа, сохранение результата в базе данных ЭА. Агент
актуализации карт ЭА связывает значения атрибутов базы данных с векторными
картографическими слоями электронного атласа посредством первичного ключа.
Подсистема ГИС-анализа предназначена для интерактивного обновления
содержимого электронных атласов. Агенты подсистемы классифицируются по
выполняемым ими ролям: агент атрибутивного поиска, пространственного
поиска,
классификации
регионов
по
показателям
мониторинга,
интеллектуального анализа данных, геостатистического анализа, визуализации
результатов ГИС-анализа.
Агенты атрибутивного и пространственного поиска взаимодействуют с ЛПР
и формируют запрос к базе данных ЭА по указанным ЛПР атрибутам векторных
картографических слоев. В случае пространственного поиска учитывается также
взаимное расположение векторных объектов.
Агент классификации регионов по показателям мониторинга позволяет
применять различные схемы одномерной, двумерной и трехмерной
содержательной классификации регионов по ЭСЭ-показателям мониторинга в
ГИС. Используются четыре схемы классификации: естественная разбивка,
квантиль, равные интервалы и стандартное отклонение. Учет дополнительных
атрибутов
помогает
выявить
закономерности
их
пространственного
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распределения, дает возможность оценить пространственные особенности данных
и построить содержательную классификационную карту [13].
Агент интеллектуального анализа данных обеспечивает выполнение задач
кластерного, регрессионного анализа, отслеживания временной динамики
изменения показателя мониторинга (показатель, его скорость, ускорение),
выявления прогрессивных и депрессивных регионов и др. [3, 4, 14]. Процедуры
геостатистической интерполяции (кригинг, кокригинг) и стохастического
моделирования атрибутивных данных точечных картографических слоев
выполняются агентом геостатистического анализа.

Рис. 1. МАС для ГИС-анализа
Подсистема ГИС-анализа взаимодействует с подсистемой сбора данных
посредством передачи результатов агенту обновления базы данных ЭА.
Результаты анализа заносятся во временный репозиторий – результирующую базу
данных, содержимое которой периодически удаляется либо переносится в базу
данных ЭА. Агент актуализации карт ЭА визуализирует результат ГИС-анализа и,
по запросу ЛПР, добавляет его в структуру электронного атласа.
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Выводы
Для создания электронных атласов устойчивого развития регионов в сети
Интернет целесообразно использовать подход, базирующийся на методах Web
Mining, Data Mining и технологии проектирования агентно-ориентированных
интерфейсов для ГИС.
Предложенные методы автоматического наполнения и обновления баз
данных атласов через сеть Интернет могут актуализировать карты и
геоиконические модели устойчивого развития регионов электронных атласов.
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RESUME
A.V. Kachanov, L.V. Sarycheva, K.L. Sergieieva
Methods of electronic atlases creation of regions sustainable development in the
Internet
Electronic atlas (EA) of regions sustainable development is a system of electronic
maps, combined by a common goal - decision-making support in territorial
management. EA of sustainable development is presented in traditional form and as a
GIS-version. The last one allows to update and supplement the atlas with ecological and
socio-economic (ESE) information, as well as to create geoiconic models in order to
monitor ESE processes towards to sustainable development of regions.
The important problem of database actualization for sustainable development
electronic atlases of regions is solved in the article by means of automatic filling and
Internet-updating of ecological and socio-economic monitoring indicators of regions
using agent-based approach, GIS, Web Mining and Data Mining methods and
techniques.
Agents (software or hardware objects) allow filling database of electronic atlas
taking into account the diversity of data sources (Web-sites, other databases), plurality
of data types (tables, reports, archives), differences between symbols and fonts of
indicators in tables and perform joint processing of heterogeneous data in a uniform
automated system. The use of Web Mining methods enables to automate analysis of
heterogeneous unstructured, distributed, significant in amount information contained on
Web-sites.

158

А.В. Качанов, Л.В. Сарычева, Е.Л. Сергеева

Матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції AIIS’2015
The approach to designing agent-oriented GIS interfaces is developed. It enables to
automate searching for relevant data to electronic atlases of sustainable development of regions in the Internet using reference Web-documents and multi-agent system (MAS) of GIS
analysis.
MAS consists of subsystems of data collecting and GIS-analysis as a group of
software, hardware and expert agents able to solve jointly tasks formulated by user (decision
making person). Agents of MAS perform searching in order to update attributive and spatial
information of the atlas map layers in GIS, classify regions by monitoring indicators and
visualize results of GIS analysis. MAS allows also to track time dynamics of monitoring
indicators.
А.В. Качанов, Л.В. Сарычева, Е.Л. Сергеева
Методы создания электронных атласов устойчивого развития регионов в
сети Internet
Электронный атлас (ЭА) устойчивого развития регионов представляет
систему электронных карт, объединенных единой целевой установкой –
поддержка принятия решений в процессе управления территориями. ЭА
устойчивого развития сформирован в традиционном виде и в виде ГИС-версии.
Последняя позволяет обновлять и дополнять эколого-социально-экономическую
(ЭСЭ) информацию в атласе, а также формировать геоиконические модели для
отслеживания ЭСЭ-процессов на пути к устойчивому развитию регионов.
В статье представлено решение важной проблемы актуализации базы
данных электронного атласа устойчивого развития регионов посредством
автоматического наполнения и обновления через сеть Интернет показателей ЭСЭмониторинга регионов с использованием агентного подхода, методов и
технологий интеллектуального анализа данных (Web Mining, Data Mining) и ГИС.
Агенты (программные или аппаратные объекты) обеспечивают возможность
наполнения базы данных электронного атласа с учетом разнообразия источников
данных (Web-сайты, другие базы данных), множества типов данных (таблицы,
отчеты, архивы), отличия условных обозначений и шифров показателей в таблицах и осуществляют совместную обработку разнородных данных в рамках единой
автоматизированной системы. Использование методов Web Mining позволяет
автоматизировать анализ неоднородной, неструктурированной, распределенной,
значительной по объему информации, содержащейся на Web-узлах.
Разработан
подход
к
проектированию
агентно-ориентированных
интерфейсов для ГИС, позволяющий автоматизировать поиск релевантных
данных для электронных атласов устойчивого развития регионов в сети Интернет
с использованием эталонных Web-документов и мультиагентной системы (МАС)
ГИС-анализа.
МАС состоит из подсистем сбора данных и ГИС-анализа, представляющих
собой группы программных, аппаратных и экспертных агентов, способных
совместно решать сформулированные пользователем (лицом, принимающим
решения) задачи. Агенты МАС обеспечивают поиск для обновления
атрибутивной и пространственной информации слоев карт атласа в ГИС,
классификации регионов по показателям мониторинга, визуализации результатов
ГИС-анализа. МАС позволяет также отслеживать временную динамику
изменения показателей мониторинга.
Поступила в редакцию 04.09.2015
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ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ НАУКОВИМИ
ДАНИМИ У ПРЕДМЕТНІЙ ГАЛУЗІ «НАДТВЕРДІ
МАТЕРІАЛИ»
В статье рассматривается подход к построению информационной системы управления научными
знаниями, представленными в виде оцифрованных электронных документов различных типов.
Описан алгоритм автоматической классификации документов по научным направлениям в
предметной области «Сверхтвердые материалы».

Ключевые слова: информационная
электронные документы.

система,

автоматическая

классификация,

The article discusses the approach to building information management system of scientific knowledge presented
in the form of digitized electronic documents of various types. An algorithm for automatic classification of
documents on scientific fields in the subject area "Superhard materials.".

Key words: information system, automatic classification, electronic documents.
У статті розглянуто підхід до побудови інформаційної системи керування науковими знаннями,
представленими у вигляді оцифрованих електронних документів різних типів. Описано алгоритм
автоматичної класифікації документів за науковими напрямами у предметній галузі «Надтверді
матеріали»..

Ключові слова:
документи.

інформаційна

система,

автоматична

класифікація,

електронні

В настоящее время в Институте сверхтвердых материалов (ИСМ) создаётся
знаниеориентированная информационная система (ЗОИС) [1]. Причиной создания
послужил большой объем слабо систематизированных научных данных,
представленных в виде электронных копий отчетов по темам, текстов
диссертаций, патентов и статей.
Построение данной системы условно можно разделить на три этапа:
- разработка классификатора научных направлений, к которым могут
относиться электронные документы.
- разработка программного обеспечения для хранения и автоматической
классификации документов (допускающей изменение класса документа в ручном
режиме).
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- заполнение базы данных электронными документами (в том числе и
оцифровка бумажных оригиналов).
В статье освещены первые два этапа, задача оцифрования архива бумажных
оригиналов и внесения их в базу не рассматривается.
В институте разработана двухуровневая структура базы данных онтологии
научной деятельности ИСМ [2], которая состоит из научных разделов,
подразделов и научных направлений. Первый уровень структуры включает
направления научно-исследовательской работы ИСМ (утверждены Президиумом
НАН Украины). Второй уровень структуры включает основные направления
научной деятельности ИСМ.
Разработана трехуровневая структура базы знаний и онтологий предметной
области «Сверхтвердые материалы». Подобранные ключевые слова, наиболее
корректно характеризуют направления научной деятельности института в целом и
научных подразделений.

Рис.1. Внешний вид классификатора научных направлений.
Для каждого отдела и лаборатории института был создан перечень основных
научных направлений, подразделов научных направлений и научных задач.
Данный список был обсужден с сотрудниками отделов и лабораторий, обобщен и
переформулирован с целью описания наиболее полно и точно каждой научной
задачи.
Таким образом, мы классифицировали все научные работы, проводимые в
ИСМ по 3 направлениям:
© В.Н. Кулаковский, В.В. Цегельнюк, И.В. Скворцов
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1. Изучение влияния высоких давлений на материалы. Технологическое
использование высоких давлений в производственных процессах.
2. Исследование физико-химических процессов получения СТМ,
Создание новых технологий получения функционально ориентированных
материалов и изделий из них.
3. Развитие научных основ создания новейших высоких технологий
обработки металлов и неметаллов инструментом из сверхтвердых материалов,
разработка методов и технологий применения функционально ориентированных
материалов.
Научные направления делятся на подразделы (от 5 до 15, в зависимости от
направления, суммарно 30), каждый из них, в свою очередь, состоит из научных
задач. Подраздел может состоять из 1 или нескольких задач (до 10, суммарно
перечислено 111 научных задач, каждая из которых описана характеризующими
её ключевыми словами и словосочетаниями). (Рис.1).
Следующим этапом в построении ЗОИС является разработка программного
обеспечения для хранения и автоматической классификации документов.
Основой программного обеспечения является СУБД, которая управляет
всеми процессами системы и поддерживает гибкий программный интерфейс
между базами. Базы ЗОИС содержат структуру главной базы story и
вспомогательных реляционных баз avtor, otdel, slova, story_avtor, story_napr.
Главная база знаний story ориентирована на размещение информации о научных
публикациях ИСМ, научно-технических отчетов, патентов, авторских
свидетельств, диссертаций научно-технического архива ИСМ. Программа управления базами знаний предоставляет программный сервис не только для быстрого
внесения необходимой информации в главную базу знаний story, но и для
создания связки между ней и внешними файлами, содержащими сами тексты
научных документов, фотографии, рисунки, схемы, таблицы.
Основной базой данных является база научных документов, которая
включает в себя научные отчеты, патенты, диссертации, авторские свидетельства
и публикации. Основную роль в данной системе играет вышеописанный
справочник научных направлений деятельности ИСМ, который состоит из трех
уровней: научных разделов, научных подразделов и научных задач (направлений).
Каждое научное направление определяется набором ключевых слов, которые
характеризуют это научное направление и, соответственно, относящийся к нему
подраздел и раздел. Справочник научных направлений представлен в
программной системе в виде трех взаимосвязанных между собой баз данных. В
настоящей ЗОИС разработана программная модель классификации электронных
документов на основе теории распознавания образов. Образами в системе ЗОИС
выступают перечисленные выше виды научных документов, которые
описываются названием, авторами, ключевыми словами, рефератами,
аннотациями и другими характеристиками. Любое научное направление
справочника научных направлений, которое характеризуется общими свойствами
для всех его элементов, играет роль класса образов.
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Авторские свидетельства
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Ключевые слова
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j=j+1

Соединить j-ю научную задачу
с научным документом

Патенты
Диссертации
Публикации

Рис. 2. Блок-схема реализации
эвристического метода
распознавания образов

В ЗОИС программно реализован эвристический метод распознавания
образов, который основан на сравнении неизвестных образов с эталонами.
Точнее, если какой-либо входной образ наиболее соответствует эталону i-класса
образов, чем какому-либо другому эталону другого класса, то входной образ
классифицируется как принадлежащий к i-му классу образов. В системе ЗОИС
осуществлена программная реализация сопоставления подобия. Критерием
выступает 50% и более вхождение набора ключевых слов (эталона) каждого
научного направления (класса) в описание характеристик научных документов
(образов). Если условия критерия выполняются, то программная система
организует ссылочную связь или привязку данного научного документа к
выбранному научному направлению. При этом научный документ может
относиться к нескольким научным направлениям. Блок-схема программы,
реализующей этот критерий, представлена на рисунке 2.
Практически же программная система для каждой записи в основной базе
данных, содержащей все сведения о научном
документе, открывает в
соответствующей дочерней реляционной базе записи с информацией о том или
ином научном направлении, к которому относится данный научный документ
(рисунок 3). Так организуется прямая ссылочная связь между документом и
научными направлениями из справочника научных направлений, с одной
стороны. При этом в дочернюю реляционную базу записывается информация о
данном научном документе с другой стороны. Такая программная взаимосвязь
между справочником научных направлений и основной базой научных
документов посредством промежуточной
базы данных реализована в
программной системе ЗОИС для удобства осуществления поисковых операций в
данной системе. Если в дальнейшем осуществлять поиск по справочнику научных
направлений, то программный интерфейс будет давать возможность
пользователю сразу находить научные документы, относящиеся к тому или иному
научному направлению, и иметь доступ к ним (рисунок 4).
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Рис.3. Информация о научном документе в основной базе данных.
Если условия критерия не выполняются, возможно отнесение документа
вручную к какому-либо классу. При этом набор ключевых слов задачи
пополняется ключевыми словами документа.
Таким образом, в программной системе ЗОИС реализован механизм
распределения научной документации по научным направлениям деятельности
института.

Рис. 4. Поиск документов по справочнику научных направлений.
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RESUME
V.N. Kulakovskii, V.V. Tsegelnyuk, I.V. Skvortsov.
Management Information System of scientific data in the subject area "superhard
materials"
This article describes the stages of building knowledge-oriented information
system of the Institute. We consider two stages of development - development of the
classifier of electronic documents on scientific directions and the development of
software for the storage and automatic document classification.
Classifier of electronic documents is based on a previously created domain
ontology "superhard materials". The classifier lists more than a hundred scientific tasks,
each of which is described characterizing its keywords and key phrases.
The software is developed using Delphi and MySQL. The algorithm of automatic
classification of documents based on a comparison of keywords describing the research
area and the words contained in the title and description of the document, and in the full
text. The document can be attributed to a number of scientific problems. Manual
classification and correction also possible. Also, the algorithm of automatic
classification of scientific paper was presented.
В.М. Кулаківський, В.В. Цегельнюк, І.В. Скворцов
Інформаційна система керування науковими даними у предметній галузі
«Надтверді матеріали»
У статті описано етапи побудови знанняорієнтованої інформаційної системи
інституту. Розглянуто два етапи розробки - розробка класифікатора електронних
документів за науковими напрямами та розробка програмного забезпечення для
зберігання і автоматичної класифікації документів.
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Класифікатор електронних документів розроблений на основі раніше
створеної онтології предметної галузі «надтверді матеріали». У класифікаторі
перераховано більше сотні наукових завдань, кожне з яких описано за допомогою
ключових слів та словосполучень, що максимально чітко це завдання
характеризують.
Програмне забезпечення розроблене на Delphi з використанням MySQL.
Алгоритм автоматичної класифікації документів базується на зіставленні
ключових слів, що характеризують науковий напрям і слів, що містяться як у
назві та описі документа, так і повному тексті. Документ може бути віднесений до
кількох наукових завдань. Передбачена ручна класифікація і корекція.
В.Н. Кулаковский, В.В. Цегельнюк,И.В. Скворцов
Информационная система управления научными данными в предметной
области «Сверхтвердые Материалы»
В
статье
описаны
этапы
построения
знаниеориентированной
информационной системы института. Рассмотрены два этапа разработки –
разработка классификатора электронных документов по научным направлениям и
разработка программного обеспечения для хранения и автоматической
классификации документов.
Классификатор электронных документов разработан на основе ранее
созданной онтологии предметной области «сверхтвердые материалы». В
классификаторе перечислено более сотни научных задач, каждая из которых
описана характеризующими её ключевыми словами и словосочетаниями.
Программное обеспечение разработано на Delphi с использованием MySQL.
Алгоритм автоматической классификации документов базируется на
сопоставлении ключевых слов, характеризующих научное направление и слов,
содержащихся как в названии и описании документа, так и полном тексте.
Документ может быть отнесен к нескольким научным задачам. Предусмотрена
ручная классификация и коррекция.
Поступила в редакцию 25.08.2015
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ПІДТРИМКА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ДИСПЕТЧЕРА
СЛУЖБ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ
ФОРМАЛІЗОВАНОЇ МОДЕЛІ ЗАДАЧІ КЛАСИФІКАЦІЇ
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
V.Yu.Titova
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Ukraine, 29016, Khmelnitsky, Institutska st., 11

DECISION SUPPORT FOR THE DISPATCHER OF EMERGENCY
SERVICES BY USING OF FORMALIZED MODEL OF THE
PROBLEM OF EMERGENCY SITUATIONS CLASSIFICATION
В. Ю. Титова
Хмельницкий национальный университет
Украина, 29016, г. Хмельницкий, ул. Институтская, 11

ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ДИСПЕТЧЕРА
СЛУЖБ БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ
ФОРМАЛИЗОВАННОЙ МОДЕЛИ ЗАДАЧИ
КЛАССИФИКАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
У статті розглянуто задачу класифікації надзвичайних ситуацій. Визначено, що ця задача є
важкоформалізованою. Для її вирішення запропоновано використання інтелектуальних методів,
зокрема нечіткої нейронної мережі.

Ключові слова: нечіткі нейронні мережі, нейромережна модель, класифікація
надзвичайних ситуацій.
The problem of emergency situations classification is considered in the article. Was determined that this problem
is difficult formalized. Intellectual methods, in particular fuzzy neural network, was proposed for solving of this
problem.

Key words: fuzzy neural networks, neural network model, problem of emergency situations
classification
В статье рассматривается задача классификации чрезвычайных ситуаций. Определено, что эта
задача является трудноформализуемой. Для ее решения предложено использование интеллектуальных методов, в частности нечеткой нейронной сети.

Ключевые слова: нечеткие нейронные сети, нейросетевая модель, классификация
чрезвычайных ситуаций.

Вступ
У своїй повсякденній професійній діяльності диспетчери служб швидкого
реагування часто мають справу з надзвичайними ситуаціями та часто приймають
рішення щодо усунення подібних ситуацій.
На сьогоднішній день існує безліч геоінформаційних систем для екстрених
служб, які допомагають диспетчерам даних служб у їх роботі [1]. Однак більшість
подібних систем націлені на візуалізацію інформації про ситуацію, розташування
© В.Ю. Тітова
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сил і засобів, що знаходяться в розпорядженні диспетчера, моделювання розвитку
ситуації. Ухвалення рішення щодо усунення ситуації цілком і повністю лягає на
плечі диспетчера, який приймає його, спираючись на представлену йому
візуальну інформацію.
Умовами, які характеризують надзвичайну ситуацію, є події, які можуть
змінитися за час, потрібний диспетчеру на прийняття рішення. Крім того, різні
ситуації відрізняються різнотипними умовами, які їх характеризують, і кількістю
можливих рішень. Чим більше можливих рішень має ситуація і чим ближчі умови
прийняття того чи іншого рішення, тим більше сил, коштів і часу буде потрібно
для прийняття кінцевого рішення щодо усунення даної ситуації.
На основі вищесказаного можна зробити висновок, що диспетчер служб
швидкого реагування є особою, яка приймає рішення, і у своїй професійній
діяльності вимагає підтримки прийняття рішень, націленої не стільки на
візуалізацію інформації про ситуацію, скільки на завдання, які вирішуються ним у
процесі прийняття рішення щодо усунення ситуації.
Тому, забезпечення диспетчеру служб швидкого реагування зазначеної
підтримки є актуальною науковою задачею, якій і присвячена дана стаття.
Характеристика предметної області
З погляду диспетчера служби швидкого реагування надзвичайна ситуація -це порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території,
спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією,
епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели
або можуть призвести до людських і матеріальних втрат. Надзвичайна ситуація
завжди характеризується: наявністю або загрозою загибелі людей, значним
погіршенням умов життєдіяльності, істотним погіршенням стану здоров'я людей,
заподіянням економічного збитку [2].
Рішення щодо усунення надзвичайної ситуації включає в себе задіювання
сил та засобів, необхідних для мінімізації жертв серед населення, матеріальних
збитків і відновлення нормальних умов життя. Для його ухвалення диспетчеру
необхідно проаналізувати наявну в нього інформацію і, на основі неї, віднести
ситуацію до одного з відомих класів, тобто, класифікувати. Можна зробити
висновок, що якість рішення з усунення ситуації безпосередньо залежить від
правильної її класифікації.
Надзвичайні ситуації, які можуть виникати на території України і мати
негативний вплив на функціонування об'єктів економіки і життєдіяльність
населення, поділяються за такими основними ознаками [2]:
- за характером виникнення;
- за масштабами можливих наслідків.
За характером виникнення надзвичайні ситуації бувають [2]:
- техногенного характеру;
- природного характеру;
- соціального та соціально-політичного характеру;
- військового характеру.
Залежно від територіального поширення, обсягів, заподіяних або очікуваних
економічних збитків, кількості людей, які загинули, тобто за масштабами
можливих наслідків розрізняють чотири рівня надзвичайних ситуацій [2]:
- загальнодержавного рівня;
- регіонального рівня;
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- місцевого (у межах одного населеного пункту) рівня;
- об'єктного рівня.
Будь-яка ситуація характеризується двома параметрами: місцем її
виникнення та обставинами. Під обставинами ситуації мається на увазі безліч
подій, які притаманні даній ситуації. Під місцем ситуації розуміють її географічне
розташування на мапі країни.
Події ситуації безпосередньо впливають на її клас, оскільки саме вони
визначають її характер. Географічне місце ситуації безпосередньо на клас ситуації
не впливає, але можна виділити кілька параметрів, що характеризують місце
ситуації і здатні мати вплив на її рівень. Перший - це початкова площа ситуації.
Він визначає, яка територія охоплена ситуацією на момент надходження
інформації про неї. Другий - це небезпека місця ситуації. Під загрозою розуміють
наявність на місці ситуації споруд, здатних її погіршити. Так, скажімо, прикладом
місця ситуації з підвищеною небезпекою можуть слугувати завод, на якому
зберігаються токсичні хімікати або склад боєприпасів, оскільки при виникненні
на них пожежі, ситуація має високі шанси з об'єктного рівня перерости в місцевий
рівень або навіть регіональний. Третій - це багатолюдність місця ситуації. Під
багатолюдними розуміють місця масового скупчення людей, в яких виникнення
надзвичайної ситуації здатне призвести до великої кількості жертв.
Ще одним параметром, що впливає на характер ситуації і її рівень, є час,
який минув з моменту виникнення ситуації до моменту надходження інформації
про неї. Чим довше інформація не надходить, тим масштабнішими можуть бути
наслідки ситуації, тим більше сил і часу знадобиться для її усунення.
На основі аналізу зв'язків і взаємодій між параметрами, що характеризують
ситуацію, і її можливими класами, була побудована інформаційна модель
класифікації надзвичайних ситуацій (рис. 1).

Рис.1. Інформаційна модель задачі класифікації надзвичайних ситуацій
Крім того, було виявлено, що задачі класифікації надзвичайних ситуацій
притаманні такі особливості:
- джерелом інформації про неї є людина, а тому вхідні дані можуть бути
неточними, помилковими, суперечливими і носити суб'єктивний характер;
- є велика кількість прихованих взаємозв'язків між вхідними та вихідними
даними;
- вхідні дані можуть змінюватися в процесі вирішення задачі, а при зміні
хоча б одного значення необхідно перебирати всі наявні варіанти спочатку;
© В.Ю. Тітова
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- вхідні дані важко представити у вигляді числових даних, а тому рішення
задачі не може бути зведене до числових розрахунків.
Отже, можна зробити висновок, що дана задача є важкоформалізованою [3],
а тому для її вирішення не підходять математичні методи, що ускладнює її
вирішення. Формалізація задачі класифікації надзвичайних ситуацій дозволила б
спростити рішення даної задачі і, як наслідок, підвищити якість розпізнавання
ситуацій диспетчером служби швидкого реагування.
Формалізована модель задачі класифікації надзвичайних ситуацій
Для побудови формалізованої моделі введемо такі позначення.
I1 - показник багатолюдності місця ситуації. Чим більш людним місце, тим
більше значення має даний показник. I 2 - показник небезпеки місця ситуації.
Значення безпосередньо залежить від небезпеки споруд на місці виникнення
ситуації та їх кількості. I 3 - показник початкової площі ситуації. Чим більша
площа виникнення ситуації, тим більше значення має показник.
Безліч
подій,
що
характеризують
ситуацію,
позначимо
E:
E = [e1 ,e2 ...e p ], p = 1, m , де m - кількість всіх можливих подій, здатних викликати
надзвичайну ситуацію. Серед усієї множини ситуацій можна виділити наступні
підмножини: E1 - підмножина подій, що визначають техногенний характер
ситуації, E2 - підмножина подій, що визначають природний характер ситуації,
E3 - підмножина подій, що визначають соціальний характер ситуації, E4 підмножина подій, що визначають військовий характер ситуації, E5 - підмножина
подій, що визначають загальнодержавний рівень ситуації, E6 - підмножина подій,
що визначають регіональний рівень ситуації, E7 - підмножина подій, що
визначають місцевий рівень ситуації, E8 - підмножина подій, що визначають
об'єктний рівень ситуації.
Час, що минув після виникнення ситуації позначимо T . Згідно зі своїми
службовими повноваженнями диспетчер може визнати надзвичайну ситуацію
такою, яка є ситуацією:
- техногенного характеру та:
- об'єктного рівня;
- місцевого рівня;
- регіонального рівня;
- загальнодержавного рівня;
- природного характеру та:
- об'єктного рівня;
- місцевого рівня;
- регіонального рівня;
- загальнодержавного рівня;
- соціального характеру та:
- об'єктного рівня;
- місцевого рівня;
- регіонального рівня;
- загальнодержавного рівня;
- військового характеру та:
- об'єктного рівня;
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- місцевого рівня;
- регіонального рівня;
- загальнодержавного рівня.
Безліч класів надзвичайних ситуацій позначимо S , де s1 - надзвичайна
ситуація техногенного характеру, s2 - природного характеру, s3 - соціального чи
соціально-політичного характеру, s4 - військового характеру, s5 - надзвичайна
ситуація загальнодержавного рівня, s6 - регіонального рівня, s7 - місцевого рівня,
s8 - об'єктного рівня. Одна ситуація буде належати одночасно до одного з класів
першої четвірки і до одного з класів другої четвірки. Так, наприклад,
приналежність ситуації до класів s1 і s7 дає зрозуміти, що вона є техногенною
ситуацією місцевого рівня.
Враховуючи взаємозв'язки, виявлені в інформаційній моделі задачі
класифікації надзвичайних ситуацій, можна зробити висновок, що:
- ситуація, яка належить до класу s1 , прямо залежить від обставин, які
сприяють техногенному характеру ситуації, і обернено залежить від обставин, які
сприяють іншим характерам ситуації; якщо E1  max, E2 , E3 , E4  min
- ситуація, яка належить до класу s2 , прямо залежить від обставин, які
сприяють природному характеру ситуації, і обернено залежить від обставин, які
сприяють іншим характерам ситуації; якщо E2  max, E1, E3 , E4  min ;
- ситуація, яка належить до класу s3 , прямо залежить від обставин, які
сприяють соціальному характеру ситуації, і обернено залежить від обставин, які
сприяють іншим характерам ситуації; якщо E3  max, E1, E2 , E4  min ;
- ситуація, яка належить до класу s4 , прямо залежить від обставин, які
сприяють військовому характеру ситуації, і обернено залежить від обставин,
сприяють іншим характерам ситуації; якщо E4  max, E1, E2 , E3  min ;
- ситуація, яка відноситься до класу s5 , прямо залежить від обставин, які
сприяють загальнодержавному рівню ситуації, показників багатолюдності,
небезпеки, площі ситуації і часу, що пройшов з початку виникнення ситуації, і
обернено залежить від подій, що сприяють іншим рівня ситуації; якщо
E5 , I1, I 2 , I 3 ,T  max, E6 , E7 , E8  min ;
- ситуація, яка відноситься до класу s6 , прямо залежить від обставин, які
сприяють регіональному рівню ситуації, площі ситуації і часу, що пройшов з
початку виникнення ситуації, і обернено залежить від подій, що сприяють іншим
рівням ситуації, показників багатолюдності і небезпеки місця ситуації; якщо
E6 ,T , I 3  max, E5 , E7 , E8 , I1, I 2  min ;
- ситуація, яка відноситься до класу s7 , прямо залежить від обставин, які
сприяють місцевому рівню ситуації, часу, що пройшов з початку виникнення
ситуації, і обернено залежить від подій, що сприяють іншим рівня ситуації,
показників багатолюдності, небезпеки і площі місця ситуації; якщо
E7 ,T  max, E5 , E6 , E8 , I1, I 2 , I3  min
- ситуація, яка відноситься до класу s8 , безпосередньо залежить від
обставин, які сприяють об'єктному рівню ситуації, і обернено залежить від подій,
що сприяють іншим рівня ситуації, показників багатолюдності, небезпеки, площі
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місця ситуації і часу, що пройшов з початку виникнення ситуації; якщо
E7  max, E5 , E6 , E8 , I1, I 2 , I3 ,T  min .
У результаті отримуємо систему правил:
 E1  ( E8  ( I1  I 2  I 3  T )), если E1, E8  max,
 E2 , E3 , E4 , E5 , E6 , E7 , I1, I 2 , I 3 , T  min
 E1  ( E7  ( I1  I 2  I 3  T )), если E1, E7 , T  max,
 E2 , E3 , E4 , E5 , E6 , E8 , I1, I 2 , I 3  min
 E1  ( E6  ( I1  I 2  I 3  T )), если E1, E6 , T , I 3  max,
 E , E , E , E , E , E , I , I  min
2
 E2  (3E 4 ( I5 7I 8 I 1  T
)), если E1, E5 , T , I1, I 2 , I 3  max,
5
1
2
3
 E1 , E , E
,
E
,
E
,
E

min
 E2  3( E 4 (6I 7I 8 I  T )), если E , E  max,
8
1
2
3
2 8
 2
 E1, E3 , E4 , E5 , E6 , E7 , I1, I 2 , I 3 , T  min
 E2  ( E7  ( I1  I 2  I 3  T )), если E2 , E7 , T  max,
 E1, E3 , E4 , E5 , E6 , E8 , I1, I 2 , I 3  min
 E2  ( E6  ( I1  I 2  I 3  T )), если E2 , E6 , T , I 3  max,
 E1, E3 , E4 , E5 , E7 , E8 , I1, I 2  min
 E2  ( E5  ( I1  I 2  I 3  T )), если E2 , E5 , T , I1, I 2 , I 3  max,
 E , E , E , E , E , E  min
s`  1 3 4 6 7 8
E  ( E  ( I  I  I  T )), если E3 , E8  max,
 E3, E , E8 , E 1, E , 2E , I3 , I , I , T  min
7 1 2 3
 E1 2( E 4 (5I 6 I 
I 3  T )), если E3 , E7 , T  max,
3
7
1
2

E
,
E
,
E
,
E
,
E
,
E
,
 1 2 4 5 6 8 I1, I 2 , I 3  min
 E3  ( E6  ( I1  I 2  I 3  T )), если E3 , E6 , T , I 3  max,
 E1, E2 , E4 , E5 , E7 , E8 , I1, I 2  min
 E3  ( E5  ( I1  I 2  I 3  T )), если E3 , E5 , T , I1, I 2 , I 3  max,
 E1, E2 , E4 , E6 , E7 , E8  min
 E4  ( E8  ( I1  I 2  I 3  T )), если E4 , E8  max,
 E1, E2 , E3 , E5 , E6 , E7 , I1, I 2 , I 3 , T  min
 E4  ( E7  ( I1  I 2  I 3  T )), если E4 , E7 , T  max,
 E1, E2 , E3 , E5 , E6 , E8 , I1, I 2 , I 3  min
 E4  ( E6  ( I1  I 2  I 3  T )), если E4 , E6 , T , I 3  max,
 E , E , E , E , E , E , I , I  min
 E1 2( E 3 (5I 7 I 8 I1 2T )), если E , E , T , I , I , I  max,
4 5
1 2 3
 E4, E , E5 , E ,1E , 2E 3 min
1
2
3
6
7
8

де s`- ситуація, яка класифікується.
Дана система є формалізованою моделлю задачі класифікації надзвичайних
ситуацій.
З аналізу отриманої формалізованої моделі можна зробити наступні
висновки:
- задачу класифікації надзвичайних ситуацій складно вирішити шляхом
повного перебору всіх наявних варіантів, через безліч можливих рішень і ще
більшу кількість близьких між собою характеристик;
- дану задачу неможливо вирішити шляхом застосування методів
розв'язання систем алгебраїчних рівнянь, так як її розв’язок не може бути
зведений до звичайних числових розрахунків.
Враховуючи зазначені вище особливості задачі класифікації надзвичайних
ситуацій, можна зробити висновок, що для її вирішення доцільно буде
застосувати методи інтелектуальні, зокрема штучні нейронні мережі.
Формалізована модель вищевказаної задачі представлена у вигляді системи
правил (1), з якої можна зробити висновки, що не між усіма умовами та
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рішеннями даної задачі існують взаємозв'язки і залежності. Крім того, через
близькість умов, що характеризують кожне правило, одна і та ж ситуація може
належати до двох класів одночасно. А це накладає обмеження на використання
традиційних нейронних мереж. Для вирішення поставленого завдання була
використана гібридна нейронна мережа, яка базується на елементах нечіткої
логіки. Даний підхід має наступні переваги [4]:
- навчання нечітких нейронних мереж виконується за допомогою алгоритмів
навчання класичних нейронних мереж, які мають переваги при обробці
недостовірних даних, джерелом яких є людина;
- усі висновки робляться на основі нечіткої логіки, у функції та вирази якої
легко перетворити систему правил формалізованої моделі задачі класифікації
надзвичайних ситуацій.
Структура нейромережі для класифікації надзвичайних ситуацій
Виходячи зі взаємозв'язків і залежностей між умовами, що характеризують
ситуацію, з її можливими класами, було визначено, що вектор вхідних даних буде
містити 9 елементів. Тобто, нейромережа матиме 9 входів: I1 - багатолюдність
місця ситуації, I 2 - небезпека місця ситуації, I 3 - площа місця ситуації, T - час,
який минув з початку ситуації, e1..e5 - події, які характеризують ситуацію. I1 та I 2
приймають значення з діапазону [0..3], де 0 - відсутність багатолюдності
/небезпеки, 1 - низький рівень багатолюдності/небезпеки, 2 - середній рівень
багатолюдності /небезпеки, 3 - високий рівень багатолюдності /небезпеки.
I 3 приймає значення з діапазону [0..10], де 0 - це мінімальна площа, яка може
бути охоплена ситуацією в межах об'єкта, 10 - максимальна площа, яка може бути
охоплена ситуацією в межах декількох регіонів. T приймає значення з діапазону
[0..3], де 0 - якщо з моменту виникнення ситуації пройшло менше 2 годин, 1 якщо з моменту виникнення ситуації пройшло 2-12 годин, 2 - якщо з моменту
виникнення ситуації пройшло 12-24 години, 3 - якщо з моменту виникнення
ситуації пройшло більше 24 годин. e1..e5 ’приймають значення з діапазону
[0..100], де 100  максимальна кількість можливих подій, що характеризують
ситуацію, номер події визначається залежно від того, що саме являє собою подія.
Кількість виходів мережі два. Перший визначає тип ситуації за характером,
може приймати значення в межах [0..1], вихідне значення в межах [0..0,35]
відповідає надзвичайній ситуації природного характеру, вихідне значення в межах
[0,2..0,55 ] - надзвичайній ситуації техногенного характеру, вихідне значення в
межах [0,4..0,75] - надзвичайній ситуації соціального характеру, вихідне значення
в межах [0,6..1] відповідає надзвичайній ситуації військового характеру. Другий
визначає тип ситуації за рівнем, може приймати значення в межах [0..1], вихідне
значення в межах [0..0,35] відповідає надзвичайній ситуації об'єктного рівня,
вихідне значення в межах [0,2..0,55 ] - надзвичайній ситуації місцевого рівня,
вихідне значення в межах [0,4..0,75] - надзвичайній ситуації регіонального рівня,
вихідне значення в межах [0,6..1] відповідає надзвичайній ситуації
загальнодержавного рівня.
Структура нейромережі для розпізнавання надзвичайних ситуацій
зображена на рис. 2. Вона складається з трьох шарів нейронів. Виходи нейронів
першого шару визначають ступінь належності вхідних змінних відповідним
нечітким множинам, наведеним на рис. 3-5.
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Рис. 2. Структура нейромережі для класифікації надзвичайних ситуацій
Виходами нейронів другого шару є ступінь істинності для кожного з правил
системи (1). Нейрони третього шару є звичайними нейронами, які виконують
зважене додавання.

Рис. 3. Функції належності вхідних змінних «подія» для характеру і рівня ситуації

Рис. 4. Функція належності вхідної змінної «площа ситуації».
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Рис. 5. Функція належності показника багатолюдності/небезпеки місця
ситуації/часу, що пройшов з початку виникнення ситуації.
Нейронна мережа для класифікації надзвичайних ситуацій була побудована
при використанні прикладного пакету Fuzzy Logic Toolbox програми Matlab.
Особливості її реалізації в програмному середовищі наведені в [5].
Результати роботи мережі представлені у вигляді поверхонь відгуку (рис. 69).

Рис. 6. Поверхня відгуку для виходу «тип ситуації за характером» для вхідних
значень «Подія№1» та «Подія№2»

Рис. 7. Поверхня відгуку для виходу «тип ситуації за рівнем» для вхідних значень
«Подія№1» та «Подія№2»
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Рис. 8. Поверхня відгуку для виходу «тип ситуації за рівнем» для вхідних значень
«Подія№1» та «Небезпечність місця ситуації»

Рис. 9. Поверхня відгуку для виходу «тип ситуації за рівнем» для вхідних значень
«Подія№1» та «Площа Події»
Аналіз результатів роботи нейромережі виявив, що кількість правильно
класифікованих ситуацій становить 95%.
Висновки
У даній статті було проведено формалізацію умов, що характеризують задачу класифікації надзвичайних ситуацій, яка вирішується диспетчером служб
швидкого реагування після надходження інформації про ситуацію. На основі
формалізації була побудована формалізована модель задачі класифікації
надзвичайної ситуації. Для вирішення даної задачі були використані
інтелектуальні методи, алгоритми яких стали основою для створення нечіткої
нейронної мережі для розпізнавання надзвичайних ситуацій. Було запропоновано
структуру штучної нейронної мережі, визначено кількість шарів мережі, типи
нейронів і їх функції приналежності.
Використання даних розробок в якості підтримки прийняття рішень
диспетчеру служб швидкого реагування дозволить підвищити якість класифікації
надзвичайних ситуацій і, як результат, правильність прийнятих диспетчером
рішень.
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RESUME
V.Yu. Titova
Decision support for the dispatcher of emergency services by using of formalized
model of the problem of emergency situations classification
The problem of emergency situations classification, which is solved by the
dispatcher of emergency services after receiving of information about the beginning of
the situation, is considered in this article. The author has determined that this problem is
difficult formalized, and therefore it's impractical to apply mathematical methods to
solve it.
Formalized model of the problem of emergency situations classification is
represented in the article; it enables to simplify the solving of this problem.
To construct the formal model was introduced following classes of possible
situations: by the character of emergency and by the territorial spread.
By the character of emergency situation could be the next: man-made disasters;
natural disasters; social and socio-political disasters; military disasters. By the territorial
spread situation can has the next levels: national; regional; local (within the same
locality); object.
Class of situation depends on events, area of primary situation place, danger of
situation place and time that elapsed from situation beginning.
These parameters were the basis for formalized model, presented by the system of
rules.
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Analysis of formalized model enabled to conclude that for solving of the problem
of emergency situations classification it's advisable to use intellectual methods, in
particular fuzzy neural networks.
The neural network for classification of emergency situations was built in Matlab
environment. Results of its work is represented like review surfaces.
В.Ю. Тітовa
Підтримка прийняття рішень диспетчера служб швидкого реагування
за допомогою формалізованої моделі задачі класифікації надзвичайних
ситуацій
У статті розглянуто задачу класифікації надзвичайних ситуацій, яка
вирішується диспетчером служби швидкого реагування. Зазначена задача
вирішується після надходження інформації про виникнення ситуації та її обробки,
і полягає у розпізнаванні ситуації та віднесення її до одного з відомих класів, з
метою визначення деякого набору первинних рішень для її подальшого
вирішення.
Автором статті визначено, що зазначена задача за своїми ознаками
відноситься до важко формалізованих задач, а тому для вирішення недоцільно
застосовувати математичні методи. Також було зазначено, що, щоб спростити
вирішення задачі класифікації надзвичайних, доцільно провести її формалізацію.
Для побудови формалізованої моделі було введено наступні можливі класи
ситуацій: за характером виникнення та за територією поширення.
За характером виникнення надзвичайні ситуації бувають:техногенного
характеру; природного характеру; соціального та соціально-політичного
характеру; військового характеру. Залежно від територіального поширення
надзвичайні ситуації бувають: загальнодержавного рівня; регіонального рівня;
місцевого (у межах одного населеного пункту) рівня; об'єктного рівня.
Класи ситуацій залежать від подій ситуації, площі початкового місця ситуації, його небезпеки та багатолюдності та часу, який минув від початку ситуації.
Зазначені параметри стали основою формалізованої моделі задачі
класифікації надзвичайних ситуацій, представленої у вигляді системи правил.
З аналізу формалізованої моделі було зроблено висновок про те, що для
вирішення задачі класифікації надзвичайних ситуацій доцільно застосувати
інтелектуальні методів, а саме нечіткі нейронні мережі, у функції та вирази якої
легко перетворити систему правил формалізованої моделі задачі класифікації
надзвичайних ситуацій.
Нейронна мережа для класифікації надзвичайних ситуацій побудована в
середовищі Matlab. Результати її роботи представлені у вигляді поверхонь
відкликання.
Надійшла до редакції 29.08.2015
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FEATURES OF INTELLECTUAL MANAGEMENT IN THE
BIOTECHNICAL SYSTEMS
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Институт проблем искусственного интеллекта НАН Украины, Украина
Украина, 03680, г. Киев, пр. Академика Глушкова, 40

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В
БИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
У статті розглянуто особливості впливу різних чинників середовища на діяльність біотехнічних
систем з клерувальною ланкою у вигляді «людини, яка приймає рішення». Такий підхід дозволяє
виробити алгоритми інтелектуального керування в біотехнічних системах. Наведена класифікація
клерувальних впливів на функціональні робочі стани «людини-оператора», що дозволяє
автоматизувати процес керування на робочому місці.

Ключові слова: функціональні стани, інтелектуальне керування біотехнічні системи.
В статье рассматриваются особенности влияния различных факторов среды на деятельность
биотехнических систем с управляющим звеном в виде «человека, принимающего решение». Такой
подход позволяет выработать алгоритмы интеллектуального управления в биотехнических
системах. Приведена классификация управляющих воздействий на функциональные рабочие
состояния «человека-оператора», что позволяет автоматизировать процесс управления на рабочем
месте.

Ключевые слова: функциональные
биотехнические системы.

состояния,

интеллектуальное

управление,

In the article the features of influencing of different factors of environment on activity of the biotechnical
systems with a handling link as a “man for acceptance of decision” are considered. Such approach allows
producing the algorithms of intellectual management in the biotechnical systems. Classification of
handling influences on the functional working states of “man-operator” is resulted, that allows to
automotive the process of management on a workplace.

Keywords: the functional states, intellectual management, biotechnical systems.

Постановка проблеми
На сьогоднішній день важливим питанням є забезпечення якісного
виконання поставлених завдань операторами у біотехнічних системах (БТС) та на
автоматизованих робочих місцях. З одного боку, це залежить від ергономічних та
фізико-технічних характеристик самої техніки, з іншого – від функціональних
робочих станів людини-оператора (ФРС), під якими розуміють сукупність
особистісних і характеристик людини таких, як час реакції, довгочасна
витривалість, стійкість до дії факторів середовища, швидкість перемикання на
новий вид діяльності, об’єм та швидкість опрацювання інформації, працездатність
в екстремальних умовах тощо. Питанням оцінки та вдосконалення ергономічних
характеристик апаратури приділяється достатньо уваги, чого не можна сказати
про контроль та керування ФРС оператора в процесі виконання ним
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функціональних обов’язків у різних умовах середовища. Актуальність проблеми
обумовлена зростанням потреби в методах прийняття рішень та інтелектуального
прогнозування в БТС системах на засадах образної та сенсорної інформації,
отриманих по біологічних та технічних каналах, методах інтелектуального
прогнозування і керування біотехнічними елементами та соціальними групами в
надзвичайних ситуаціях при наявності адекватної інформації з навколишнього
середовища.
Аналіз останніх досліджень та публікацій
Функціональні робочі стани людини, які є важливою частиною систем
«середовище – людина – машина» [1], потребують систематизації та класифікації,
якщо ми хочемо отримати кількісні значення ФРС та використовувати корекції
ФРС для оптимізації діяльності оператора [2,3]. При цьому ФРС різні в різних
робочих ситуаціях [2]. Функціональні стани непрацюючої людини обумовлені
фізіологічними параметрами її організму та різноманітними, соціальними
кліматичними та фізичними факторами зовнішнього середовища. Фактори, що
впливають на ФРС працюючої людини, це: впливи оточуючого середовища різної
природи; фізіологічні та психофізіологічні стани організму; робочі ситуації,
впливи робочого середовища, що викликають у людини перенапругу, стомлення,
зниження уваги і т.п. [4]. З огляду на це, питання корекції ФРС оператора
безпосередньо на робочому місці є актуальним науковим завданням [1-4].
Постановка завдання
У статті розглядаються можливі підходи щодо корекції ФРС оператора, який
з автоматизованого робочого місця керує багатофункціональним технічним
засобом. Передбачається виконання оператором функціональних обов’язків у
БТС, що оснащені сучасними технічними і програмними засобами та повинні
виконувати завдання в різних умовах роботи. При цьому операторська діяльність
вимагає підвищених зорових, слухових, розумових зусиль, великого нервовоемоційного напруження, необхідності прийняття рішень у короткий термін. З
часом, робота органів сприйняття оператора, його сенсомоторні реакції
погіршуються – настає фаза втоми [5]. Ефективність роботи оператора
знижується, що ставить під загрозу виконання поставлених завдань, підвищує
ймовірність виникнення аварійних ситуацій. Метою даної роботи є особливості
керування в БТС для систем прогнозування, поведінки і прийняття рішень при
інтелектуальному керуванні БТС системами на засадах одночасного
розпізнавання, сприйняття і обробки множини послідовностей образів з різних
каналів інформації, в тому числі в соціумі, оцінки подій та станів навколишнього
середовища.
Виклад основного матеріалу
Аналіз факторів середовища, що впливають на ФРС людини-оператора (ЛО),
показав [3,9], що швидкість настання дисфункцій ФРС залежить від різних груп
факторів, які можна класифікувати наступним чином [10] (рис. 1):
а) впливи зовнішнього оточуючого середовища (кліматичні, ергономічні,
фізичні);
б) особливості внутрішнього середовища організму ЛО (фізіологічні та
психофізіологічні);
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в) робочі ситуації, впливи технічного чи соціального середовища (ступінь
тренованості чи навченості, психологічні та соціальні параметри, наприклад,
взаємовідносини з колективом, зміст самої праці, рівень навантаження тощо). Усі
ці фактори безпосередньо впливають на функціональний стан ЛО та
відображаються на результатах його діяльності.
Відомо [2,4,7], що конкретний ФРС людини залежить від цілого ряду
факторів. Це, перш за все, мотивація, тобто те, заради чого й виконується певна
діяльність. Отже, чим більш значущі мотиви, тим вищий рівень ФС. По-друге, це
зміст самої праці, оскільки вже в самому завданні закладені певні вимоги до
специфіки й рівня ФС. По-третє, загальний рівень сенсорного навантаження. Почетверте, вихідний рівень активації ЦНС. І, нарешті, по-п’яте, індивідуальні
особливості суб’єкта, зокрема, такі його властивості як сила нервової системи,
екстраверсія  інтроверсія, тривожність тощо.
Фактори
зовнiшнього
середовища

Функцiональнi робочi стани
“людини-оператора”

Вироблення
адаптацiйних
пристосувань

Робоче та соціальне
середовище

Операторська
дiяльнiсть

Характеристики та стани
внутрiшнiх органiв і
мозкових структур

Керування та
корекцiя станами
внутрiшнiх органiв
та мозку

Рис.1. Фактори середовища, що впливають на функціональні робочі стани
оператора
Аналіз самої робочої ситуації у БТС, яка може мати змінний чи сталий
характер, показує, що великі впливи на ФРС оператора мають різні «умови
робочого середовища» (УРС). Крім даних про об’єкт керування, сюди
відносяться:
 зовнішні фізичні, кліматичні, ергономічні параметри, що залежать від
конкретної діяльності оператора та впливають на неї (тут треба враховувати,
що вони можуть впливати і в неявному вигляді);
 психологічні та соціальні параметри, до яких можуть відноситись, наприклад,
взаємовідношення з колективом чи колегами, спілкування з екіпажем
(командиром, бригадиром або підлеглим), ступінь відповідальності за
рішення, що приймаються тощо ;
 власні фізіологічні та психофізіологічні характеристики ЛО, що залежать від
типологічних та особистісних якостей організму (сила нервової системи,
психоемоційна напруженість, тривожність, хвороба, втомленість, мотивація);
 ступінь тренованості (навчання) ЛО.
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УРС різні за природою і ми пропонуємо згрупувати їх в такі набори: фізичні
УРС; психологічні УРС; соціальні УРС; ступінь навчання ЛО; типологічні та
особистісні психофізіологічні УРС.
Три перших УРС, як правило, майже постійні на весь час роботи оператора.
Принаймні, упродовж одного дня і навіть робочого тижня вони можуть
змінюватись дуже мало. Ступінь навчання теж змінюється мало під час знайомої
та звичайної для оператора робочої ситуації. Але невідомо, яким чином вона
проявляється в інших робочих ситуаціях, особливо в екстремальних режимах. І,
нарешті, п’яту групу УРС, що складають психоемоційну та психофізіологічну
характеристику ЛО, перш ніж оцінити, необхідно виділити та обробити.
Зміні ФРС протягом робочого процесу середньої тривалості (день, тиждень)
можна передати у вигляді: S(t) = C + Σ xi(t) + Σ yn(t, g) + ђ, де S(t)  ФРС
оператора; C  константа, що визначається фізичними, психологічними та
соціальними УРС; Xi (t)  фізіологічні та психофізіологічні УРС, що залежать від
часу робочого процесу t; Yn (t,g)  зміни робочої ситуації, що залежать від часу
робочого процесу (t) та ступеня навчання ЛО (g); ђ  шуми.
Зміни робочої ситуації відбуваються незалежно від бажання ЛО. Але
найчастіше при нормальних ситуаціях вони стабільні упродовж усього робочого
процесу. А значить, у цьому випадку, Y(t, g) = cоnst і змінною для S залишається
величина X(t). Звідси, зміни ФРС S = f(x). Коли Y(t, g) = const, то ФРС залежить
тільки від змін внутрішніх фізіологічних та психологічних характеристик
людини. Динаміку таких станів можна оцінити за зовнішніми фізіологічними
показниками, які отримують у модельному чи реальному режимах праці
операторів. При дії різних факторів середовища, у ЛО виробляються зворотні
зв’язки, які дозволяють зменшити суттєві впливи УРС на ФРС (рис.1).
Для того, щоб знайти фізіологічні кореляти різних ФРС, необхідно знати, в
якому ФРС знаходиться чи повинна знаходитись людина. Це ж необхідно знати і
для моделювання робочих ситуацій.
Особливості інтелектуального визначення та оцінки об’єктивних
параметрів, що добре корелюють зі змінами ФРС ЛО, полягають у моделюванні
умов робочого середовища, проведенні впливу цих умов на «людину-оператора»,
і в цих умовах робочого середовища проводять реєстрацію та аналіз
психофізіологічних та біофізичних показників ЛО.
Такий підхід робить можливим задавати такі параметри робочого
середовища, яких в експерименті важко досягти, а в реальних умовах
зустрічаються досить рідко.
Дотримуючись кількісно-якісного принципу [2,3] пристосувальної
діяльності організму, відповідно до якого про розвиток якісно різних реакцій
організму судять залежно від сили і кількості подразників, ми уявляли весь
процес змін ФРС дискретним, а, власне, перехід від одного функціонального
стану оператора до іншого  скачкоподібним.
Оскільки перехід ФРС від меншого рівня до більшого потребує
енергетичних затрат організму, що весь час зростають, та підвищення ступеня
мобілізації робочих навичок, то графічно зміни ФРС оператора в часі можна
представити у вигляді ступеневої функції (рис. 2).
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Рис.2 Вигляд функціональних робочих станів людини: 1 – фізіологічний спокій; 2
– робоча норма; 3  звичайна (оптимальна) робота; 4  робота із зосередженням; 5
 робота з максимальною мобілізацією; 6  стрес (робочий стрес). У кожному
ФРС періоди сталих робочих показників неоднакові і знаходяться у межах: Т1 
довго (доба); Т2  7-8 годин; Т3  4-5 годин; Т4  1,5-2,5 год; Т5  0,5-1 год; Т6 
до 20 хвилин. СМРН  ступінь мобілізації робочих навичок.
Ми пропонуємо класифікацію ФРС, яка ґрунтується на психофізіологічних
особивостях та ступені мобілізації робочих навичок (СМРН) людини та виділяємо
6 рівнів ФРС, що задаються характеристиками робочих ситуацій та СМРН:
1  фізіологічний спокій, функціональний стан здорової людини з
максимальним обмеженням впливів факторів оточуючого середовища та робочих
процесів у комфортних умовах і за відсутності фізіологічних потреб і активних
фізіологічних процесів;
2 – робоча норма, передвахтовий стан, чергування, ФРС людини перед
виконанням нею трудових дій (стан людини, що сидить перед приладами, але ще
не працює);
3  звичайна робота, ФРС людини під час стабільного режиму її роботи
без помилок і в оптимальному темпі, відповідно до ступеня індивідуальної
професійної підготовки навичкам (оптимальна робота). Оптимальною роботою ми
вважаємо роботу у темпі, який дорівнює 2/3 від максимального темпу роботи без
помилок;
4  зосереджена праця, ФРС людини в максимально можливому стійкому
режимі роботи зі здійсненням мінімуму (до 5%) помилок, що не впливають на
загальний показник праці [9];
5  робота з максимальною мобілізацією сил, передстресова робота з
емоційним забарвленням будь-якої природи, тобто, це ФРС, коли на оператора
впливають мотиваційні фактори, але виникають умови, що ускладнюють
виконання робочих дій. Кількість помилок не повинна перевищувати 30% і
повинні своєчасно здійснюватися дії щодо усунення помилок;
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6  робочий стрес, ФРС оператора при відмові від роботи, неможливості
виконання завдання, незважаючи на наявність чітких мотиваційних факторів.
Необхідно зазначити, що 6 станів мобілізації робочих навичок та відповідні їм 6
ФРС притаманні будь-якому робочому процесу, вони присутні при будь-якій
діяльності, а не тільки при операторській.
Тільки в різних формах діяльності є різні причини, що ведуть до зміни
робочої ситуації, а з нею і ФРС людини.
З рис. 1 видно, що зниження властивостей адаптації (показані ромбами на
рисунку) оператора часто призводить до погіршення ФРС ЛО, що в свою чергу
ставить під загрозу виконання цільового завдання. Запобігти цьому повинні певні
корекційні заходи: заміна оператора; перерва чи відпочинок. Але заміна
оператора часто неможлива чи потребує необхідного навчання. Можливість
відновити сили ЛО, оптимізувати його ФРС при певних умовах може бути
неприйнятним, особливо в складних та екстремальних умовах.
При цьому є можливим здійснити корегувальні впливи на ФРС оператора,
безпосередньо на робочому місці чи під час виконання завдання, з використанням
інтелекттуального підходу до коригувальних заходів. Здійснення впливу на ФРС
оператора, з використанням різних біофізичних та психофізіологічних факторів,
дозволяє гальмівно чи збуджувально діяти на ФРС оператора з метою оптимізації,
корекції або зміни його діяльності. Такі впливи можна здійснювати двома споробами: з використанням зовнішніх щодо ЛО факторів, які впливають на ефективність його функціонування, а також сам оператор за допомогою прийомів
може активізувати свої внутрішні можливості, регулюючи власний ФРС.
Інтелектуальний підхід до коригувальних заходів дозволяє визначити
необхідний для використання спосіб та за яких умов він є оптимальним (рис. 3).
Наведена схема корекції ФРС оператора має особливості використання,
пов’язані із класифікацією корегувальних змін та вводом інтелектуального
соціального елементу – «людини, яка приймає рішення».
Корегувальні зміни ФРС оператора можна здійснити шляхом лікування,
корекції та допомоги, керування. Лікування  це зміни ФРС від патологічного чи
екстремального рівня до нормального (оптимального). Корекція  це зміни ФРС у
вигляді допомоги для здійснення відповідних реакцій за певних зовнішніх
робочих, сенсорних, фізичних чи психофізіологічних навантажень. Найбільш
дієвою є оптимальна корекція, тобто індивідуальне оптимальне погодження
психофізіологічних та професійних можливостей оператора з характеристиками
зовнішніх подразнень.
Керування ФРС  це зміни ФРС оператора до певного визначеного рівня,
необхідного для досліджень чи для роботи. Керування ФРС не обов’язково
відбувається до оптимального рівня, людину можна вводити в стан спокою, в
екстремальний стан і в інші необхідні стани.
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Рис. 3. Схема інтелектуальної корекції ФРС «людини-оператора» з
використанням «людини, що приймає рішення»
Виходячи з умов функціонування оператора, для корекції та керування
пропонується використовувати різні прийоми, які класифікуються на такі групи:
1. Корегувальні впливи, що змінюють ФРС оператора:
лікування у випадку розвитку патологічних процесів, психотерапевтичні,
фізіотерапевтичні впливи, лікувальна фізкультура, масаж, гіпноз, заняття
спортом;
психологічно-соціологічні методи корегування ФРС із застосуванням
вербального впливу: покарання, заохочування, заклик до виконання обов’язків,
приклад товаришів тощо;
зміна перебігу робочого процесу шляхом його уповільнення, прискорення чи
інших змін. Такий корегувальний вплив застосовується за умови можливості
таких змін без шкоди для виконання поставленого завдання;
навчання та додаткове тренування робочих навичок з метою зміни
професійної підготовки та професійної діяльності.
Такі корегувальні впливи застосовуються людиною, що приймає рішення
(ЛПР), експериментатором, командиром, бригадиром і іншими членами
колективу. При цьому необхідно, щоб оператор був знайомим або колегою чи
підпорядкованим ЛПР, тобто був створений певний робочий соціум.
2. Керувальні впливи та самовпливи, що змінюють ФРС оператора без
відриву від робочого місця:
самовпливи оператора, що корегують власний ФРС по мірі суб’єктивної
необхідності. До них слід віднести такі способи: аутогенне тренування,
самонавіювання, самогіпноз, самомасаж, зміна робочої пози і т.п. Такі впливи
дають значні результати, але вони повинні використовуватися за наказами ЛПР,
або за самостійною необхідністю. У цьому випадку необхідне навчання ЛО;
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корекції, які змінюють ФРС оператора з використанням зовнішніх дозованих
впливів, наприклад, фармакологічними засобами, хімічними впливами,
сенсорними подразниками, впливами фізичних полів різної природи і т. ін. Такі
корегувальні впливи більш за все піддаються дозуванню та автоматизації, однак,
ефекти їх використання носять ймовірнісний характер і залежать від
інтелектуальних завдань та можливостей ЛО.
Найбільш доцільними і дієвими, враховуючи особливості виконання
оператором функціональних обов'язків, є методи, які впливають на рівень
активації мозку, від чого залежить ефективність виконання поставлених завдань.
Як приклад, є декілька таких методів: застосування функціональної музики;
електроміостимуляція; коригувальна стимуляція масажем та самомасажем
рефлексогенних зон людини; впливи через біологічно активні точки з
використанням тепла, електричних потенціалів, лазерних впливів тощо [2,3,11].
Висновки
1. Вивчення корекції ЛО в БТС дозволить визначити основні елементи
середовища, які впливають на діяльність людини в таких системах. Це дозволить
визначити основні параметри оцінки та керування для оптимізації роботи БТС.
2. Розроблені методичні засади інтелектуального керування БТС на основі
адекватної оцінки образів дозволять збільшити ефективність прогнозування
діяльності БТС.
3. Моделювання інтелектуальної системи прогнозування і керування поведінки і
стану ЛО дозволить проводити керування соціальними групами в різних умовах, у
тому числі, надзвичайних ситуаціях.
4. Необхідна розробка інтелектуальних систем адекватного керування на підставі
отриманої ЛО сенсорної інформації та інформації від різних факторів робочого,
соціального та природного середовища, де працюють БТС.
5. Необхідна розробка моделі сприйняття різних образів, як цілісного образу
ситуації, для застосування в інтелектуальному управлінні соціальними групами в
складних та надзвичайних умовах.
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RESUME
Yu. P. Gorgo
Features of intellectual management in the biotechnical systems
In the article the features of influencing of different factors of environment on
activity of the biotechnical systems with a handling link as a “man for acceptance of
decision” are considered.
The features of intellectual determination and estimation of objective parameters,
that good correlate with the functional states changes a "man - operator", consist in the
design of terms of working environment, conducting of influencing of these terms on a
"man - operator", and in these terms of working environment to conduct registration and
analysis of psychophysiological and biophysical indexes of “man-operator”. Such
approach does possible to set the parameters of working environment, which in the
experiment it is heavy to attain and in the real terms meet enough rarely.
The resulted chart of correction of the FRS operator has the features of the use,
related to classification of correction’s changes and input of intellectual social to the
element, - a “man for acceptance of decision”.
Such approach allows producing the algorithms of intellectual management in the
biotechnical systems. Classification of handling influences on the functional working
states of “man-operator” is resulted, that allows to automotive the process of
management on a workplace.
The modeling of the intellectual system of prognostication and management of
conduct and state of “man-operator” will allow to conduct the management by task
forces under various conditions, including, extraordinary situations.
Ю.П. Горго
Особливості інтелектуального керування в біотехнічних системах
У статті розглянуто особливості впливу різних чинників середовища на
діяльність біотехнічних систем з керувальною ланкою у вигляді «людини, яка
приймає рішення». Особливості інтелектуального визначення та оцінки
об’єктивних параметрів, що добре корелюють із змінами ФРС ЛО, полягають у
моделюванні умов робочого середовища, проведення впливу цих умов на
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«людину-оператора», і в цих умовах робочого середовища проводити реєстрацію
та аналіз психофізіологічних та біофізичних показників ЛО. Такий підхід робить
можливим задавати такі параметри робочого середовища, яких в експерименті
важко досягти, а в реальних умовах зустрічаються досить рідко.
Наведена схема корекції ФРС оператора має особливості використання, пов’язані
з чітким визначенням корегувальнихзмін та вводом інтелектуального соціального
елементу – «людини, що приймає рішення».
Такий підхід дозволяє виробити алгоритми інтелектуального управління в
біотехнічних системах. Наведена класифікація клерувальних впливів на
функціональні робочі стани «людини-оператора, що дозволяє автоматизувати
процес управління на робочому місці.
Моделювання інтелектуальної системи прогнозування і керування поведінкою і
стану ЛО дозволить проводити керування соціальними групами в різних умовах, у
тому числі, у надзвичайних ситуаціях.
Надійшла до редакції 01.10.2015
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