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РОЗДІЛ 1 
SECTION 1 

КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ 

ПРОБЛЕМИ ШТУЧНОГО  

ІНТЕЛЕКТУ І МОДЕЛЮВАННЯ

CONCEPTUAL AND THEORETICAL 

PROBLEMS  OF ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE AND MODELING
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УДК 004.048 
 

С.А.Бабічев1, В.І.Литвиненко2, М.А.Таіф2, А.О.Фефелов2 
1Університет Яна Евангелиста Пуркіньє в Усті над Лабем, Чехія 
вул. Чеської молоді, 8, Усті над Лабем, 40096, Чеська республіка 
2Херсонський національний технічний університет 

Бериславське шосе, 24, Херсон, 73008, Україна 

ОЦІНКА ЯКОСТІ ОБРОБКИ СКЛАДНИХ ДАНИХ БІОЛОГІЧНОЇ 

ПРИРОДИ НА ОСНОВІ КРИТЕРІЇВ ЕНТРОПІЇ 
 

S.A.Babichev1, V.I.Lytvynenko2, M.A.Taif2, A.O.Fefelov2 
1 Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem, Czech Republic 
8, Ceske mladeze Str., Usti nad Labem, 400 96, Czech Republic 
2 The Kherson National Technical University  
Beryslavske highway, 24, Kherson, 73008, Ukraine 

THE ESTIMATION OF THE COMPLEX BIOLOGICAL DATA 

PROCESSING BASED ON THE ENTROPY CRITERIA 
 

У статті представлено систему оцінки якості обробки складних даних біологічної природи з 

використанням критерію ентропії Шеннона. Проведено порівняльний аналіз різних методів розрахунку 

ентропії Шеннона при використанні модельного сигналу при різних рівнях відношення сигнал-шум. 

Запропоновано багатокроковий алгоритм обробки даних ДНК мікрочіпів для визначення експресій генів, 

у якому оцінка якості обробки на кожному етапі здійснюється на основі середнього значення ентропії 

Шеннона для усіх об’єктів бази даних. 

Ключові слова: ентропія Шеннона, експресія генів, ДНК мікрочіп, фільтрація. 

The paper presents the system toestimatethe complex biological data qualityprocessing by the Shannon 

entropy criteria use. The compare analysis of the various methods of the Shannon entropy calculation by the use 

of the model signals with different levels of noise-to-signal ratiowere carried out during the simulation process. 

The paper presents also the multi-step algorithm of DNA microarray processing where the estimation of the 

processing quality at the each step is carried out by the average of the Shannon entropy for all objects of 

database. 

Keywords:  Shannon entropy, gene expression, DNA MicroArray, filtration. 
 

Вступ 

На сучасному етапі одним із актуальних напрямків біоінформатики є 

ідентифікація стану біологічних об’єктів шляхом аналізу експресій генів. Даний 

напрямок пов’язаний зі створенням генних регулюючих мереж, які спрямовані на 

визначення стану біологічного об’єкта та прогнозування зміни стану з урахуванням 

характеру взаємодії генів, що характеризують даний об’єкт. На даний час найбільш 

розповсюдженими є наступні технології визначення експресій генів: технологія 

мікрочіпів ДНК та технологія секвенування РНК. Кожна з цих технологій має свої 

недоліки та переваги. Технологія ДНК мікрочіпів є суттєво дешевшою, але отримані 

вектори експресій генів мають значну шумову складову, що обумовлена процесом 

створення мікрочіпів та зчитування з них інформації. Технологія секвенування РНК 

дозволяє отримати вектори експресій генів зі значно меншим відношенням шум-

сигнал, але вартість цієї технології значно більша порівняно з вартістю технології ДНК 

мікрочіпів. Але, у будь якому випадку, отримані вектори експресій генів містять специ-

фічну шумову складову, що обумовлена різноманітним характером протікання біоло-

гічних процесів в організмі, які не пов’язані з хворобою, що ідентифікується. Особли-

вістю біологічних даних, що отримані шляхом ДНК мікрочіпів або секвенуванням РНК, 

є також велика розмірність простору ознак, що ускладнює процес обробки інформації. 

Тому, одним із актуальних напрямків підвищення об’єктивності прогнозування стану 
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біологічного об’єкту на основі аналізу експресій генів є створення систем фільтрації 

даних на попередньому етапі обробки інформації на основі використання сучасних 

критеріїв оцінки якості даних, одним з яких є критерій ентропії Шеннона.  

Постановка проблеми 

Структурну схему процесу отримання матриці експресій генів шляхом технології 

ДНК мікрочіпів представлено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структурна схема процесу отримання матриці експресій генів 

 

Як видно з рис. 1, процес трансформації зображення мікрочіпу, яке отримане 

шляхом лазерного сканування, у матрицю експресій генів складається з чотирьох 

етапів: фонової корекції, нормалізації даних мікрочіпу, РМ корекції та сумаризації. 

Фонова корекція спрямована на зменшення шуму, що виникає внаслідок процесу 

сканування мікрочіпу, процес нормалізації дозволяє порівнювати дані, що отримані з 

різних мікрочіпів при різних умовах проведення експерименту. РМ корекція сприяє 

зменшенню ефекту неспецифічної гібридизації за рахунок урахування ММ-проб. На 

етапі сумаризації визначається експресія відповідного гену шляхом зваженого 

додавання інтенсивностей світла різних проб, що відповідають даному гену. Кожний 

етап передбачає використання різних методів, які здійснюють безпосередній вплив на 

інформативність експресій генів мікрочіпу. Для вибору оптимальної комбінації методів 

отримання матриці експресій генів необхідне проведення порівняльного аналізу 

ефективності використання різних комбінацій методів на основі кількісних критеріїв 

оцінки якості обробки даних. У даній роботі за такий критерій взято ентропію 

Шеннона, яка визначає кількісну міру невизначеності відповідного стану системи [1,2]:  
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i   – є ймовірність реалізації і-го стану, N – об’єм вибірки (кількість 

станів системи), а iN  – частота повторювання і-го стану. При цьому, якщо n – число 

рівнів дискретизації стану системи, то 
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Слід зазначити, що формула (1) є узагальненою. Її конкретне використання 

визначається параметром ip , тобто визначенням простору станів та способом реалізації 

конкретного стану. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Сьогодні існує велика кількість практичних галузей, де використовуються 

ентропійні критерії [3-5]. Термін ентропія (грець. evtropov– перетворення) уперше ввів 
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німецький фізик Клаузіус у 1865 році, як міру перетворення теплової енергії у 

механічну та навпаки. Зв’язок ентропії з інформацією уперше побачив у 1957 році Л. 

Больцман. Він характеризував ентропію як міру недостатньої інформації про стан 

системи. Подальші кроки у напрямку розвитку поняття ентропії пов’язані з таким 

вченими як Гіббс [6], Хартлі [7], Шеннон [1], Колмогоров [8], Реньі [9], Тсаллес [10] та 

фон Нейман [11]. Кількісну адитивну міру для інформації уперше запропонував у 1928 

році Хартлі. Згідно з теоремою Хартлі, для знаходження елементу х, який входить до 

складу множини, що складається з N елементів, необхідна кількість інформації: 

NH 2log . (2) 

У загальному випадку N можна вважати кількістю рівноймовірних виходів або 

статистичною вагою, а Н – кількістю інформації для реалізації і-го виходу. Шеннон 

узагальнив формулу Хартлі щодо випадку систем з нерівноймовірнісними станами. У 

[12] автори представили методику покрокової обробки хроматограм мас спектру 

наркотичних речовин на основі комплексного використання вейвлет-аналізу та 

ентропійних критеріїв. Оптимізацію процесу вибору типу вейвлету, рівню вейвлет-

декомпозиції, значення трешолдингового коефіцієнту було виконано з використанням 

ентропій Шеннона та логарифму енергії сигналу. Оптимальний рівень вейвлет-

фільтрації було обрано на основі екстремумів відповідних критеріїв. У [13] автором 

використано поняття ентропійних потенціалів для дослідження різних систем та 

процесів. Однак, слід зазначити, що, незважаючи на значні успіхи у даний предметній 

галузі, проблема критеріальної оптимізації вибору методів та засобів обробки складної 

інформації на даний час не має однозначного рішення. 

До невирішеної частини загальної проблеми слід віднести відсутність загальної 

технології побудови системи попередньої обробки складних даних біологічної природи 

з метою зменшення шумової складової та розмірності простору ознак, які 

характеризують об’єкти, що досліджуються, на основі кількісних критеріїв оцінки 

якості обробки інформації. 

Метою роботи є проведення досліджень щодо використання критеріїв ентропії 

Шеннона для оцінки інформативності даних мікрочіпових експериментів на різних 

етапах обробки інформації та розробки покрокового алгоритму визначення 

оптимальної комбінації методів обробки даних, що відповідає максимальній 

інформативності векторів експресій генів об’єктів, що досліджуються. 

Виклад основного матеріалу 

Усі методи оцінки ентропії Шеннона можна розділити на дві групи. До першої 

групи відносяться методи, що засновані на частотах реалізації тієї або іншої події. 

Згідно з методами другої групи, ентропія розраховується безпосередньо з сигналу без 

використання вектору частот виникнення відповідних подій. Структурну блок-схему 

різних методів розрахунку ентропії Шеннона представлено на рис. 2. Відповідно до 

принципу максимуму ентропії, більш високій ступені упорядкованості інформації, що 

характеризує об’єкт, відповідає менше значення ентропії Шеннона і навпаки, шумова 

компонента сигналу має максимальне значення ентропії. При цьому, значення ентропії 

Шеннона не повинно змінюватися при різних амплітудах шумової компоненти за 

умови незмінного характеру шуму.  
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Рис. 2. Структурна блок-схема методів оцінки ентропії Шеннона 

 

Для дослідження якості різних методів оцінки ентропії Шеннона було згенеро-

вано дві групи сигналів. Перша група містила випадкові сигнали при рівні диск ре-

тизації 6000 та різних рівнях амплітуд шумової компоненти. Амплітуда шуму зміню-

валась від 0,1 до 0,9 умовних одиниць з кроком 0,1. Друга група сигналів відрізнялась 

від першої значенням амплітуди. Амплітуда шуму сигналів даної групи змінювалась 

від 50 до 450 умовних одиниць з кроком 50. На рис. 3 та 4 показано графіки зміни 

значень ентропій Шеннона при різних рівнях шумової компоненти при використанні 

наведених вище методів розрахунку ентропії. Аналіз характеру зміни значення 

ентропій при різних рівнях шумової компоненти дозволяє зробити висновок, що при 

високому рівні шуму значення усіх ентропій лежать у достатньо вузькому діапазоні, а 

їхню зміну можна пояснити випадковістю сигналу, що досліджується. Вибір критерію 

розрахунку ентропії Шеннона у цьому випадку не має особливого значення. Інший 

висновок випливає з аналізу характеру зміні ентропій при низькому рівні шумової 

компоненти. У даному випадку спостерігається функціональна залежність ентропій 

Шеннона, що розраховані за методами MM, Chao-Shen, Jeffreys, Laplace, від рівня 

шумової компоненти. При зростанні амплітуди шуму дані ентропії зменшувались у 

більшій або меншій мірі. Спостерігалась хаотична зміна ентропій ML, Perksa та 

MiniMaxa в досить вузькому діапазоні, що можна пояснити хаотичністю сигналів, що 

досліджуються. Однак, найвищу стійкість до зміни амплітуди шуму при малих 

значеннях шумової компоненти показав критерій ентропії, що визначений за методом 

James-Stein(James-Stein shrinkage estimator). Значення даного критерію не змінювалось 

протягом зміни амплітуди шуму у заданому діапазоні. 

 
Рис. 3. Графіки ентропій Шеннона при зміні амплітуди шумової компоненти від 

0,1 до 0,9 умовних одиниць 
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Рис. 4. Графіки ентропій Шеннона при зміні амплітуди шумової компоненти від 

50 до 450 умовних одиниць 
 

Оцінку характеру зміни ентропій Шеннона від ступеню зашумленості 

біологічного сигналу визначимо з використанням даних експресій генів, отриманих 

шляхом аналізу даних мікрочіпів ДНК хворих на рак легенів GEOD-68571 бази даних 

Array Express [14], яка включає в себе профілі експресій генів 95 пацієнтів, серед яких 

10 є здоровими, а 85 хворих пацієнтів розділені за рівнем розвитку хвороби на три 

групи: 23 пацієнти мають добрий стан, 41 пацієнт має помірний стан, а 21 пацієнт має 

поганий стан. Оригінальний сигнал одного з пацієнтів, який був використаний у 

дослідженнях як базовий, представлений на рис. 5. Даний сигнал являє собою вектор 

експресій генів клітин органу, що досліджується, при різних умовах визначення 

експресії. Далі на сигнал накладалася шумова компонента, амплітуда якої змінювалася 

від 20 до 160 з кроком 20. Даний вибір визначався значеннями експресій генів даних, 

що досліджуються. Амплітуда шумової компоненти у цьому випадку у багато разів 

менша за середній рівень експресії генів. На рис. 6 представлений графік зміни 

ентропій Шеннона при різній мірі зашумленості даних експресій генів.  

 
Рис. 5. Оригінальний сигнал експресій генів біологічного об’єкту за різних умов 

визначення експресії   
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Рис. 6. Графік зміни ентропій Шеннона при різних рівнях зашумленості даних 

експресій генів 
 

Аналіз графіку підтверджує припущення, що в процесі видалення «білого шуму» 

ентропія даних експресій генів буде зменшуватись, при цьому значення усіх ентропій 

змінюється монотонно та погоджено. Аналіз результатів моделювання показує, що для 

грубої оцінки інформативності біологічного сигналу усі методи оцінки ентропії 

Шеннона дають аналогічні результати, але для оцінки ентропії шумової компоненти, у 

процесі її видалення, в системах тонкої очистки метод Джеймса та Стейна (James-Stein 

shrinkage estimator) має перевагу над іншими методами за рахунок стійкості до зміни 

амплітуди шуму. 

Алгоритм обробки даних мікрочіпів ДНК, з метою підвищення якості процесу 

визначення експресій генів відповідних об’єктів, представлений на рис. 7. Як критерій 

об’єктивності, використано середнє значення ентропії Шеннона, що розраховане, з 

використанням методу Джеймса та Стейна, для усіх мікрочіпів, що досліджуються. 

Реалізація даного алгоритму передбачає наступні етапи: 

Крок 1. Завантаження даних ДНК мікрочіпів у систему обробки інформації.  

Крок 2. Завдання етапу обробки даних. Довільна фіксація методів, що не 

відповідають даному етапу. 

Крок 3. Завдання методу обробки даних, що відповідає вибраному етапу.  

Обробка даних ДНК мікрочіпів даною комбінацією методів. 

Крок 4. Розрахунок ентропії Шеннона для векторів експресій генів, що 

відповідають кожному мікрочіпу, що досліджується. Розрахунок середнього значення 

ентропії Шеннона для усіх ДНК мікрочіпів. 

Крок 5. Якщо порядковий номер методу менший за загальну кількість методів, що 

відповідають даному етапу, перехід на крок 3. В іншому випадку, вибір та фіксація 

методу, що відповідає мінімуму середнього значення ентропії Шеннона для усіх 

масивів даних, що досліджуються. 

Крок 6. Якщо порядковий номер етапу менший за максимальну кількість етапів 

обробки даних, перехід на крок 2. У іншому випадку фіксація остаточного рішення по 

вибору оптимальної комбінації методів обробки даних для визначення експресій генів 

мікрочіпів ДНК.  
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Рис. 7. Алгоритм передобробки даних ДНК мікрочіпів для визначення експресій 

генів 
 

Моделювання процесу отримання матриці експресій генів з використанням 

запропонованого алгоритму було проведено з використанням пакету Bioconductor 

програмного середовища R. На рис. 8а показано діаграму розподілу середнього 

значення ентропії Шеннона для оригінального зображення та зображень з фоновою 

корекцією методами «rma», «mass» та «DFCM» відповідно. Метод «IdealMismatch» не 

використовувався через гіршу якість його роботи (за результатами досліджень компанії 

Affymetrix) [15].  

Аналіз діаграми дозволяє зробити припущення про доцільність використання для 

даних типів зображень «rma» методу фонової корекції, оскільки значення ентропії 

Шеннона для об’єктів, що досліджуються, є найменшими порівняно зі значеннями, 

отриманими при використанні інших методів фонової корекції. Цей факт свідчить про 

більш високу інформативність даних, отриманих шляхом фонової корекції «rma» 

методом. 
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Рис. 8. Діаграми розподілу значень ентропії Шеннона для різних методів 

обробки даних ДНК мікрочіпів: а) методи фонової корекції; b) методи нормалізації; с) 

методи РМ корекції; d) методи сумаризації 
 

На рис. 8b показані аналогічні діаграми при використанні різних методів 

нормалізації даних. При цьому, в усіх випадках фонову корекцію було виконано «rma» 

методом, а РМ корекцію та сумаризацію – «mas» та «Li-Wong» методами відповідно. 

Аналіз діаграм дозволяє зробити висновок, що, з точки зору ентропії Шеннона, 

найкращим методом для нормалізації даних мікрочіпів є квантильна нормалізація, 

оскільки середнє значення ентропії при використанні даного методу є також 

мінімальним. Діаграми розподілу значень ентропії Шеннона при використанні різних 

методів РМ корекції та сумаризації (рис. 1) представлені на рис. 8с та 8d відповідно. 

Аналіз діаграм на рис. 8с свідчить про доцільність використання «mas» методу РМ 

корекції даних мікрочіпів. Середнє значення ентропії для усіх об’єктів бази даних при 

використанні даного методу є найменшим. Результати, що представлені на рис. 8d 

свідчать про доцільність використання «mas» методу для сумаризації інтенсивностей 

світла проб відповідного гену. Ентропія експресій генів, які характеризують стан 

відповідного об’єкту, у цьому випадку є мінімальною, що свідчить про більш високу 

інформативність векторів експресій генів об’єктів, що досліджуються.  

На рис. 9 показано діаграми розмаху інтенсивностей світла первинних 

необроблених даних мікрочіпів (рис. 9а) та експресій генів, отриманих шляхом фонової 

корекції «rma» методом, квантильної нормалізації, РМ корекції та сумаризації «mas» 

методами (рис. 9b).  

Аналіз діаграм підтверджує високу ефективність використання даної комбінації 

методів. Медіани векторів експресій генів, що відповідають різним мікрочіпам, лежать 

у дуже вузькому діапазоні (8,24-8,72), при цьому розподіл квантилів відповідних даних 

дозволяє проводити якісний порівняльний аналіз мікрочіпів, що відповідають різним 

об’єктам бази даних, що досліджується.    
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Рис. 9. Діаграми розмаху: а) інтенсивностей світла первинних необроблених 

даних; b) експресій генів оброблених даних 
 

Висновки 

Результати моделювання, що представлені у роботі, підтверджують ефективність 

використання критеріїв ентропії Шеннона для оцінки якості обробки біологічних даних 

складної природи. Порівняльний аналіз різних методів розрахунку ентропії Шеннона 

показав, що для грубої оцінки інформативності даних, що обробляються, усі методи 

дають аналогічні результати, але на рівні тонкої фільтрації оцінка характеру шумової 

компоненти, з використанням різних методів розрахунку ентропії Шеннона, є різною. 

Найбільш стійким до амплітуди шуму при незмінному характері сигналу є метод 

Джеймса та Стейна (James-Stein shrinkage estimator). Значення даного критерію не 

змінювалось при зміні амплітуди шуму у рамках заданого діапазону. Це дає можливість 

створення багатокрокової системи фільтрації складних даних на основі сучасних 

методів обробки інформації.  

У роботі запропоновано алгоритм обробки даних мікрочіпових експериментів для 

визначення експресій генів об’єктів, що досліджуються. Запропоновано алгоритм 

визначення оптимальної комбінації методів, які дозволяють отримати вектори експресії 

генів з більш високою інформативністю, що сприяє підвищенню об’єктивності 

подальшої ідентифікації об’єктів. Як критерій оцінки якості обробки даних, було 

використано середнє значення ентропії Шеннона для усіх векторів експресій генів, яке 

розраховувалося за методом Джеймса та Стейна. Порівняльний аналіз діаграм розмаху 

оброблених та необроблених даних підтверджує ефективність запропонованої 

методики. Перспективами подальших досліджень авторів є створення системи 

фільтрації «білого шуму» та системи редукції простору ознак складних даних 

біологічної природи на основи критеріїв ентропії Шеннона. 
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RESUME 

S.A. Babichev, V.I. Lytvynenko, M.A. Taif,  А.О. Fefelov 

The estimation ofthe complex biological data processing based on the entropy criteria 

The paper presents the system to estimate the complex biological data quality 

processing by the Shannon entropy criteria use. As the methods to calculate the Shannon 

entropy criterion were used follows: maximum likelihood, corrected maximum likelihood, 

Chao and Shen, James-Stein shrinkage estimator, Jeffreys, Laplace, Perks and minimax. The 

compare analysis of the various methods of the Shannon entropy calculation by the use of the 

model signals with different levels of noise-to-signal ratio were carried out during the 

simulation process. The results of the simulation process show that the best criterion in terms 

of independence on the level of “white” noise is the James-Stein shrinkage estimator, because 

the value of this criterion do not change during noise level raise. The data of the biological 

object gene expression were used to evaluate the change of the Shannon entropy criterion 

versus the levels of noise-to-signal ratio for complex nature data. The analysis of the 

simulation results shows that all methods of the Shannon entropy estimation give the same 

results for primary refining the biological signal information, but the James-Stein shrinkage 

estimator has the advantage to compare with other methods in case the polishing of the signal. 

The paper presents also the multi-step algorithm of DNA microarray processing where the 

estimation of the processing quality at the each step is carried out by the average of the 

Shannon entropy for all objects of database. The simulation of the process to obtain the gene 

expression matrix using the proposal algorithm was carried out by the use of package 

“Bioconductor” of software R. The different methods of the background correction, 

normalization, PM correction and summarization were studied during the simulation process. 

The presented technology allows to change an optimal group of methods to increase the 

informativeness of the obtained data.                   
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ЛОГІКИ ІЗ КВАЗІАРНИМИ ТА n-АРНИМИ ПРЕДИКАТАМИ: 

СЕМАНТИЧНІ ТА СИНТАКСИЧНІ АСПЕКТИ 
 

М. Nikitchenko, S. Shkilniak  

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine 
Volodymyrska st., 60, Kyiv, 01601 

LOGICS WITH QUASIARY AND n-ARY PREDICATES: SEMANTIC 

AND SYNTAСTIC ASPECTS 
 

Запропоновано новий клас програмно-орієнтованих логічних формалізмів – чисті першопорядкові 

логіки із квазіарними та n-арними предикатами. Вони є синтезом класичних першопорядкових логік та 

композиційно-номінативних логік квазіарних предикатів. Описано мови і наведено се манти- чні 

властивості пропонованих логік. Для формалізації відношень неспростовнісного, істиннісного, 

хибнісного та сильного логічного наслідку побудовано низку числень секвенційного типу.  

Ключові слова: логіка, квазіарний предикат, n-арний предикат, секвенційне числення.  
A new class of program-oriented logics is proposed – pure first-order logics with quasiary and n-ary 

predicates. They integrate classical first-order logics and composition-nominative logics of quasiary predicates. 

Logics languages are described and their semantic properties are formulated. Sequent calculi are built for 

irrefutability, truth, falsity, and strong consequence relations.  

Key words: logic, quasiary predicate, n-ary predicate, sequent calculus. 
 

Вступ 

Апарат математичної логіки є надійним інструментом для створення сучасних 

програмних систем (див., напр., [1]). При цьому логіки, які використовуються в інфор-

матиці й програмуванні, мають адекватно відображати основні властивості програм. 

Зокрема, в програмах використовуються різні типи відображень – тотальні відобра-

ження фіксованої арності (n-арні) та часткові відображення змінної арності (квазіарні). 

Таким чином, набуває актуальності проблема розробки програмно-орієнтованих логік, 

базованих на n-арних та квазіарних відображеннях. Саме такі логіки запропоновано в 

цій роботі. 

Метою даної статті є побудова та дослідження чистих першопорядкових логік із 

квазіарними та n-арними предикатами. Вони є синтезом класичних першопорядкових 

логік [2] та композиційно-номінативних логік квазіарних предикатів, їх названо PFLQA 

(Pure First-order Logic with Quasi-ary and n-Ary predicates). Як семантичні моделi цих 

логік, розглянуто алгебри квазіарних предикатів та їх підалгебри різних типів, зокрема, 

підалгебри еквітонних та X-арних предикатів. Описано мови цих логік, досліджено їх 

семантичні властивості, встановлено зв’язок між n-арними та тотальними X-арними 

предикатами. Досліджено відношення неспростовнісного, істиннісного, хибнісного та 

сильного логічного наслідку. На цій основі для PFLQA побудовано низку числень 

секвенційного типу. Для цих числень справджуються теореми коректності й повноти.  

Поняття, які в цій статті не визначені, тлумачимо в значенні [3–5].  

Квазіарнi, n-арні, Х-арні предикати. Мови PFLQA 

Квазіарний V-A-предикат – це часткова функція вигляду P : VA® {T, F}, де {T, F} 

– множина істиннісних значень, VA – клас всіх V-A-іменних множин. 
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V-A-іменна множина (V-A-ІМ) – це часткова однозначна функція d : V® A, де V і A 

– множини предметних імен і предметних значень. Для V-A-ІМ вводимо функцію 

asn : 
VA® 2V та операції ||Х, ||–х, ,  r

v

x  (див. [3, 4]). 

Далі розглядаємо однозначні квазіарні V-A-предикати. Клас цих предикатів 

позначимо V

APrP . Неоднозначні предикати розглянуто, зокрема, в [4–6].  

Кожний предикат P : VA® {T, F} визначається парою множин: областю істинності 

T(P) = {dVA | P(d) = T} та областю хибності F(P) = {dVA | P(d) = F}. 

Предикат P тотальний, якщо T(P)F(P) = 
VA.  

Предикат P неспростовний (частково істинний), якщо F(P) = .  

Предикат P еквітонний, якщо з умови P(d) і d  d' випливає P(d') = P(d).  

Клас еквітонних квазіарних V-A-предикатів позначимо V

APrPE .  

Предметне ім'я (змінна) zV (строго) неістотне для предиката P, якщо  

для всіх d1, d2 
VA таких, що d1 ||–х = d2 ||–х, маємо P(d1) = P(d2).  

Еквітонний предикат Q : VА® {T, F} назвемо (тотальним) Х-арним, якщо: 

– для Q неістотними є усі zV \ Х,  

– Q(d) для кожного dAХ.  

Множину Х назвемо арністю Х-арного предиката P та позначаємо ar(P).  

Клас (тотальних) Х-арних V-A-предикатів (Х фіксована) позначимо X

APra .  

Клас 
 скінченне  

X

A
X V

Pra


 усіх Х-арних предикатів позначимо 
V

APra .  

Традиційні n-арні предикати [2] вигляду P : A
n® {T, F} можна трактувати як 

{1,..., n}-арні. Тому під n-арними предикатами розуміємо тотальні {1,..., n}-арні з 

умовою невизначеності на всіх dAk, kn. Для n-арного предикатa P маємо умови: 

– P(d) = P(d ||{1,..., n}) для всіх dVA,  

– P(a1,…, an,…, am) = P(a1,..., an) для кожного (a1,…, an,…, am)Am,  

– P(a1,..., an) для всіх a1,..., anA  та P(a1,..., ak) для всіх (a1,..., ak)Ak, kn. 

Базовими композиціями PFLQA є базові композиції чистих першопорядкових 

логік квазіарних предикатів , , R ,v

x x. Такі композиції описані в [3–5].  

Кожний тотальний X-арний предикат QX індукує n-арні вигляду 
1( ,..., )n

n

x xQ , де 

X = {x1,..., xn}. Ці предикати задаються так: 1

1

,...,

( ,..., ) 1, ..., R ( )n

n

x xn X

x x nQ Q .  

Кожний n-арний предикат Qn індукує тотальні {x1,..., xn}-арні предикати 1{ ,..., }nx x
Q  

(їх кількість нескінченна), вони задаються так: 1

1

{ ,..., } 1, ..., 

,...,R ( )n

n

x x n n

x xQ Q . 

Арність предиката, отриманого за допомогою композиції, визначаємо так: 

ar(P) = ar(P); (PQ) = ar(P)  ar(Q); ar(xP) = ar(P) \ {x}; 
1

1

,...,

,..., 1(R ( )) ( ( ) \{ ,..., }) { | ( ),  {1,..., }}n

n

v v

x x n i iar P ar P v v x v ar P i n    .  

Композиційну алгебру ( , )V V

A AQP PrP CQ , де CQ = {, , R ,v

x x}, назвемо чистою 

першопорядковою алгеброю (однозначних) квазіарних предикатів.  

Теорема 1. Класи 
V

APrPE  та 
V

APra  замкнені відносно , , R ,v

x x. 

Водночас, застосування композиції   до X-арного та квазіарного предиката дає, 

взагалі кажучи, квазіарний предикат.  

Таким чином, можна виділити такі підалгебри алгебри ( , )V V

A AQP PrP CQ : 

– ( , )V V

A AQPE PrPE CQ  – алгебра еквітонних P-предикатів;  
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– ( , )V V

A AAr Pra CQ  – алгебра X-арних предикатів, це підалгебра V

AQPE .  

Властивості квазіарних предикатів та їх композицій описано в [3–6].  

Семантичними моделями PFLQA є чисті першопорядкові композиційні системи 

квазіарних предикатів із виділеними X-арними предикатами. Вони мають вигляд 

(A, Pr, CQ), де CQ = {, , R ,v

x x}. Кожна така композиційна система задає алгебру 

даних (A, Pr) та композиційну алгебру предикатів (Pr, CQ). Множину предикатів можна 

подати як Pr V

A APrP Pn  , при цьому V V V

A A APrP PrPE Pra  . Терми композиційної 

алгебри трактуємо як формули мови. Алфавiт мови PFLQA:  

– множини V предметних імен (змінних);  

– множина { , , , }v

xCs R x     символів базових композицій;  

– множина Psq символів базових квазіарних предикатів;  

– множина Psn символів базових n-арних предикатів.  

Із кожним рPsn пов'язане натуральне число п – арність такого символу; арність 

символу p позначаємо ar(p). Це означає, що задана функція ar : Psn® 2V.  

Cимвол рPsn із арністю п також позначаємо рn.  

Сигнатура мови – це Ps = Psq  Psn, розширена сигнатура – це  = (V, Cs, Ps).  
Індуктивне визначення множини Fr формул (тут префіксна форма запису): 

Fq) Psq  Fr; формули qPsq назвемо атомарними; 

Fn) нехай pnPsn, x1,..., xn V, тоді pnx1...xn  Fr; такі формули назвемо арними 

атомарними, множину цих формул позначимо Fat.  

FC) , Fr  , Ф, ,v

xR  xFr. 

Виділимо підмножину арних формул Far = { Fr | ()  Psn}, де () – 

множина всіх рРs формули . Формули Far інтерпретуємо як X-арні предикати.  

Далі вживаємо скорочення формул (їх теж будемо називати формулами), 

користуючись [3, 4] інфіксною формою запису і символами похідних композицій.  

Інтерпретуємо мову PFLQA на композиційних системах CS = (A, Pr, CQ). 

Символи Рsn позначають базові п-арні предикати, символи Psq – базові квазіарні 

предикати. Для опису цих позначень задамо тотальні однозначні I0 : Psn  PnA та 

: V

q AI Psq PrP . Як і в класичній логіці, базові п-арні предикати мають віртуальний 

характер, вони є базою побудови традиційних X-арних предикатів, які залежать від 

змінних множини V. На основі I0 задаємо відображення : V

a AI Fat Pra , яке визначає 

базові X-арні предикати: 
1

1, ..., 

1 ,..., 0( ... ) R ( ( ))
n

n n n

a n x xI p x x I p .  

Bідображення інтерпретації формул : V

AI Fr PrP  задамо як сумісне про-

довження Ia та Iq згідно з побудовою формул за допомогою символів Cs: 

– I() = (I()), I() = (I(), I()); 

– ( ( )) R ( ( )),v v

x xI R I    I(x) = x(I()).  

Трійку J = (CS, , I) назвемо інтерпретацією мови PFLQA сигнатури .  

Cкорочено інтерпретації мови позначаємо як (A, , I) чи (A, I).  

Предикат J() – значення формули  при інтерпретації J – позначимо J. 

п-арний предикат I0(p
n), де pnPsn, також позначаємо 

n

Jp .  

Теорема 2. Маємо 1 1( ... ) ( ) ( ( ),..., ( ))n n

n J J np x x d p d x d x , де dVA,. 
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Теорема 3. 1 1
1

(( ... ) ) (( ... ) ) ,
 

 n n

n J n J k
k n

T p x x F p x x Ex   

1
1

(( ... ) ) ,
 

n

n J k
k n

T p x x Ex  1
1

(( ... ) )
 

n

n J k
k n

F p x x Ex . 

Тут Ez – спеціальні предикати-індикатори Ez наявності в даних компонентах з 

відповідним zV (див. [5]), задаємо їх так: T(Ez) = {d | d(z)}; F(Ez) = {d | d(z)}. 

 неспростовна при інтерпретації J, або J-неспростовна (позн. J |=
 ), якщо J – 

неспростовний.  неспростовна (позн. |= ), якщо J |=
  для всіх J.  

Для кожного qPsq множину гарантовано неістотних імен задамо за допомогою 

тотальної  : Psq® 2V, яка продовжується (див. [4]) до  : Fr® 2V:  

Кожне u() неістотне [4] для формули .  

Ми постулюємо нескінченність множини ( )


 T
p Ps

V p  тотально неістотних імен, 

що необхідна [4] для еквівалентних перетворень формул. 

Позначимо nm() множину тих xV, що наявні в символах v

yR  та x цієї .  

Задамо множину «нових» для  неістотних імен: fu() = VT \ nm(). 

Для довільної   Fr задаємо ( ) ( )


      та fu() = VT \ nm(). 

Для формул, які задають X-арні предикати, функцію арності ar : Far® 2V задаємо 

як продовження функції ar : Psn ® 2V таким чином:  

ar() = ar(); ar() = ar()  ar(); ar(x) = ar() \ {x}; 
1

1

,...,

,..., 1( ( )) ( ( ) \{ ,..., }) { | ( ),  {1,..., }}n

n

v v

x x n i iar R ar v v x v ar i n       . 

Для формул Far функцію  можна задати через функцію арності ar:  

Теорема 4. Far  () = V \ ar(Ф). 

Семантичні властивості PFLQA  

Для формалізації поняття логічного наслідку введено [4-6] низку відношень на 

множині формул. Нехай  Fr,   Fr. Будемо позначати:  

( )


JT  як T(J), ( )


 JF  як F(J), ( )


JT  як T(J), ( )


JF  як F(J).  

Задамо відношення наслідку для ,   Fr при фіксованій інтерпретації J:  

 є IR-наслідком  при J (позн.  J|=ID ), якщо ( ) ( )J JT F     ;  

 є T-наслідком  при J (позн.  J|=T ), якщо ( ) ( )J JT T    ;  

 є F-наслідком  при J (позн.  J|=F ), якщо ( ) ( )J JF F    ;  

 є TF-наслідком  при J (позн.  J|=TF ), якщо  J|=T  та  J|=F . 

Відповідні відношення логічного наслідку визначаємо за схемою:  

 |= , якщо  J|=  для кожної інтерпретації J. 

Зокрема, отримуємо відношення наслідку при фіксованій інтерпретації J для двох 

формул та відношення логічного наслідку для двох формул.  

Між відношеннями логічного наслідку маємо [5] такі співвідношення: 

|=TF  |=T, |=TF  |=F; |=T  |=F, |=F  |=T; |=T  |=IR, |=F  |=IR.  

Властивості відношень логічного наслідку досліджено, зокрема, в [4-6].  

Відношення еквівалентності при інтерпретації J задаємо за такою схемою:  

 J , якщо  J|=  та  J|= .  

Відношення логічної еквівалентності IR, T, F, TF визначаємо за схемою:  

  , якщо  |=  та  |= .  
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Для відношення JTF маємо:  JTF   T(J) = T(J) та F(J) = F(J).  

Отже,  JTF   J = J, тобто J та J – один і той же предикат.  

Опишемо властивості формул, пов’язані з кванторами та реномінаціями.  

Ren) Ф)(|Ф y

zTF zRy   за умови z();  

R) ;Ф|Ф)( TFR   

RI) Ф);(|Ф)(,

,

v

xTF

vz

xz RR   

RU) Ф)(|Ф)(,

,

v

xTF

vz

xy RR   за умови z();  

RR) Ф);(|Ф))(( v

x

w

yTF

w

y

v

x RRR   

R) Ф);(|Ф)( v

xTF

v

x RR   

R) );(Ф)(|)Ф(  v

x

v

xTF

v

x RRR  

Rs) Ф)(|Ф( v

uTF

v

u xRxR   за умови { , }x v u ; 

R) Ф)(|Ф)(( v

x

w

yTF

v

x zRyR   за умови ( ( ))v

xz fu R x   .  

Для арних атомарних формул додатково маємо (тут pnPsn):  

Rar) ,,...,|),...,( 11

,...,

,...,
1

1 n

n

TFn

nvv

yy zzpxxpR m

m
  1,  якщо { ,..., },              

,  якщо  для деякого .
i i m

i
j i j j

x x v v
z

y x v v


  
 

Основою еквівалентних перетворень формул мови PFLQA є  

Теорема 5 (еквівалентності). Нехай ' отримано з формули  заміною деяких 

входжень 1, ..., n на 1, ..., n. Якщо 1  1, ..., n  n, то   '. 

Тут  – це TF чи IR, а для T та F еквівалентності невірна (див. [4, 5]). 

Кожна формула PFLQA зводиться до класичноподібної нормальної форми. 

Формула Ψ нормальна, якщо всі символи реномінації формули Ψ (якщо вони є) 

застосовані тільки до предикатних символів, і всі входження кванторних префіксів у Ψ 

(якщо вони є) – по різних тотально неістотних іменах. 

Теорема 6. Для кожної формули  можна збудувати нормальну Ψ:  TF Ψ. 

Опишемо основні властивості відношень логічного наслідку. 

Теорема 7 (заміни еквівалентних). Нехай    (тут  та |= – це TF, IR та 

|=TF, |=IR), тоді:  ,  |=   ,  |= ;  |= ,    |=|= , .  

Надалі, якщо інше не зазначене окремо, |= – одне з |=IR, |=T, |=F, |=TF.  

Для всіх уведених відношень маємо монотонність:  

М) Нехай    та   , тоді  |=   |= .  

Для |=IR можна (див. [4, 5]) переносити формулу з лівої частини логічного 

наслідку в праву і навпаки, знімаючи чи навішуючи заперечення, проте для |=T, |=F, |=TF 

таке робити не можна. Така ж ситуація і для арних атомарних формул. 

Теорема 8. Для арних атомарних формул можливі наступні ситуації: 

1) , | TFpz     та | ,T pz   ; , | TFpz     та | ,T pz    ;  

2) | ,TF pz    та , | Fpz    ; | ,TF pz     та , | Fpz    .  

Опишемо умови, які гарантують наявність того чи іншого логічного наслідку. Для 

цього використаємо поняття Rs-Un-еквівалентних формул (див. [5]).  

Нехай  Fr,   Fr, Un = {x | Ex}.  

СUn) Нехай формули  та  – Rs-Un-еквівалентні, тоді  ,  |= , ;  

зокрема, ,  |= , ;  

СLUn) нехай формули  та  – Rs-Un-еквівалентні, тоді  , ,  |=T ;  
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зокрема, , ,  |=T ; 

СRUn) нехай формули  та  – Rs-Un-еквівалентні, тоді   |=F , ,  ;  

зокрема,  |=F , , ; 

СLRUn) нехай ,  – Rs-Un-еквівалентні та ,  – Rs-Un-еквівалентні, тоді  

, ,  |=TF , , ;  зокрема, , ,  |=TF , , . 

Властивості декомпозиції формул мають традиційний (див. [4]) вигляд: 

L) ,  |=   ,  |= ;  

R)  |= ,    |= , ; 

L) ,  |=   ,  |=  та ,  |= ;  

R)  |= ,    |= , , ;  

L) (),  |=   , ,  |= ;  

R)  |= , ()   |= ,  та  |= , .  

Для |=IR додатково маємо властивості (для |=T, |=F, |=TF вони невірні):  

L) ,  |=IR    |=IR , ;  

R)  |=IR ,   ,  |=IR . 

Властивості еквівалентних перетворень отримуємо на основі властивостей R, RI, 

RU, RR, R, R, Rs, R. Кожна така R продукує 4 відповідні властивості RL, RR, 

RL, RR, коли виділена формула, чи її заперечення, знаходиться у лівій чи правій 

частині відношення |=.  

Властивості елімінації кванторів, E-розподілу та первісного означення: 

L) х,  |=   ( ), , |x

zR Ez     за умови zfu(, , х));  

R)  |= х,   , | ( ),x

zEz R      за умови zfu(, , х)); 

vR) Ey,  |= х,   , | , ( ),x

yEy x R      ; 

vL) х, Ey,  |=   , ( ), , |x

yx R Ey       . 

Ed)  |=   Ey,  |=  та  |= , Ey; 

Ev)  |=   Ez,  |=  за умови zfu(, ). 

Наведемо властивості PFLQA, пов’язані з арними атомарними формулами.  

Властивості продукування арних атомарних формул: 

RaL) ( ), |   , |v

yR px pz       , де pPsn; 

RaL) ( ), |   , |v

yR px pz         , де pPsn; 

RaR) | ( ),   | ,v

yR px pz       , де pPsn; 

RaR) | ( ),   | ,v

yR px pz       , де pPsn. 

Тут z  визначається так, як описано в Rar.  

Для |=IR маємо властивості означення для арних атомарних формул:  

DaL) 1 1 1... , |   ... , ,..., , |n n

n IR n n IRp x x p x x Ex Ex       ;  

DaR) 1 1 1| , ...   ,..., , | , ...n n

IR n n IR np x x Ex Ex p x x       . 

Для |=T, |=F, |=TF властивості DaL та DaR вже невірні. Для |=T та |=F маємо: 

DTaL) 1 1 1... , |   ... , ,..., , |n n

n T n n Tp x x p x x Ex Ex       ;  

DTaL) 1 1 1... , |   ... , ,..., , |n n

n T n n Tp x x p x x Ex Ex         ;  

DFaR) 1 1 1| , ...   ,..., , | , ...n n

F n n F np x x Ex Ex p x x       ;  

DFaR) 1 1 1| , ...   ,..., , | , ...n n

F n n F np x x Ex Ex p x x         .  
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Приклад. Маємо Ex, p
1x  Ex |=T p1x, водночас p1x  Ex |T p

1x.  

Маємо p1x, Ex |=F p
1x & Ex, водночас p1x |F p

1x & Ex. 

Таком чином, для |=T немає аналога властивості DaR, для |=F немає аналога 

властивості DaL, а для |=TF немає аналогів властивостей DaL і DaR.  

Секвенційні числення для PFLQA  

Властивості відношень логічного наслідку для множин формул є семантичною 

основою побудови для PFLQA числень секвенційного типу. Пропоновані числення 

QAС, QAL, QAR, QALR формалізують відношення логічного наслідку |=IR, |=T, |=F, |=TF. 

Вони можуть трактуватися як розширення описаних в [5] відповідних числень QBС, 

QBR, QBL, QBLR для чистих першопорядкових КНЛ.  

Секвенційні числення будуємо в стилі семантичних таблиць. Секвенція – це 

множина специфікованих символами |– чи –| формул. Виділяючи так специфіковані 

формули, секвенції позначаємо як |––|, не деталізуючи – позначаємо як .  

Аксіомами секвенційного числення є замкнені секвенції. Для замкненої |––| має 

бути  |= . Правила виведення секвенційного числення – секвенційні форми; вони 

будуються на основі властивостей відповідних відношень |=. Виведення в секвенційних 

численнях має вигляд дерева, вершинами якого є секвенції. Секвенційне дерево 

замкнене, якщо кожний його лист – замкнена секвенція.  

Секвенція  вивідна, якщо існує замкнене секвенційне дерево з коренем .  

Секвенційні числення будуємо так: |––| вивідна   |= . 

Умови, які гарантують наявність логічного наслідку, індукують відповідні умови 

замкненості секвенції |––|. Для кожного з |=IR, |=T, |=F, |=TF вірна умова:  

С) існують Rs-Un-еквівалентні формули  та  такі:  та ;   

зокрема, якщо існує :  та .  

Додаткові умови СL, СR, СLR замкненості |––| істотні для |=T, |=F, |=TF: 

СL) існують Rs-Un-еквівалентні формули  та  такі:  та ;  

зокрема, якщо існує формула :  та ;  

СR) існують Rs-Un-еквівалентні формули  та  такі:  та ;  

зокрема, якщо існує формула :  та ; 

СLR) існують Rs-Un-еквівалентні формули ,  та Rs-Un-еквівалентні формули 

,  такі:  , , , ;  

зокрема, якщо існують формули  та  такі:  , , , .  

У випадку числень для |=IR умови СL, СR, СLR зводяться до С. 

Розглянемо різновиди секвенційних числень PFLQA  

Числення QALR формалізує |=TF. Умова замкненості секвенції: C  CLR.  

Базовими секвенційними формами числення QALR є описані в [5] форми  

|–RR, –|RR, |–RR, –|RR, |–R, –|R, |–R, –|R, |–R, –|R, |–R, –|R, |–Rs,  

–|Rs, |–Rs, –|Rs, |–R, –|R, |–R, –|R, |, |, |, |, |, | , |,  

|, |v, |v, до яких додаємо форми продукування арних атомарних формул, 

індуковані властивостями RaL, RaL, RaR, RaR:  

|–Ra 
|

|

,

( ),







v

y

pz

R px
;    –|Ra 

|

|

,

( ),







v

y

pz

R px
;  
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|–Ra 
|

|

,

( ),





 

 v

y

pz

R px
;    –|Ra 

|

|

,

( ),





 

 v

y

pz

R px
.  

Для цих форм pPsn, а z  визначається так, як описано у властивості Rar.  

Окрім базових форм, можна використовувати допоміжні форми спрощення. |–R, –

|R, |–R, –|R, |–RI, –|RI, |–RI, –|RI, |–RU, –|RU, |–RU, –|RU. Перетворення на їх основі 

вже закладені в умови замкненості секвенції: для встановлення Rs-Un-еквівалентності 

формул необхідна побудова Rs-форм для цих формул [5], що робиться на основі 

властивостей RI, RU, R, які лежать в основі форми спрощення.  

Числення QAL формалізує |=T. Умова замкненості секвенції: C  CL. 

Базовими секвенційними формами є наведені вище базові форми числення QALR, 

до яких додаємо форми, індуковані властивостями DTaL та DTaL. 

|–Da 
| 1  | 1  |

| 1

... , ,..., ,

... ,

  







n

n n

n

n

p x x Ex Ex

p x x
; |–Da 

| 1  | 1  |

| 1

... , ,..., ,

... ,

  



 

 

n

n n

n

n

p x x Ex Ex

p x x
.  

Числення QAR формалізує |=F. Умова замкненості секвенції: C  CR.  

Базовими секвенційними формами є наведені вище базові форми числення QALR, 

до яких додаємо форми, індуковані властивостями DFaR, DFaR.  

–|Da 
| 1  | 1  |

| 1

... , ,..., ,

... ,

  







n

n n

n

n

p x x Ex Ex

p x x
; –|Da 

| 1  | 1  |

| 1

... , ,..., ,

... ,

  



 

 

n

n n

n

n

p x x Ex Ex

p x x
.  

Форми |–Da, |–Da, –|Da, –|Da застосовуються до 1...
n

np x x  чи 1...
n

np x x  лише один 

раз на даному шляху при її першій появі як активної формули.  

Числення QAС формалізує |=IR. Умова замкненості секвенції: C.  

Базовими секвенційними формами є |–RR, –|RR, |–R, –|R, |–R,–|R, |–Rs,  

–|Rs, |–R, –|R, |, |, |, |, |, |, |, |, |v, |v, до яких додаємо форми |–

Ra, –|Ra та індуковані властивостями DaL і DaR форми |–Da і –|Da.  

Допоміжнi форми спрощення: |–R, –|R, |–RI, –|RI, |–RU, –|RU. 

Властивості відношень логічного наслідку індукують основну властивість базових 

секвенційних форм:  

Теорема 9. 1. Нехай | |

| |

 

 

 

 
 – базова форма; тоді:  

a)  |=    |= ;  b)  |    | .  

2. Нехай | | | |

| |

        

 

   

 
 – базова форма; тоді:  

a)  |=  та  |=    |= ;  b)  |    |  або  | .  

Для кожного з пропонованих числень QAС, QAL, QAR, QALR вірні теореми 

коректності та повноти. Для доведення повноти пропонованих секвенційних числень 

використовуємо метод модельних множин (подібні доведення див. [3, 7]).  

Теорема 10 (коректності). Секвенція |––| вивідна   |= .  

Теорема 11 (повноти).  |=   секвенція |– –| вивідна.  

Тут вивідності секвенції |––| в численні QAС, QAL, QAR, QALR відповідає 

відношення логічного наслідку |=IR, |=T, |=F, |=TF.  
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Висновки 

У роботі запропоновано новий клас програмно-орієнтованих логічних 

формалізмів – чисті першопорядкові логіки із квазіарними та базовими n-арними 

предикатами. Вони є природним синтезом класичних першопорядкових логік та 

композиційно-номінативних логік квазіарних предикатів. Розглянуто семантичні 

моделі та мови, досліджено семантичні властивості пропонованих логік. Встановлено 

зв’язок між n-арними та тотальними X-арними предикатами, наведено властивості, 

пов’язані з арними атомарними формулами. Описано відношення неспростовнісного, 

істиннісного, хибнісного та сильного логічного наслідку. На цій основі для 

пропонованих логік побудовано низку числень секвенційного типу. Для побудованих 

числень справджуються теореми коректності й повноти.  
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RESUME 
M. Nikitchenko, S. Shkilniak 

Logics with quasiary and n-ary predicates: semantic and syntaсtic aspects 

Mathematical logic is an important instrument for construction of modern information 

systems. At the same time, logics used in programming and mathematics should adequately 

represent main properties of programs. In particular, various types of mappings – total 

mappings of fixed arity (n-ary mappings) and partial mappings of varying arity (quasiary 

mappings) – are wildly used in programming. Such specifics of programs call for construction 

and investigation of new, program-oriented, logics based on n-ary and quasiary mappings. 

Such logics are proposed in this paper – Pure First-order Logics with Quasiary and n-Ary 

predicates (PFLQA). These logics synthesize classical first-order logics and composition-
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nominative logics of quasiary predicates. Algebras of quasiary predicates and their different 

subalgebras, in particular, subalgebras of Equitone and X-ary predicates, are considered as 

semantic models of PFLQA. The following basic operations (compositions) are specified for 

these algebras: disjunction, negation, renomination, and existential quantifier. The language 

of PFLQA is defined on this base. Semantic properties of the algebras are investigated. The 

relations between n-ary and quasiary mappings are studied. Formula properties related to 

renominations and quantifiers are formulated. Different normal forms and equivalence 

relations are specified.  

The following consequence relations are investigated: irrefutability consequence |=IR, 

truth consequence |=T, falsity consequence |=F, strong consequence |=TF. Semantic properties 

of these consequences are investigated; special properties of PFLQA related to atomic 

formulas are formulated. Properties of consequence relations form a semantic basis for 

corresponding calculi of sequent type. Such calculi for PFLQA are proposed in this paper. For 

these calculi basic sequent forms and closedness conditions are formulated. Validity and 

completeness theorems hold for the constructed calculi.  

Надійшла до редакції 31.10.2016 

 

 

 



РОЗДІЛ 7 
SECTION 7 

СИСТЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ І 

СПРИЙНЯТТЯ ОБРАЗІВ

PATTERN RECOGNITION 

AND PERCEPTION SYSTEMS



Матеріали XVI Міжнародної науково-технічної конференції AIIS’2016 

© А.С. Пузик, В.В Курасова, Г.Г. Четвериков            29 

УДК 519.7 

А.С. Пузик, В.В Курасова, Г.Г. Четвериков 

Харьковский национальный  университет радиоэлектроники, Украина 
пр. Науки, 14, г. Харьков, 61000 
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ASPECTS OF DATA MODEL ORGANIZATION OF ELECTRONIC 

TRILINGUAL DICTIONARY 
 

 Статья посвящена описанию аспектов организации модели данных для программной системы 

русско-украинско-английского терминологического словаря. В статье описан подход к разбору входных 

данных. Проведен анализ ошибок возникших при обработке входных данных и методы их решения. 

Приведено сравнение подходов для хранения данных для трехъязычных словарей. Преимуществом 

предложенной системы является равноправие языков, при котором основным языком можно назначать 

любой из представленных. 

Ключевые слова: модель данных, лексикография, алгебра конечных предикатов, office 

automation, парсинг. 

The article is devoted to describing of aspects of data model organization for software system of 

electronic Russian-Ukrainian-English terminological dictionary. The article describes approach to handle input 

data. Issues appeared during parsing of input data have been analyzed and identified ways to resolve them. 

Different approaches to store dictionary data were compared. The advantage of the system is the equality of 

languages, so any of dictionary languages may be set as main. 

Keywords: data model, lexicography, algebra of finite predicates, office automation, parsing. 
 

Введение 

Современный мир невозможно представить без компьютеризированных систем. 

Они проникли во все сферы жизни от систем управления производственными про-

цессами, до систем «умных» домов,  на них основываются и простые веб-сайты, и 

сложные информационные порталы. Развитие лексикографии также не стоит на месте, 

работа лексикографа переводится в электронную форму, на смену бумажным словарям 

приходят электронные, которые доступны в том числе и через интернет. Компью-

теризация процессов сбора текстовой информации позволяет упрощать анализ и 

дальнейшую ее обработку. Поэтому разработка электронных словарей является 

необходимой базой для дальнейшего развития систем интеллектуальной обработки 

естественной речи. 

В данной статье предлагается подход к построению модели данных для 

трехъязычного терминологического словаря по информатике и радиоэлектронике. 

Кроме того, в данной статье описаны проблемы, связанные с представлением, 

обработкой и хранением данных. Описанные трудности решаются с помощью средств 

теории лексикографических систем [1, 2] и алгебры конечных предикатов (АКП) [3, 4]. 
 

Постановка проблемы и цели исследования 

Задача построения электронного словаря представляет собой трудоёмкую 

многоэтапную процедуру. Исходными данными являются отсканированные страницы 

печатных словарей, которые необходимо перевести в электронную форму. Для этого 

необходимо решить проблему корректуры отсканированных текстов. После получения 

сырых данных, возникают проблемы, связанные с их представлением, обработкой и 

хранением. В данной работе требуется обработать отсканированные тексты словарных 
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статей печатного словаря, используя различные приемы, и исследовать аспекты орга-

низации модели данных для трёхъязычного словаря. Данные проблемы необходимо 

решить для русско-украинского словаря по информатике и радиоэлектронике. После 

перевода в электронную форму, двуязычный русско-украинский словарь необходимо 

преобразовать в трехъязычный русско-украинско-английский словарь. 

Подход к ообработке отсканированных текстов 

Процесс создания электронных словарей обычно включает следующие этапы: 

а) сканирование и распознавание словарных статей; 

б) корректура полученного текста; 

в) разбиение текста словаря на массив отдельных словарных статей; 

г) декомпозиция массива словарных статей по формальным признакам [2]. 

Исходными данными словаря являются отсканированные и распознанные 

документы в формате «doc». Это ˗ бинарный формат хранения файлов. используемый 

программой MSWord. 

Принципом построения словаря является алфавитно-гнездовой [5]. Заголовочным 

словом является русское слово-термин. Гнездо включает терминологические слово-

сочетания, элементом которых является заголовочный термин. Терминологические 

словосочетания строятся таким образом, чтобы тильда была на первом месте. 

Напрямую эти данные из файла достать довольно затруднительно из-за 

внутренних особенностей формата «doc». Также сам распознанный текст находится в 

различных секциях документов и содержит большое количество ошибок 

распознавания, что затрудняет извлечение правильной информации (рис. 1).  

 
Рис. 1 Пример входных данных 

 

Наименее трудоемким подходом для извлечения необходимой информации, в 

данном случае, является доступ к содержимому посредством технологии Office COM 

Automation [6]. MSWord предоставляет интерфейсы для доступа к содержимому 

документов. Таким образом, словарные статьи можно перевести в текстовый 

юникодный формат как промежуточный вариант. С одной стороны, данные получаются 
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не отягощенными информацией о форматировании, с другой стороны, юникод 

позволяет сохранять все символы любого языка, благодаря чему тексты можно 

использовать для дальнейшей обработки. 

После перевода в текстовый формат, в словарных статьях обнаружилось много 

ошибок из-за неправильно распознанных символов, неверно распознанных знаков 

переносов, пустых строк и т.д. В то же время, в этих ошибках присутствовали 

определенные регулярности, что позволило организовать исправление данных ошибок 

в автоматизированном режиме. Каждый новый термин начинается с новой строки, а 

ошибочные символы «новой строки» можно выявить при помощи регулярных 

выражений. Все ударные буквы оказались неправильно распознанными, но 

единообразно, благодаря чему их удалось исправить простой заменой. Ударные буквы, 

после лексического разбора текста, помечаются символом «#». 

При переносе данных из формата MSWord все словосочетания были 

пронумерованы, поэтому поиск неправильных вхождений переводов строк был 

возможен при помощи регулярных выражений типа «^\d\.$» («\d\.» – служебная цифра 

с точкой для нумерации перевода, добавленная в начало каждой строки). Аналогичным 

образом были выявлены неправильные скобки. В общем случае регулярные выражения 

неприменимы для определения скобок. Однако, такой подход оказался приемлем, 

поскольку отсутствовали сложные вложенные структуры скобок. Большинство 

неправильных скобок не имели пару. Обычно это случалось из-за того, что разрыв 

слова происходил в неправильном месте при распознавании.  

Пример из разбитого на переводы строк, но необработанного, файла: 

... 

1.(моно, не)хроматèческая ( 

2.моно, не)- хроматèчна аберàція) 

... 

1.( -витîк  

2.ампåр-витîк 

... 

В первом случае скобка из верхней строки должна принадлежать нижней, во 

втором скобка – артефакт распознавания. Такие случаи необходимо было найти и, 

соответственно, можно было использовать выражения типа «\([^\)]*?$». 

Выявление неправильных дефисов оказалось самой трудоемкой частью. Чаще 

всего они приходились на перенос слова, из-за чего нарушалась структура изложения 

терминов. Благодаря этим нарушениям, при помощи регулярных выражений, такие 

места были найдены и исправлены почти для всех случаев. Такие проблемные символы 

были найдены при помощи регулярных выражений  типа «-\s*$». Остальные дефисы 

пришлось исправлять в ручном режиме. 

При дальнейшем анализе текстов, удалось выбрать отрасль, семантику 

(расширенное описание), изменяемую часть слов и прочее. В дальнейшем эти данные 

пригодились для заполнения внутренних структур словаря. 

Модель данных трехъязычного словаря 

После получения сырых распознанных и откорректированных данных, возникают 

проблемы, связанные с их обработкой, хранением и представлением пользователю. 

Одной из главных причин, возникающих на пути решения указанных проблем, 

является сложная структура лингвистического материала. Отсюда вытекает сложность 

организации модели данных. Часть проблем и подходов к их решению была описана 

для двуязычного словаря и лексикографических систем в целом [1, 2]. 
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На верхнем уровне внутренняя структура двуязычного словаря обычно 

представляется следующим образом: в общих чертах, опуская особенности слов, 

каждому термину ставится в соответствие его переводной эквивалент или список 

эквивалентов, которые могут быть как синонимами, так и иметь другой смысл. Из 

набора таких эквивалентов состоит словарь. Обычно, один из языков является 

основным и переводы даются относительно этого языка. Данный случай – это пример 

отношения один ко многим. В случае, если перевод осуществляется в обе стороны, то 

появляется второй аналогичный список для другого языка. Для хранения содержимого 

словаря в электронной форме будут использованы таблицы для хранения переводных 

эквивалентов и связей между ними. При этом получаются связи многие ко многим. При 

переходе к созданию трёхъязычного словаря, особенно, если планируется, что все три 

языка должны быть равноправными, появляется проблема построения связей между 

переводными эквивалентами, поскольку количество связей растёт пропорционально 

количеству языков (рис. 2).  

 

 
Рис. 2 Лавиноподобный рост количества связей при добавлении третьего языка 
 

Одним из вариантов решения данной проблемы может являться вынос связей в 

отдельную сущность. Благодаря такому подходу, термины, терминологические 

словосочетания и связи между переводами для разных языков будут храниться 

отдельно, но упорядочено. При этом остается проблема семантического перевода для 

конкретного термина, то есть в некоторых ситуациях может потребоваться получить 

информацию только о какой-то конкретной семантике слова. 

Другим подходом для решения данной проблемы предлагается введение 

дополнительного уровня косвенности, которым будет являться абстракция, 

обозначающая семантику термина. Это позволит, с одной стороны, перейти от 

отношения многие ко многим к отношению один ко многим (рис. 3), с другой стороны, 

появится четкая привязка термина к семантике, с третьей стороны, при дальнейшем 

развитии словаря, терминам можно будет легко добавлять толкования. 
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Рис. 3. Предлагаемая модель хранения данных 

 

Таким образом, данный подход к построению трёхъязычного словаря позволит 

перейти от двуязычного словаря не только к трёхъязычному, но и многоязычному (с 

некоторыми ограничениями) словарю. 

Заключение 

Таким образом, были обработаны отсканированные тексты терминологического 

русско-украинского словаря по информатике и радиоэлектронике. Предложен подход к 

организации модели данных для трёхъязычного русско-украинско-английского 

терминологического словаря. При построении модели удалось уйти от некоторых 

проблем, которые возникали в ранее построенных словарях [1, 5]. Так, удалось авто-

матизировать корректировку входных данных [6], применив регулярные выражения в 

частности. Для формализации языковой информации, использовалось понятие семан-

тического состояния языковой единицы. Очевидно, что поход к построению трёхъязыч-

ного словаря можно также применить и для словарей с большим количеством языков. 

Достоинством данного подхода является равноправие языков, благодаря чему 

появляется возможность выбора основного языка, в зависимости от требований 

специалиста, работающего со словарем. 
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RESUME 

O.S Puzik, V.V Kurasova, G.G. Chetverikov 

Aspects of data model organization of electronic trilingual dictionary 

The article describes approaches to organize data model for trilingual dictionaries. The 

Russian-Ukrainian terminological dictionary of informatics and radio electronics in paper 

form is the base for electronic trilingual dictionary. The goal of the work is to extract data 

from scanned pages, perform corrections to eliminate or at least reduce number of incorrectly 

recognized words. Also the goal is to investigate aspects of data model organization for 

trilingual dictionary. 

Stages of construction of electronic dictionaries are described as following: 

a) Scanning and recognition of dictionary articles. 

b) Correction of recognized texts. 

c) Splitting texts to an array of separate article entries. 

d) Decomposition of the array by formal characteristics. 

Construction principle of the dictionary is alphabetic-nested. So heading term is 

Russian. The nest includes term’s word-combinations which contain heading word as one of 

elements. Ukrainian translation equivalents correspond to order in Russian word 

combinations. Thus the construction principle is the reason why we can parse input 

automatically. Issues which prevent using data stored in “doc” format directly are analyzed. 

Office COM Automation technology is suggested as a way to handle scanned and recognized 

input data stored in “doc” format. Regular expressions are used as way to fix issues caused by 

recognition errors of OCR engines.  

Two different approaches to store parsed dictionary data are considered. The article 

notes that increasing number of languages in multilingual dictionaries causes avalanche-like 

increasing number of relationships between translation equivalents. The study suggests 

extracting abstract semantic entity over each translation equivalent to avoid such issue. Words 

with the same semantic will construct the term entity. This approach allows expanding 

trilingual dictionary with other languages, explanations for each term and so on.  
 

Надійшла до редакції 29.10.2016 
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ПАРАЛЕЛЬНЕ КОДУВАННЯ КОНТУРІВ ОБ’ЄКТІВ У БІНАРНИХ 
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PARALLEL ENCODING THE CONTOURS OF OBJECTS IN THE 

BINARY IMAGE AND THE CALCULATION OF ITS MOMENTS OF 

INERTIA 
 

У статті пропонуються алгоритми кодування контурів об’єктів у бінарних зображеннях та 

обчислення їх моментів інерції, які можуть значно прискорити процес обчислень за рахунок суміщення 

введення і обробки відеоданих з використанням векторних операцій. 

Ключові слова: зображення, контур, моменти інерції.  
The article proposes coding algorithms contours of objects in the binary images, and calculating their 

moments of inertia, which can greatly speed up the calculation process at the expense of combining input and 

processing of image data using vector operations. 

Key words: images, contour, moments of inertia. 

Вступ 

Достатньо важливою при обробці зображень, особливо вбудованими пристроями, 

що призначені для роботи в реальному часі, є  проблема прискорення обчислень. У 

даній статті пропонуються алгоритми кодування контурів об’єктів у бінарних 

зображеннях та обчислення їх моментів інерції, які можуть значно прискорити процес 

обчислень за рахунок суміщення введення і обробки відеоданих з використанням 

векторних операцій. 

Процедура послідовного виділення і кодування контурів передбачає наявність в 

пам’яті обчислювального пристрою повного кадру зображення. З метою скорочення 

часу запізнювання результатів обробки, економії ресурсів пам’яті та підвищення 

швидкодії за рахунок використання тільки внутрішньої швидкої пам’яті процесора, 

доцільно проводити обчислення паралельно з введенням зображення, послідовно 

отримуючи і зберігаючи тільки частку його рядків. Цій меті відповідає метод виділення 

і кодування контурів об’єктів бінарних відеозображень, заснований на послідовному 

скануванні частки рядків зображення, представлений в [1]. 

Метод, у загальному плані, має наступні основні етапи. 

Вводиться черговий i-ий рядок зображення і бінаризується. Проводиться 

послідовний аналіз взаємного розташування чорних і білих сегментів в i-ому та (i-1) - 

ому рядках, при цьому можуть виникати 4 варіанти обставин: 

1. В обох рядках закінчились чорні сегменти або їх зовсім не було, тоді 

повертаємося до введення наступного рядка (i=i+1). 

2. В i - ому рядку зустрівся чорний сегмент, на тлі білого сегменту (i-1) - ого 

рядка, або навпаки, білий сегмент на тлі чорного сегменту. Така ситуація відповідає 

зародженню двох гілок контуру, яким призначаються чергові порядкові номери. 

Кінцевий номер цих гілок, а саме якому контуру вони належать, стане відомий в кінці 

процесу після з’єднання гілок всіх контурів. 
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3. В (i-1) - ому рядку зустрівся чорний сегмент, на тлі білого сегменту (i) - ого 

рядка або навпаки, білий сегмент, на тлі чорного сегменту. Така ситуація відповідає  

з’єднанню двох гілок. При цьому обом гілкам призначається менший з двох їх номерів, 

якщо вони різні. 

4. В i - ому рядку зустрівся чорний сегмент, що перетинається з чорним 

сегментом (i-1) - ого рядка. Згідно з порядком слідування пікселів у рядках можливі 

наступні варіанти. За початком чорного сегменту i - ого рядка йде початок чорного 

сегменту (i-1) - ого рядка або навпаки, за початком чорного сегменту (i-1) - ого рядка 

йде початок чорного сегменту i - ого рядка. Такі варіанти можливі і з початками білих 

сегментів. Кожен з варіантів означає перехід гілки з (i-1) - ого рядка в (i) - ий рядок. 

У результаті послідовного аналізу всього бінарного зображення формуються 

вектори контурів всіх обєктів зображення, що обєднують координати точок гілок, які 

належать кожному з контурів.  

Алгоритм паралельного кодування контурів із застосуванням векторних 

операцій 

Для подальшого прискорення процесу локалізації і кодування контурів об’єктів 

пропонується модифікація запропонованого методу і алгоритм обробки бінарних 

відеозображень із застосуванням векторних операцій. 

У рамках роботи будемо розглядати бінарне зображення, у якому на білому фоні 

представлені чорні об’єкти (або, навпаки, це не принципово), що мають замкнені 

контури і позначені як об’єкти 1-ого рівня. При цьому, в межах об’єктів 1-ого рівня 

можуть бути розташовані білі об’єкти 2-ого рівня, в межах об’єктів 2-ого рівня можуть 

бути розташовані чорні об’єкти 3-ого рівня і так далі. Контур визначається як замкнена 

ломана лінія товщиною в один піксель, яка з’єднує центри граничних пікселів об’єкта, 

що примикають друг до друга, по прямій або діагоналі і належать цьому об’єкту. Щоб 

не виникало колізій з перетинанням контурів, встановлено, що точка між пікселями при 

переходах по діагоналі належить чорним об’єктам і є перепоною для білих об’єктів. 

Контури представляються у вигляді таблиці 1, компонентами якої, є:  

n – номери гілок (після закінчення аналізу будуть змінені на номери контурів), 

N – загальна кількість гілок (буде відома в кінці аналізу), 

p – ознака гілки (1 – чорна гілка, 0 – біла гілка), 

y – номер (координата) рядка, з якого починається гілка, 

z – кількість точок у гілці, 

x – номери (координати) точок гілки в рядку, 

n_p – номер гілки, з кінцем якої здійснюється з’єднання.  

Таблиця 1. Таблиця гілок контурів 

n p y z  x n_p 

0      

1      

2      

3      

………………. 

N      

N+1      

 

Пояснімо роботу формальних правил формування таблиці гілок контурів на 

прикладі тестового бінарного зображення, представленого на рисунку 1. Слід 

враховувати, що, для коректності роботи алгоритму, об’єкти не повинні стикатися з 

краями зображення. Для довільного зображення крайні рядки і стовпці заповнюються 

фоном. 
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Для подальших пояснень введемо позначення початків чорного і білого сегментів 

бінарного зображення: 

1 – початок чорного сегмента (i-1) - ого рядка, 

1 – початок чорного сегмента (i) - ого рядка, 

0 – початок білого сегмента (i-1) - ого рядка, 

0 – початок білого сегмента (i) - ого рядка. 
 

 

Рис. 1. Тестове бінарне зображення. 

Згідно з методом сканування рядків зображення, можливі ситуації при 

послідовному аналізі, що відповідають наступним комбінаціям слідування початків 

сегментів за порядковими номерами точок попереднього і поточного рядків: 

1. (1, 1, …), (1, 1, …), (0, 0, …), (0, 0, …) – продовження гілок з рядка в рядок; 

2. (0, …, 1, 0, ..., *), (1, …, 0, 1, ..., *) – виділені жирним шрифтом комбінації 

відповідають зародженню пари з’єднаних початками чорної і білої гілок у поточному 

рядку (зірочка позначає перший не підкреслений індекс, що зустрінеться); 

3. (0, …, 1, 0, ..., *), (1, …, 0, 1, ..., *) – виділені жирним шрифтом комбінації 

відповідають з’єднанню кінців пари гілок у попередньому рядку, що означає 

приписування до параметрів кожної гілки номеру гілки, з якою вона з’єднується 

(підкреслена зірочка позначає перший підкреслений індекс, що зустрінеться); 

4. Для інших сполучень трьох індексів продовжити аналіз. 

Згідно з умовою, що точка між чорними пікселями при переходах по діагоналі 

належить чорним об’єктам, при одночасній зустрічі в одній позиції комбінацій 0 і 1 

першою вважається одиниця. 

Для формального представлення алгоритму введемо деякі поняття і позначення. 

Поточний рядок при перетворенні в бінарну форму будемо представляти 

вектором, де кожній точці відповідають 2 біта. Нуль відповідає білій точці, а одиниця  

чорній. Для поточного рядка формуємо вектор  T початків сегментів бінарного 

зображення в рядку наступним чином. 

У векторі  T формуємо бінарне зображення, наприклад, 4-ого рядка. 

T=00,00,00,00,01,01,01,01,00,00,00. 

 Здійснюємо перетворення )2(  TTT , де 

    операція покомпонентного логічного множення,  

2   операція зсуву вектора на 2 біта вправо. 

У результаті отримуємо T=00,00,00,00,01,00,00,00,01,00,00. 

До результуючого вектору R поміщаємо вектор T, зсунутий на 1 біт вліво 

( 1 TR ), і вважаємо його як вектор, сформований для попереднього рядка. Потім 

таким же чином формуємо в векторі T поточний 5-ий рядок та операцією логічного 

додавання   додаємо його до вектора R. У результаті отримуємо злиті та впорядковані 

за номерами точок початки сегментів попереднього і поточного рядків. 

R=00,00,00,01,10,01,00,00,11,01,00. 
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Надалі, для простоти, будемо представляти результуючі вектори не в бітовій, а в 

кодовій формі, де 

00=0  означає, що в цій позиції немає початків сегментів, 

01=1  означає початок сегмента в (i) - ому рядку, 

10=2  означає початок сегмента в (i-1) - ому рядку, 

11=3  означає одночасний початок сегментів в (i) - ому та в (i-1) - ому рядках. 

Отже, для 5-ого рядка R=0,0,0,1,2,1,0,0,3,1,0. 

Початки сегментів кожного рядка обов’язково чергуються: за початком чорного 

сегмента йде початок білого сегмента, а за початком білого сегмента йде початок 

чорного сегмента. Тому, при послідовному аналізі R, буде відомо не тільки, в якому 

рядку (попередньому чи поточному) зустрівся початок сегмента, а і якого він кольору. 

Таким чином, алгоритм включає наступні дії. 

На початку аналізу i  та вектор R у всіх позиціях дорівнюють 0. 

1. Послідовно з (i) - ого рядка бінарного зображення формується вектор T. 

2. TRR  . 

3. Аналіз R і заповнення таблиці гілок контурів. 

4. 1 TR , i=i+1. 

5. Дії з п.1 повторюються, доки не дійдемо до кінця зображення. 

6. Об’єднання гілок у контури. 

Алгоритм аналізу і формування таблиці гілок контурів 

Аналіз вектора R можна здійснювати послідовно, позиція за позицією, або за 

рахунок визначення значущих позицій, використовуючи, наприклад, операції 

нормалізації. Операція нормалізації  це операція, при якій обчислюється номер позиції 

першої «1» зі зсувом даних до цієї позиції. Тобто, по черзі здійснюється нормалізація 

бінарного рядка до першої «1», що відповідає початку сегмента, з обчисленням його 

загального номера в рядку. Технічні рішення швидкої однотактної операції 

нормалізації відомі і реалізовані в багатьох сигнальних процесорах, що серійно 

випускаються. Наприклад, у процесорах фірми Analog Devices. 

Реалізовувати алгоритм пропонується за допомогою автоматної моделі, що 

циклічно, залежно від значень окремих позицій вектора R, які подаються на вхід 

автомата, змінює свій стан та залежно від цього здійснюються необхідні дії. Таблиця 

переходів автомата представлена в таблиці 2. Стан автомата вказує, які дві попередні 

значущі позиції вектора R потрібно враховувати при аналізі значення наступної позиції 

цього вектора, що надходить на вхід автомата, а також, початок якого сегмента білого 

чи чорного буде закодовано в цій позиції. Тобто, коли стан позначено (0, 0), з кодом 0, 

це означає, що в попередніх позиціях поточного і попереднього рядків були початки 

білих сегментів. Відповідно, надалі в обох рядках можуть зустрітися тільки початки 

чорних сегментів. У стовпчику «Дії при зміні стану» таблиці 2 однією зірочкою 

позначені дії при зародженні гілок, двома – при з’єднанні гілок, трьома – при переході 

гілки з рядка на рядок. 
У поясненнях задіяні такі проміжні змінні та вектори: 
i – номер поточного рядка, 
ss – лічильник номерів гілок (перед початком аналізу ss=0, в кінці аналізу буде 

дорівнювати кількості гілок), 
stan – код стану автомата, stan =0 перед початком аналізу кожного вектора R, 
j – номер поточної позиції вектора R,  j=0 перед початком аналізу кожного 

вектора R,   
vxid – код значення поточної позиції вектора R, 
nn, n_min, n_max  – проміжні значення номерів гілок, 
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zz – проміжне значення кількості координат у гілці, 
xx – проміжне значення номера значущої позиції вектора R. 
VN – вектор номерів гілок, що перетинають попередній рядок, де vn[in] – окремі 

компоненти вектора з індексом in, ++in – операція перед індексацією, in++ – операція 
пост індексації, 

V_N – вектор номерів гілок, що перетинають поточний рядок, де v_n[i_n] – окремі 
компоненти вектора з індексом i_n. 

Tаблиця 2. Таблиця переходів автомата з відповідними діями 

Поточний 

cтан та його 

код (stan) 

Код 

входу  

(vxid) 

Вхідна 

ознака   

Наступний 

стан та його 

код 

Дії при зміні стану 

(0, 0), 0 

0 ---- (0, 0), 0 -------------- 

1 1 (0, 1), 1 i_n=i_n+1, xx=j. 

2 1 (0, 1), 2 in=in+1. 

3 1, 1 (1, 1), 4 *** nn=vn[++in], v_n[++i_n]=nn, zz=z[nn], x[nn][zz]=j, z[nn]=zz+1.  

(0, 1), 1 

0 ---- (0, 1), 1 -------------- 

1 0 (0, 0), 0 * v_n[i_n++]=ss, n[ss]=ss, p[ss]=1, y[ss]=i, zz=0, x[ss][zz]=xx, 

z[ss++]=1, 

  v_n[i_n]=ss, n[ss]=ss, p[ss]=0, y[ss]=i, zz=0, x[ss][zz]=j, z[ss++] =1. 

2 1 (1, 1), 3 *** nn=vn[++in], v_n[i_n]=nn, zz=z[nn], x[nn][zz]=xx, z[nn]=zz+1. 

3 1, 0 (1, 0), 6 *** nn=vn[++in], v_n[i_n++]=nn, zz=z[nn], x[nn][zz]=xx, 

z[nn]=zz+1. 

(0, 1), 2 

0 ---- (0, 1), 2 -------------- 

1 1 (1, 1), 4 *** nn=vn[in], v_n[++i_n]=nn, zz=z[nn], x[nn][zz]=j, z[nn]=zz+1. 

2 0 (0, 0), 5 ** n_min=min{vn[in+1], vn[in]} , n_max=max{vn[in+1], vn[in++]}, 

      n_p[n_min]= n_max, n_p[n_max]= n_min. 

3 1, 0 (1, 0), 7 *** nn=vn[in++], v_n[++i_n]=nn, zz=z[nn], x[nn][zz]=j, z[nn]=zz+1. 

(1, 1), 3 

0 ---- (1, 1), 3 -------------- 

1 0 (1, 0), 6 i_n=i_n+1, xx=j. 

2 0 (1, 0), 7 in=in+1/ 

3 0, 0 (0, 0), 0 *** nn=vn[++in], v_n[++i_n]=nn, zz=z[nn], x[nn][zz]=j, z[nn]=zz+1. 

(1, 1), 4 

0 ---- (1, 1), 4 -------------- 

1 0 (1, 0), 6 i_n=i_n+1, xx=j. 

2 0 (1, 0), 7 in=in+1. 

3 0, 0 (0, 0), 0 *** nn=vn[++in], v_n[++i_n]=nn, zz=z[nn], x[nn][zz]=j, z[nn]=zz+1. 

(0, 0), 5 

0 ---- (0, 0), 5 -------------- 

1 1 (0, 1), 1 i_n=in+1, xx=j. 

2 1 (0, 1), 2 in=in+1. 

3 1, 1 (1, 1), 4 *** nn=vn[++in], v_n[++i_n]=nn, zz=z[nn], x[nn][zz]=j, z[nn]=zz+1. 

(1, 0), 6 

0 ---- (1, 0), 6 -------------- 

1 1 (1, 1), 4 * v_n[i_n++]=ss, n[ss]=ss, p[ss]=0, y[ss]=i, zz=0, x[ss][zz]=xx, 

z[ss++]=1, 

  v_n[i_n]=ss, n[ss]=ss, p[ss]=1, y[ss]=i, zz=0, x[ss][zz]=j, z[ss++] =1. 

2 0 (0, 0), 5 nn=vn[++in], v_n[i_n]=nn, zz=z[nn], x[nn][zz]=xx, z[nn]=zz+1. 

3 1, 0 (1, 0), 7 ** v_n[i_n++]=ss, n[ss]=ss, p[ss]=0, y[ss]=i, zz=0, x[ss][zz]=xx, 

z[ss++]=1, 

      v_n[i_n]=ss, n[ss]=ss, p[ss]=1, y[ss]=i, zz=0, x[ss][zz]=j, z[ss++] 

=1, 

      in=in+1. 

(1, 0), 7 

0 ---- (1, 0), 7 -------------- 

1 0 (0, 0), 0 *** nn=vn[in], v_n[++i_n]=nn, zz=z[nn], x[nn][zz]=j, z[nn]=zz+1. 

2 1 (1, 1), 3 ** n_min=min{vn[in+1], vn[in]} , n_max=max{vn[in+1], vn[in++]}, 

      n_p[n_min]=n_max, n_p[n_max]= n_min. 

3 1, 0 (1, 0), 6 ** n_min=min{vn[in+1], vn[in]} , n_max =max{vn[in+1], vn[in++]}, 

      n_p[n_min]=n_max, n_p[n_max]=n_min, i_n=i_n+1, xx=j. 

 

У таблицях 3 і 4 представлені результати обробки тестового зображення при 
формуванні таблиці векторів послідовно за рядками без деталізації процесу аналізу 
рядків. У таблиці 3 відображені результуючі значення векторів T, R, VN, V_N та 
коментар до ситуацій, що виникли при обробці кожного з рядків зображення. У таблиці 
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4 представлено вміст таблиці контурів після аналізу кожного рядка, з чого достатньо 
легко можна дослідити його послідовну зміну. 

Таблиця 3. Результат обробки тестового зображення за рядками 

i Ti , Ri ,  j=0-10 VN / V_N Коментар 

3 T =00000000000 

R =00000000000 

 

_, 

Дій не відбувається 

4 T =00001000100 

R =00001000100 

 

_,0,1 

 

Зародження пари гілок з номерами 0, 1 

5 T =00010100110 

R =00012100310 

 

_,0,2,3,1 

Перехід гілок 0, 1 з рядка в рядок 

Зародження пари гілок з номерами 2, 3 

6 T =00101000101 

R =00121200321 

 

_,0,2,3,1 

Перехід гілок 0, 2, 3, 1 з рядка в рядок 

7 T =00101101101 

R =00303101303 

 

_,0,2,4,5,3,1 

Перехід гілок 0, 2, 3, 1 з рядка в рядок 

Зародження пари гілок з номерами 4, 5 

8 T =00010011100 

R =00212213302 

 

 

_,0,6,7,1 

Перехід гілок 0, 1 з рядка в рядок 

З’єднання кінців гілок 2 і 4 

Зародження пари гілок з номерами 6, 7 

З’єднання кінців гілок 5 і 3 

9 T =00000000000 

R =00020022200 

 

_, 

З’єднання кінців гілок 0 і 6, 7 і 1 

 

Таблиця 4. Вміст таблиці контурів у процесі обробки тестового зображення за 

рядками 

n p y z x n_p  

 

n p y z x n_p 

i=4 i=8 
0 1 4 1 4  0 1 4 5 4, 3, 2, 2, 3  

1 0 4 1 8  1 0 4 5 8, 9, 10, 10, 8  

i=5 2 0 5 3 5, 4, 4 4 

0 1 4 2 4, 3  3 1 5 3 8, 8, 8 5 

1 0 4 2 8, 9  4 1 7 1 5 2 

2 0 5 1 5  5 0 7 1 7 3 

3 1 5 1 8  6 0 8 1 6  

i=6 7 1 8 1 7  

0 1 4 3 4, 3, 2  i=9 
1 0 4 3 8, 9, 10  0 1 4 5 4, 3, 2, 2, 3 6 

2 0 5 2 5, 4  1 0 4 5 8, 9, 10, 10, 8 7 

3 1 5 2 8, 8  2 0 5 3 5, 4, 4 4 

i=7 3 1 5 3 8, 8, 8 5 

0 1 4 4 4, 3, 2, 2  4 1 7 1 5 2 

1 0 4 4 8, 9, 10, 10  5 0 7 1 7 3 

2 0 5 3 5, 4, 4  6 0 8 1 6 0 

3 1 5 3 8, 8, 8  7 1 8 1 7 1 

4 1 7 1 5   

5 0 7 1 7        

У таблиці 5, як приклад, надано детальній опис дій та значення змінних у процесі 

послідовного аналізу 8-ого рядка тестового зображення. У стовпчику, позначеному j, 

розташовані номери позицій вектора R, починаючи з першої значущої, а в стовпчику, 

позначеному vxid, значення цього вектора відповідно позицій. У стовпчиках, 

позначених stan, ss, in, i_n, хx, V_N – значення цих змінних, які вони приймають по 

закінченні аналізу відповідної позиції. Вектор V_N послідовно заповнюється номерами 

гілок, що перейшли з попереднього, або зародилися в поточному рядку. Опис дій 

надано у вигляді переліку операцій над змінними, скопійованими з таблиці 2, 

відповідно до значень stan, vxid та тих же операцій, але з підстановкою чисельних 
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даних. Результат цих операцій, що змінили вміст таблиці контурів, можна порівняти 

для контролю з відповідними значеннями таблиці 4 для i, що дорівнює 8. 

Таблиця 5. Результати аналізу 8-ого рядка зображення  

(початок аналізу: i=8; VN=_,0,2,4,5,3,1; ss=6; in=0, i_n=0 ). 

j stan vxid ss, in, i_n, xx 

V_N 

Дії при аналізі компонентів вектора  R, сформованого для поточного рядка за 

його окремими значущими компонентами. 

2 0 2 6,  0,  0,  _ 

V_N=_ 

stan=2, in=in+1 

            in=0+1 

3 2 1 6,  1,  0,  _ 

V_N=_,0 

stan =4,nn=vn[in], v_n[++i_n]=nn, zz=z[nn], x[nn][zz]=j, z[nn]=zz+1. 

              nn=0,          v_n[1]=0,       zz=z[0]=4,  x[0][4]=3,   z[0]=zz+1=5. 

4 4 2 6,  1,  1,  _ 

V_N=_,0 

stan =7, in=in+1=2. 

5 7 2 6,  2,  1,  _ 

V_N=_,0 

stan =3, n_min=min{vn[in+1], vn[in]} , n_max=max{vn[in+1], vn[in++]}, 

               n_p[n_min]=n_max, n_p[n_max]= n_min, 

               n_min=min{vn[3], vn[2]}=2 , n_max=max{vn[3], vn[2++]}=4, 

               n_p[2]=4,                   n_p[4]= 2. 

6 3 1 6,  3,  1,  _ 

V_N=_,0 

stan =6, i_n=i_n+1, xx=j. 

                  i_n=1+1,     xx=6. 

7 6 3 6,  3,  2, 6 

V_N=_,0,6,7 

stan =7, 

v_n[i_n++]=ss, n[ss]=ss, p[ss]=0, y[ss]=i, zz=0, x[ss][zz]=xx, z[ss++] =1, 

v_n[i_n]=ss, n[ss]=ss, p[ss]=1, y[ss]=i, zz=0, x[ss][zz]=j, z[ss++] =1, in=in+1. 

v_n[2++]=6,     n[6]=6,   p[6]=0,   y[0]=8, zz=0, x[6][0]=6,     z[6++] =1, 

v_n[3]=7,   n[7]=7, p[7]=1,    y[7]=7, zz=0,  x[7][0]=7,  z[7++] =1, in=3+1=4. 

8 7 3 8,  4,  3,  6 

V_N=_,0,6,7 

stan =6, n_min=min{vn[in+1], vn[in]} , n_max =max{vn[in+1], vn[in++]}, 

n_p[n_min]=n_max, n_p[n_max]=n_min, i_n=i_n+1, xx=j 

                  n_min=min{vn[5],vn[4]}=3 ,    n_max =max{vn[5], vn[4++]}=5, 

n_p[3]=5,                  n_p[5]=3,                   i_n=3+1,   xx=8. 

9 6 0 8,  5,  4,  8 

V_N=_,0,6,7 

stan =6, дій не відбувається. 

10 6 2 8,  5,  4,  8 

V_N=_,0,6,7,

1 

stan =5, nn=vn[++in], v_n[i_n]=nn, zz=z[nn], x[nn][zz]=xx, z[nn]=zz+1. 

               nn=vn[++5]=1, v_n[4]=1, zz=z[1]=4, x[1][4]=8, z[1]=4+1. 

Наступним етапом є об’єднання гілок в контури, тобто позначення гілок, що 

відносяться до контуру одного об’єкта номером контуру замість номера гілки та 

перерахунок координат гілок. Процедура буде такою. 

Вводиться змінна лічильника контурів k. На початку процедури k дорівнює нулю, 

в кінці аналізу буде дорівнювати кількості контурів. У таблиці контурів скануються по 

вертикалі номери гілок. При зустрічі номера гілки, що більший або дорівнює k та 

враховуючи, що при зародженні пара гілок з’єднана своїми початками, починається 

послідовне слідкування за гілками, з’єднаними кінцями і початками доти, поки не 

повернемось до гілки, з якої почали. Номери з’єднаних між собою гілок змінюються на 

значення k. Збільшуємо k на одиницю і продовжуємо процес сканування і 

відслідковування ланцюжків гілок, з’єднаних у замкнені контури. 

Загальна послідовність координат точок у контурі за гілками має наступний 

порядок. Для першої гілки береться послідовність координат від початку гілки до її 

кінця, для наступної, навпаки, від кінця  до початку і так далі, по черзі змінюючи 

напрям. Цей порядок відповідає обходу контуру проти годинникової стрілки. 

Колір об’єкта, замкненого контуром (чорний або білий), визначає ознака першої 

гілки. Враховуючі умову, що контур утворюють граничні пікселі, які належать об’єкту, 

координати x всіх білих гілок чорного контуру, та координати x всіх чорних гілок 

білого контуру зменшують на одиницю. У таблиці 6 представлена фінальна таблиця 

гілок контурів після вказаних перетворень. У результаті отримані контури двох 

об’єктів, чорного і білого. 
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Таблиця 6. Фінальна таблиця гілок контурів після перетворень 

n p y z x n_p 

0 1 4 5 4, 3, 2, 2, 3 6 

0 0 4 5 7, 8, 9, 9, 7 7 

1 0 5 3 5, 4, 4 4 

1 1 5 3 7, 7, 7 5 

1 1 7 1 4 2 

1 0 7 1 7 3 

0 0 8 1 5 0 

0 1 8 1 7 1 

На рисунку 2а представлене напівтонове зображення, а на рисунку 2б відображені 

точки контурів, координати яких увійшли до фінальної таблиці гілок контурів. Перед 

кодуванням контурів здійснена проста порогова бінаризація. Значення порога – 100, 

загальна кількість гілок в таблиці – 534, контурів – 132. 
 

 

                            а                                                                        б 

Рис. 2.   а – кольорове зображення, б - точки контурів, за координатами з таблиці гілок 

контурів 

З рисунку 2б видно, що значна частина точок контурів об’єктів не відображена. 

Точніше, немає горизонтальних ліній, відображені тільки їх крайні точки. Але за 

потреби формування повного вектору координат точок контуру вся необхідна 

інформація для обчислення координат відсутніх точок в таблиці є. Для цього необхідно 

аналізувати різницю між сусідніми координатами x контуру. Абсолютне значення 

різниці вкаже на кількість відсутніх точок, а знак різниці та ознака гілки  на напрямок 

їх розташування. Ця процедура досить проста. Тому не будемо її детально розглядати, 

оскільки для обчислення моментів інерції бінарних об’єктів вона не потрібна. 

Обчислення моментів інерції бінарних об’єктів, замкнених контурами з 

використанням векторних операцій. 

Одними з параметрів, що характеризують форму об'єктів, є моменти інерції 

різних порядків. На їх основі для задач порівняння об'єктів за формою контурів можна 
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будувати моментні інваріанти, які не залежать від афінних перетворень: зсуву, 

повороту, зміни масштабу об'єкта та інших перетворень [2]. 

Нижче, для дискретного випадку, представлена загальна формула обчислення 

моментів к-ого порядку: 
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,  j = (0, k), 

де Mj,k-j  моменти; Bi  значення яскравостей пікселів об'єкта; xi, yi  – координати 

пікселів; N – кількість пікселів бінарного об'єкта. 

Відповідно до прийнятої моделі, за об'єкт будемо вважати площу, замкнену 

контуром з однаковою яскравістю всіх пікселів, яку можна винести за знак суми і 

умовно прирівняти до одиниці. 

На зображенні в межах одного рядка може перебувати кілька сегментів об'єкта. 

Тобто, об'єкт можна представляти як сукупність його сегментів у різних рядках, а 

момент деякого порядку цього об'єкта як суму моментів такого ж порядку всіх його 

сегментів. Отже, знаючи початок і кінець сегмента в конкретному рядку, можна 

визначити його момент MSj,k-j  як: 
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,
, де y – номер рядка, а n – кількість пікселів у сегменті. 

Отже, якщо поточний граничний піксель з координатами (xi, yi ) є початком 

сегмента в рядку, то:   
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а якщо кінцем тоді:  
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Нижче представлені вирази для сум членів арифметичної прогресії в степені 1, 2, 

3. Спосіб виведення формул для степенів довільного порядку надано в [3]. 
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З процедури формування таблиці контурів є очевидним, що для чорного контуру 

точки чорних гілок є початками, а точки білих гілок  кінцями сегментів, і навпаки, для 

білого контуру точки білих гілок є початками, а точки чорних гілок  кінцями сегментів 

об'єкта, замкненого цими контурами. Наявність у таблиці контурів координат 

граничних точок контурів для кожного рядка є гарантією того, що в таблиці контурів 

обов’язково присутні початок і кінець усіх сегментів об'єктів. 

Наведемо приклад розрахунку моменту другого порядку 11M  для білого об'єкта 

тестового зображення послідовним способом та за запропонованим алгоритмом з 

використанням векторних операцій. 

Послідовний спосіб (дивись рис.1): 

299)74(7)7654(6)765(511 M . 

Результат за запропонованим алгоритмом представлений в таблиці 7. 
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Таблиця 7. Результат обчислень моменту 11M  за запропонованим алгоритмом 

Номер 

гілки 

Ознака 

гілки p 

Вектори 

Y, X, S,  YxS 

Значення векторів 

 

2 

 

0 

Y{yi}  5,     6,     7 

X{xi}  5,     4,     4 

S 10,    6,     6 

-YxS 50,   36,   42 

 

3 

 

1 

Y{yi}  5,     6,     7 

X{xi}  7,     7,     7 

S  28,   28,   28 

+YxS 140, 168, 196 

 

4 

 

1 

Y{yi}  7 

X{xi}  4 

S 10 

+ YxS 70 

 

5 

 

0 

Y{yi}  7 

X{xi}  7 

S  21 

-YxS 147 

Вектор суми добутків для всіх гілок  13,  132,  154 

Загальна сума 299 

Y – вектор координат уi, X – вектор координат xi, 

S – вектор сум 


ix

a

a
1

1 для чорної гілки та 




1

1

1
ix

a

a для білої гілки, 

YxS – вектор добутку компонентів Y та S. 

Висновок  

У результаті досліджень запропоновано алгоритм, який дозволяє на етапі 

кодування контурів та їх перетворення проводити обробку відеоданих, отриманих на 

попередніх етапах, не чекаючи вводу всього кадру зображення. Це можливо завдяки 

тому, що алгоритми попередніх етапів (фільтрації та бінаризації) також дозволяють 

отримувати результати в режимі суміщення введення і обробки відеоінформації. 

Запропоновані алгоритми кодування і обчислення моментів інерції за допомогою 

векторних операцій, можуть значно прискорити обчислювальний процес на сучасних 

обчислювальних пристроях, або нададуть поштовх для створення нових 

високоефективних паралельних процесорів. Це обумовлено наявністю на ринку 

процесорів з апаратною підтримкою векторних операцій з фіксованою і плаваючою 

точкою (наприклад, процесори фірми ARM), а також наявністю високоінтегрованих 

ПЛІС (наприклад, FPGA фірми Xilinx), на яких можна реалізувати векторні процесори 

для паралельної обробки декількох тисяч даних. 

У роботі на конкретних прикладах продемонстровано принципи використання 

векторних операцій при кодуванні контурів та обчисленні моментів інерції за 

запропонованими алгоритмами. На основі цих принципів можуть бути розроблені і 

інші більш ефективні алгоритми. 
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RESUME 

P.Yu. Sabelnikov 

Parallel encoding the contours of objects in the binary image and the calculation of 

its moments of inertia 

It is enough important in image processing, especially by embedded devices, designed 

to work in real-time, is the problem of speeding up calculations. Much of the procedure, such 

as pre-processing images, is reduced to a large number of similar operations on 1-2 byte 

integers. This feature allows in a natural way to parallelize the processing process through the 

use of vector operations. Manufacturers of processors have long proposed an efficient 

solution for increasing the performance when working with such data. SIMD (Single 

instruction, multiple data) are sets of vector instructions that allow processing a large amount 

of data in one operation. For example, on the x86 platform (Intel company) there are a large 

number of SIMD extensions: MMX, 3DNow !, SSE, SSE2, SSE3, SSEE3, SSE4.1, SSE4.2, 

AVX and AVX2. Subsystem of vector operations for processing numbers with fixed and 

floating point (Neon extension) is also implemented in the ARM processors. 

However, a significant number of areas in image processing do not allow us to directly 

apply this approach. To improve the efficiency of video data processing in the SIMD mode, it 

is necessary to develop new or modify existing methods and algorithms using vector 

subsystems. 

In this paper we propose algorithms for coding the contours of objects in binary images 

and calculating their moments of inertia, which can greatly speed up the calculation process 

by combining the input and processing of image data using vector operations. 

The procedure of sequential selection and encoding of contours assumes the presence of 

a complete frame of image in the memory of the computing device. In order to reduce the 

time lag of processing results, save memory resources and improve performance, it is 

advisable to perform calculations in parallel with the introduction of the image. This goal is 

met by the method of selection and coding the contours of objects of binary video images, 

based on sequential scanning of a part of the image lines. 

The algorithm of coding contours is based on the sequential input of image lines and 

analysis of the order of following in these lines the black and white segments of the image. To 

implement the algorithm in the memory of the processing device, it is necessary to store only 

the entered and the previous line of the image. 

http://easymath.com.ua/suma_pervoj_stepeni_kvadratov_kubov_pervyh_n_naruralnyh_chisel.php
http://easymath.com.ua/suma_pervoj_stepeni_kvadratov_kubov_pervyh_n_naruralnyh_chisel.php
http://easymath.com.ua/suma_pervoj_stepeni_kvadratov_kubov_pervyh_n_naruralnyh_chisel.php
http://easymath.com.ua/suma_pervoj_stepeni_kvadratov_kubov_pervyh_n_naruralnyh_chisel.php
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One of the parameters that characterize the shape of objects are moments of inertia of 

various orders. On their basis for the task of comparing objects on shape of contours, one can 

build moment invariants that do not depend on affine transformations: of shift, rotation, 

scaling of the object, and other transformations. 

The proposed algorithms for coding contours and calculating the moments of inertia of 

binary objects allow the use of vector operations. Currently, in many processors are 

implemented hardware support of vector operations on numbers with fixed and floating point. 

In the market there are also highly integrated the FPGA, such as Xilinx company, allowing to 

build a vector processors for parallel processing of several thousand numbers. 

In the article on the specific examples are demonstrated how to use vector operations 

for the implementation of the proposed algorithms. And other more efficient algorithms can 

be developed on the basis of these principles. 

Надійшла до редакції 23.09.2016 
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ОДИН ПІДХІД ДО РОЗПІЗНАВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 

У ЗАДАЧАХ КОМП’ЮТЕРНОГО ЗОРУ 
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60 Volodymyrska Street, City of Kyiv, Ukraine, 01033  

ONE APPROACH TO RECOGNIZING GEOMETRIC OBJECTS IN 

COMPUTER VISION PROBLEMS 
 

Стаття присвячена розробці одного з підходів до розв’язання задач комп’ютерного зору і, зокрема, 

розпізнавання геометричних об’єктів. Цей підхід заснований на використанні ефективних алгоритмів  

обчислювальної геометрії і, зокрема, методу монотонних ланцюгів. Також у роботі, для розпізнавання  

многокутників, застосовується  персептрон Розенблата. 

Ключові слова: штучний інтелект, комп’ютерний зір, розпізнавання, геометричний об’єкт, 

алгоритми обчислювальної геометрії, метод ланцюгів. 

The paper is devoted to the use of one approach to addressing the various types of problems of pattern  

recognition. This approach is based on use of effective algorithms for computational geometry, and particular,  

the method of monotone chains. Also, in the paper we use Rosenblatt perceptron for recognition polygons. 

Keywords:  artificial intelligence, computer vision, pattern recognition, geometric object, computational 

geometry algorithms, the method of monotone chains. 
   

Вступ   

Існують такі напрямки штучного інтелекту, які мають застосування у вузько 

спеціалізованих галузях, де необхідні автоматизовані системи розпізнавання. 

Прикладом таких систем є автоматизовані системи розпізнавання ситуацій, які 

зчитують зображення із цифрових пристроїв (відеокамери чи фотоапарату), 

розпізнають їх та, використовуючи результати роботи попереднього кроку, на основі 

заданих правил, виконують відповідні дії. Ефективність роботи систем такого типу 

цілком залежить від того, наскільки якісно буде розпізнана вхідна інформація [1]. У 

роботі пропонується стратегія, яка пов’язана із визначенням класів об’єктів за їх 

характеристиками (проблема ідентифікації об’єктів). Розглядається спрощена модель, у 

якій множина класів об’єктів, за допомогою узагальненого методу редукції (УМР) [6], 

зводиться до множини класів многокутників на площині, які в свою чергу описуються 

упорядкованими множинами ребер(відрізків). Такий частковий випадок легко 

зводиться до загальної проблеми ідентифікації об’єктів як на площині, так і в просторі. 

Постановка проблеми 

Розглядається задача розпізнавання образів на деякій площині. У геометричній 

інтерпретації її можна сформулювати наступним  чином. 

Задача 1. На площині задана деяка скінченна множина відрізків  A={a| a=(x1,y1, 

x2,y2)}, кожен елемент якої задається чотирма координатами, де (x1,y1) та (x2,y2) – коор-

динати початку та кінця кожного з відрізків. Необхідно на заданій множині А розпіз-

нати многокутники і визначити, якому класу вони належать: прості, зіркові чи опуклі.  

Введемо деякі означення, поняття та припущення. 

Припущення 1. Припустимо, що множина A не містить відрізків, що лежать на 

одній прямій і мають спільні точки. У задачі такі відрізки можна замінити одним, який 

містить у собі обидва відрізки. Окрім того (x1,y1, x2,y2)= (x2,y2, x1,y1).  
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Означення 1. Точки перетину двох або більше прямих назвемо вершинами.  

Тобто, множина A породжує множину B={b| b=(xb, yb)}, де 

b=(xb, yb)B a1=(x1,1,y1,1, x1,2,y1,2)A,  a2=(x2,1,y2,1,x2,2,y2,2)A, t1,t2[0,1]: 
 

  xb=x1,1+(x1,2-x1,1)t1 
= x2,1+(x2,2-x2,1)t2  та 

 

   yb=y1,1+(y1,2-y1,1)t1 
= y2,1+(y2,2-y2,1)t2. 

Введемо третю множину C ребер, що з’єднують  вершини множини B. Тобто, це 

така множина, породжена множинами B та C, для якої виконується: 

c=(xc
1, yc

1, xc
2, yc

2)C b1,b2B, a=(x1,y1, x2,y2)A: 
 

 b1=(xc
1, yc

1), b2=(xc
2, yc

2), b1,b2L,   
 

де L={(x,y)R2| x=x1+(x2-x1)t,  y=y1+(y2-y1)t, t[0,1]} та b3B: b3b1, b3b2  

b3L. 

Зрозуміло, що остання умова виключає деяку невизначеність, що може з’явитися, 

якщо декілька вершин породжені перетином одного відрізка з декількома. 

Припущення 2. Припустимо (xc
1, yc

1, xc
2, yc

2)= (xc
2, yc

2, xc
1, yc

1). 

Означення 2. Під ланцюгом з кінцями b1, bn будемо розуміти таку послідовність 

різних точок(b1,…,bn) з множини B, для якої виконується: 
 

s=1,…, n-1  c=(xc
1, yc

1, xc
2, yc

2,)C: bs=(xc
1, yc

1), bs+1=(xc
2, yc

2) або bs+1=(xc
1, yc

1), bs=(xc
2, 

yc
2). 

Означення 3. Під замкненим ланцюгом будемо називати такий ланцюг, для якого 

c=(xc
1, yc

1, xc
2, yc

2,)C: bn=(xc
1, yc

1), b1=(xc
2, yc

2) або b1=(xc
1, yc

1),     bn=(xc
2, yc

2). 

Згідно з відомою теоремою Жордана замкнена ламана на площині описує 

многокутник, який розбиває площину на дві області: внутрішню – скінченну та 

зовнішню - напівскінченну.  Внутрішню область назвемо площею. 

Означення 4. Під фігурою будемо розуміти такий замкнений ланцюг(b1,…,bn), 

для якого не існує жодного ланцюга з кінцями bs, bm(b1,…,bn) такого, щоб усі його 

точки, крім кінців, належали б площі, обмеженій замкненим ланцюгом(b1,…,bn). 

Приклад 1. На рис.1 наведено приклади, які пояснюють геометричний зміст 

означень. 

 

        
          а)                          б)                              в)                             г) 

Рис.1. а) ланцюг, б) замкнений ланцюг, в) площа, г) фігура 
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Обмежимось розглядом таких відомих в обчислювальній геометрії 

многокутників, як опуклий, зірковий та простий [7] (рис. 2). 

 

 
          а)                                             б)                                        в) 

 

Рис. 2. а) опуклий многокутник; б) зірковий многокутник; в) простий 

многокутник 
 

Спираючись на ці означення, можна більш формалізувати поставлену задачу (задача 1).  

Задача 2. Нехай на площині задана деяка скінченна множина відрізків A.   

Аналізуючи цю множину, необхідно породити з неї множин B та C і розпізнати усі 

фігури, які вони породжують. А також для кожної з фігур необхідно провести їх 

класифікацію. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій  
На сьогоднішній день мало досліджений клас задач стосовно побудови ефек-

тивної стратегії їх розв’язання. У той же час, деякі напрямки штучного інтелекту, які 

використовують розв’язки таких задач мають значні досягнення. В основному, це ті 

напрямки, для яких існує чітка математична теорія й на результати яких є попит щодо 

застосування. Зокрема, одним з таких напрямків є розпізнавання геометричних образів 

визначеного типу. Одним з найвідоміших прикладів є розпізнавання графічних 

матричних образів за зразком (наприклад, розпізнавання відсканованих друкованих 

текстів) [1, 2, 3]. 

У роботі розглядається застосування одного з підходів до розв’язування різних 

типів задач розпізнавання образів, який базується на використанні ефективних 

алгоритмів обчислювальної геометрії. Зокрема, в роботі запропонована модель, яка 

дозволяє звести класичну задачу розпізнавання образів до задачі розпізнавання 

геометричних об’єктів простої форми, зокрема множини відрізків, для розв’язання якої 

існують надшвидкі алгоритми розпізнавання та геометричного пошуку [4 -23]. Ця 

модель дозволяє розробити швидкий алгоритм розв’язання поставленої задачі, а також 

визначити характерні риси зображення та має широке коло застосувань У задачах 

розпізнавання, класифікації та прогнозування ринкових котирувань [5 ]. 

1. Опис алгоритмів розв’язання поставленої задачі 

Розв’язання цієї задачі проходить у декілька етапів, а тому й розгляд алгоритмів 

розв’язання доцільно було б зробити поетапно. 

1.1. Алгоритм пошуку вершин (точок перетину прямих) 

Відомо, що для кожного відрізку(x1,y1,x2,y2) можна визначити такий прямокутник, 

сторони якого паралельні осям координат і відрізок(x1,y1,x2,y2) є в ньому діагоналлю. 

1. Формуємо два масиви. У перший записуємо вертикальні сторони отриманих прямо-

кутників (фактично це є координати x1 та x2). У другий записуємо горизонтальні 

сторони отриманих прямокутників (фактично це є координати y1 та y2).  



Матеріали XVI Міжнародної науково-технічної конференції AIIS’2016 

 

50               © В. М. Терещенко,  Я. В. Терещенко  

2. Сортуємо обидва масиви швидким сортуванням (логарифмічним), але залишаємо 

зв’язки кожного відрізку зі сторонами прямокутника, що до нього відноситься. 

3. Циклічно переглядається кожен прямокутник.  

4. Бінарним пошуком за час O (logN) знаходимо у першому масиві місце лівої та правої 

сторін прямокутника (у другому, відповідно, верхньої на нижньої). Це ˗ пара чисел, 

які обмежують підмасив сторін, які належать тим прямокутникам, діагоналі яких 

перевірятимуться на наступних кроках (точніше, одну діагональ, що співпадає з 

ребром, по якому будувався прямокутник).  

5. Із двох масивів сформуємо два підмасиви, які об’єднаються в один масив.  

6. Визначимо ребро, що відповідає многокутнику, який переглядається на даному кроці 

й перевіряється на перетин з тією множиною ребер, яка була отримана після 

попередньої операції вибору з двох масивів.  

7. Сформовану таким чином множину вершин сортуємо у лексикографічному порядку 

і заносимо у список B. Але сформована множина створюється крок за кроком й тому 

перед тим, як включити нову вершину до списку B, необхідно перевірити на 

наявність її в даній множині. 

8. Формуємо множину C, до якої включаємо усі ребра, що лежать між парами сусідніх 

точок перетину, отриманих після сортування. 

1.2. Алгоритм вилучення  вершин першого ступеня, та похідних вершин 

першого ступеня 

Означення 5. Вершиною першого ступеня будемо називати вершину, яка зв’язана 

максимум з одним ребром. 

Означення 6. Похідною вершиною першого ступеня будемо називати таку 

вершину, яка не є вершиною першого ступеня, але стає такою, якщо з графу вилучити 

усі вершини першого ступеня та зв’язані з ними ребра.  

Похідні вершини також бувають різного ступеня, так як таке означення 

передбачає ітеративний процес. Тобто, на кожному кроці цього процесу перевіряємо чи 

є вершини першого ступеня та вилучаємо їх. Якщо на певному кроці вершина першого 

ступеня відсутня, то процес завершується. Неважко перевірити, що вилучення усіх 

вершин першого ступеня та похідних вершин першого ступеня зробить з вихідного 

графу або порожній, або такий, де кожне ребро належить мінімум одній фігурі. Для 

вилучення вершин таких типів будемо використовувати наступний алгоритм.  

Алгоритм 

1. Переглядаємо поступово всю множину вершин.  

2. Якщо обрана вершина є вершиною першого ступеня, то запам’ятовуємо вершину, 

яка можливо з нею зв’язана (якщо вона існує). 

3.  Вилучаємо вершину першого ступеня й зв’язані з нею ребра.  

4.  Переглядаємо вершину, яку запам’ятали.  

5. Якщо на якомусь кроці вершина, яку ми запам’ятали не є першого ступеня, то 

зупиняємось та повертаємось до перегляду множини вершин, враховуючи те, що з 

множини вершин деякі були видалені під час   перегляду по дереву. 

1.3. Метод ланцюгів 

1.3.1 Підготовка до методу ланцюгів 

На попередньому кроці з матриць B та C були одержані модифіковані матриці B’ 

та C’, які містять тільки ті вершин та ребра, які належать хоча б одній фігурі. Тепер 

можна переходити до використання методу ланцюгів, детально описаного в роботах [8, 

7]. Основна ідея цього методу полягає в тому, що на заданому графі G (V, E) 

виділяється лінійно впорядкована множина ланцюгів, монотонних відносно деякої 
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прямої (осі ОY), використовуючи алгоритм балансування ваг. Слід зауважити, що ці 

ланцюги можуть мати спільними необмежене число точок, але ж завжди існує така 

точка, яка належить лише одному з ланцюгів. Потім за допомогою таких ланцюгів 

можна буде легко виокремити фігури. Підготовка до методу ланцюгів проходить у 

кілька етапів. 

1. Спочатку сортується лексографічно масив вершин (пріоритет по координаті y). 

2. Знаходиться найнижча ліва та найвища права вершини. Це будуть початковий та 

скінченний вузли, відповідно.  

3. Переглядаються вершини у порядку, в якому вони відсортовані (від початкового 

до кінцевого вузла) й сортуються  ребра за полярним кутом. 

4.  Усі відсортовані ребра орієнтуємо від нижчої вершини до вищої. Неважко 

зрозуміти, що інших ребер, що входять у дану вершину, при подальшому перегляді не 

утвориться. 

5. Додання допоміжних ребер. Враховуючи крок регуляризації заданого графа, 

переглядаємо усі вершини, крім початкової та скінченної. Якщо вершина не має 

вхідних ребер, то додаємо ребро, що виходить з найближчої меншої вершини (у 

лексикографічному порядку) й входить у вершину, що переглядаємо. Аналогічно 

робимо, якщо вершина не має вихідних ребер. Тільки додаткове ребро проводимо у 

більшу вершину. Усі додаткові ребра запам’ятовуємо. Вибір найближчої вершини не є 

випадковим. Тим самим гарантується, що не відбудеться перетину ребер на графі. 

6. Балансування ваг [7]. 

Метод ланцюгів запропонований Лі та Препаратою [7] для розв’язання задачі 

локалізації точки на планарному розбитті в обчислювальній геометрії. У нашому 

випадку, метод працює лише з графом, що підготовлений на кроці 3. Пошук ведеться 

звичайним методом пошуку у глибину. 

Алгоритм 

1. Починаємо з початкового вузла й просуваємось угору до кінцевого. 

2.  Якщо ми знаходимось у певній вершині на якомусь кроці, то обираємо саме ліве 

ребро, що виходить з цієї вершини та має ненульову вагу.  

3. Якщо такого ребра не існує, й ми знаходимось у вихідному вузлі, то    запам’ято-

вуємо обраний ланцюг й зменшуємо ваги усіх ребер, що до нього входять, на 1.  

4. Після цього повертаємось на крок назад. 

5. Якщо такого ребра не існує й ми знаходимось у вхідному вузлі, то припиняємо 

пошуки, бо усі ланцюги знайдено. 

6. У випадку, коли не існує вихідного ребра з ненульовою вагою й ми не      

знаходимось ні у початковому, ні у скінченному вузлі, то необхідно повернутись на 

крок назад й виконати перевірку знову. 

Цей алгоритм, як вже було зазначено, дозволяє виокремити упорядковані 

монотонні ланцюги. Суміжні ланцюги мають принаймні дві спільні точки. Тому два 

суміжних ланцюги обов’язково утворюють фігуру. 

1.4  Виділення фігур та об’єднання псевдофігур 

Ця задача стає тривіальною при наявності монотонних ланцюгів. Для цього 

потрібно послідовно переглядати усі пари суміжних ланцюгів. При кожному перегляді 

виокремлюємо з пари суміжних ланцюгів усі такі ланцюги, які мають спільні лише 

початок і кінець. Зрозуміло, що попарне об’єднання таких ланцюгів дає нам шукані 

фігури. 

Означення 7.  Псевдофігурою будемо називати таку фігуру, яка містить додані на 

кроці 3 додаткові ребра.  
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Алгоритм 

1. Переглядаємо увесь масив фігур, отриманих на попередньому кроці.  

2. Якщо фігур із доданими ребрами немає, то пошук припиняється. 

3. Якщо така фігура знайдена, то фіксуємо одне з її доданих ребер і переглядаємо масив 

знову. 

4. Якщо таке фіксоване ребро більше ніде не зустрічається, то вилучаємо розглядувану 

фігуру, й продовжуємо перегляд масиву фігур. 

5. Якщо таке ребро зустрічається у тій самій фігурі двічі, то виокремлюємо два 

ланцюги, що розділяються по цьому ребру (кратному). При цьому псевдофігура 

розщеплюється на дві фігури (у загальному випадку вони також можуть бути 

псевдофігурами). 

6. Продовжуємо перегляд масиву фігур. 

7. Якщо таке ребро зустрічається в іншій фігурі, то вилучаємо з обох фігур псевдоребра 

й об’єднуємо ці фігури у місці розриву в одну фігуру (у загальному випадку вони також 

можуть бути псевдофігурами). 

Після кількох таких кроків усі псевдоребра зникають з фігур. 

2. Розпізнавання фігур 

Розпізнавання фігур включає в себе розпізнавання кількості кутів, опуклості 

многокутників та, власне, класифікацію самих геометричних образів. Хоча, на перший 

погляд, здається, що  розпізнавання кількості кутів це ˗ тривіальна задача,  треба 

враховувати випадки розгорнутих кутів і способи їх обробки. Сам же алгоритм 

виокремлення таких кутів є тривіальним. Необхідно лише перевірити усі пари 

суміжних ребер. Якщо визначник з координатами векторів, що лежать на ребрах, дає 

число, близьке до нуля (з визначеним ступенем точності), то можна вважати, що такі 

суміжні ребра утворюють розгорнутий кут і його непотрібно враховувати. Розв’язання 

задачі розпізнавання опуклості теж не викликає проблем. Один і з алгоритмів може 

бути таким.  

2.1 Алгоритм розпізнавання опуклості многокутників.  

Спочатку орієнтуємо усі ребра проти годинникової стрілки, а потім переглядаємо 

усі пари суміжних ребер. Ці ребра визначають трійку вершин, які утворюють 

трикутник (можливо вироджений). Знаходимо центроїд цього трикутника та 

визначаємо два вектори, що з’єднують центроїд з початком та кінцем будь-якого 

вектора з пари суміжних, й у цьому ж порядку записуємо ці вектори у верхній та 

нижній рядок визначника відповідної матриці. Якщо визначник матриці стає від’ємним 

хоча б для однієї з пар суміжних векторів, то перегляд таких пар припиняємо й 

вважаємо, що многокутник, який ми перевіряємо не є опуклим. У іншому випадку 

многокутник є опуклим. Перейдемо до розпізнавання многокутників і розглянемо 

алгоритм, який використовує персептрон Розенблата [9], на прикладі задачі 

розпізнавання зіркового многокутника.  

2.2 Алгоритм розпізнавання зіркових многокутників. 

Для розпізнавання зіркового многокутника будемо користуватись означенням [6], 

згідно з яким ядром зіркового многокутника є така множина точок, для якої усі 

відрізки, проведені з будь-якої точки цієї множини до будь-якої вершини зіркового 

многокутника, повністю належать цьому многокутнику. Тому перевірку многокутника 

на зірковість можна звести до пошуку ядра. 
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Твердження 1. Впорядкуємо усі ребра зіркового многокутника проти                          

годинникової стрілки. Будь-яка точка належить ядру зіркового многокутника тоді, й 

тільки тоді, коли вона лежить зліва від усіх ребер цього многокутника. 

Для розв’язання задачі пошуку ядра зіркового многокутника застосуємо 

персептрон Розенблата [9] (рис. 3). 

 
 

Рис.3. Персептрон Розенблата 
 

На вхід персептрона подаємо коефіцієнти прямих, на яких лежать ребра. 

Причому, ці коефіцієнти є такими, що, якщо підставити будь-яку точку, яка лежить 

зліва від цієї прямої, у рівняння цієї прямої, то отримуємо невід’ємне число. Для точок, 

що лежать справа – не додатне. Навчаємо персептрон звичайним способом – методом 

градієнтного спуску. На вхід поступово подаємо коефіцієнти усіх прямих, на яких 

лежать ребра фігури, і поступово робимо це доти, доки  не потрапимо до ядра зіркового 

многокутника або не досягнемо ліміту на кількість кроків. Якщо ліміт кроків 

досягнуто, а до ядра так і не потрапили, то вважаємо, що такий многокутник не є 

зірковим. Значення виходу персептрону рахуємо за формулою R=ax+by+c. Коефіцієнти 

x та y спочатку покладаємо рівними середньому арифметичному відповідних координат 

усіх вершин многокутника. На кожному кроці подаємо на персептрон усі прямі, на яких 

лежать ребра многокутника. Після кожної прямої, для якої точка (x, y) не лежить зліва, 

проводимо корегування x та y за формулами: 

xn+1 = xn-γ(ax+by+c)a,  yn+1=yn-γ(ax+by+c)b, 

де γ – це швидкість навчання, яку можна змінювати. 

3. Аналіз оцінки складності алгоритмів 

Розв’язання поставленої задачі складається із 6 етапів, а тому проаналізуємо  

складність кожного етапу. 

Етап 1. Виокремлення вершин графу. Складність процедури виокремлення 

вершин складає O(n2), де n – кількість відрізків, з яких складається вхідна фігура. Це 

пояснюється тим, що у найгіршому випадку для кожного відрізка потрібно переглянути 

усі для того, щоб з’ясувати, перетинаються вони чи ні. 

Етап 2. Видалення вершин першого ступеня та похідних вершин першого 

ступеня. Складність процедури видалення вершин складає O(m), де m – кількість 

вершин, що були виокремленні на попередньому кроці.  
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  Отже,  сумарна складність цих двох етапів буде наступною 

O(n2)+O(m)=O(n2+m). 

Етап 3. Підготовка графу до аналізу методом ланцюгів. Етап виконується за 5 

проходів. 

1. Орієнтація ребер та додання допоміжних. Алгоритм проходить усі ребра  графу, а 

тому його складність O(r), де r – кількість ребер у графі. 

2. Сортування ребер за полярним кутом. Складність алгоритму O(r∙log r), бо у 

найгіршому випадку сортуються усі ребра. 

3. Ініціалізація – присвоєння одиничної ваги усім ребрам(O(r)). 

4. Балансування ваг (проходом знизу вгору та згори вниз)  (O(r). 

5. Таким чином, складність 3-го етапу складає O(r)+O(r∙log r)+ O(r)+O(r)+O(r)=O(4r+ 

r∙log r)=O(r∙log r). 

Етап 4. Алгоритм, що реалізує метод монотонних ланцюгів.  Основна процедура 

викликає рекурсивну функцію, яка здійснює пошук у глибину. Складність пошуку 

пропорційна кількості ребер у графі й складає O(r). 

Етап 5. Алгоритм виокремлення фігур. Етап складається з 2-х кроків: 

1. Виокремлення псевдо-фігур. Виконується за наведеним раніш алгоритмом. Для 

обчислення складності позначимо: p – довжина найдовшого ланцюга. Для 

виокремлення фігур необхідно проглянути усі послідовні пари ланцюгів із метою 

знаходження точок перетину. Тому оцінка складності буде O(p3).  Але кубічна 

оцінка не повинна лякати, бо як правило p<<r. 

2. Об’єднання псевдо-фігур. Також виконується за наведеним раніш алгоритмом. 

Оцінка складності цього кроку напряму залежить від числа d  – кількості  псевдо-

ребер у фігурах та f – кількості фігур. Так як для об’єднання псевдо-фігур потрібно 

виконати пошук псевдо-ребра та виконати його об’єднання з іншим, то складність 

кроку буде O(d∙f∙p2). 

Етап 6. Алгоритм розпізнавання фігур та віднесення їх до певного класу. Етап 

складається з трьох кроків: 

1. Визначення кількості кутів. Аналіз відбувається за наведеним вище алгоритмом. 

Складність O(ri), де ri – кількість ребер у i-й фігурі. 

2. Перевірка на опуклість. Виконується за лінійний час O(ri). 

3. Якщо многокутник не є опуклим то він перевіряється на зірковість. Процедура 

ітеративна, а тому складність буде O(Mri), де M – обмеження  на число ітерацій. 

Отже, для повної реалізації розпізнавання геометричних образів на площині 

необхідно виконати усі наведені кроки. При цьому, складність кожного з них є 

функцією від результатів, отриманих на попередніх кроках. 

4. Практична частина 

На рис. 4 та рис. 5 подано приклад реалізації підходу, тобто,  застосування 

методів обчислювальної геометрії та штучного інтелекту до задач комп’ютерного зору. 
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Постановка задачі: 

 
1. На площині задано відрізки, що 

перетинаються 

 
 

 

2. Необхідно визначити та розпізнати 

многокутники, що утворені перетином відрізків 

 
 

Рис.4. Постановка задачі 
 

Алгоритм: 
1. Виокремлення вершин (точок перетину 

відрізків) 

 
 

2. Підготовка до методу ланцюгів 

 
жирним – додаткові ребра 

3. Виокремлення ланцюгів 

 

жирним – один з ланцюгів 

 

4. Виокремлення та розпізнавання фігур 

 
1 – зірковий; 2 – опуклий чотирикутник 

 

Рис.5. Приклад алгоритму реалізації підходу 

Висновки  

Результати роботи мають практичні застосування у різних галузях штучного 

інтелекту, і зокрема, в задачах комп’ютерного зору. Усі зображення, як растрові, так і 

векторні, можна представити множиною відрізків, що перетинаються між собою. 

Апроксимація зображення прямими не тільки не змінює його змісту, але й навпаки, 
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дозволяє виокремити характерні риси зображення. Крім того, застосування векторного 

підходу цілком вирішує проблему масштабування образу до еталонного. Дуже часто 

класифікація образів здійснюється за критерієм: наскільки образ, що аналізується, 

схожий з тим чи іншим еталонним образом. Для растрових зображень це є не 

тривіальною задачею, але для векторних – це лише справа математичних перетворень. 

Окрім того, при переході від растрового зображення до векторного дуже часто майже 

повністю вдається уникнути шумів, що дуже спрощує обробку інформації. Також 

застосування векторного підходу буде дуже корисним для кодування інформації, 

отриманої з цифрових камер спостереження (чи інших схожих пристроїв). Ми 

отримаємо можливість зберігати та обробляти чисту інформацію, позбавлену шумів та 

зайвого фону. Запропонований підхід дозволяє суттєво економити місце для 

збереження архівних записів та проводити розпізнавання ситуацій у реальному часі. 

Причому, з’являється можливість реагувати не тільки на зміну ситуації у полі 

спостереження, а й розпізнавати саму ситуацію. Такий самий підхід можна застосувати 

й для стиснення цифрового відео, що зможе дозволити суттєво зекономити як місце на 

жорсткому диску, так і ресурси процесору. Це дасть змогу використовувати потужність 

відеокарт для відтворення відео.  
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RESUME 
V. M. Tereshchenko , Y. V. Tereshchenko 

One approach to recognizing geometric objects in computer vision problems 
The paper is devoted to the use of one approach to addressing the various types of 

problems of pattern recognition. This approach is based on use of effective algorithms for 
computational geometry, and particular, the method of monotone chains. Also, in the paper 
we use Rosenblatt perceptron for recognition polygons. 

The offered approach allows to develop a fast algorithm for solving the problem, and to 
identify the characteristics of the image and a wide range of applications in recognition 
problems, classification and graphic reproduction. Moreover, in the presented idea managed 
to combine the power of classical algorithms of computational geometry with the flexibility 
tools of artificial intelligence. We modified the classic chains method, applying it to 
recognition of geometric objects in the plane. The basic idea of this method is that we allocate 
on the given graph G (V, E)  a linear order set of chains, which are monotonous relatively 
some direct, using an algorithm balancing weights. With these chains can easily allocate 
figures. Adjacent chains have at least two common points and therefore two adjacent chains 
form the definitely shape. During each viewing, we allocate among pairs of adjacent chains, 
all such chains that have common only a beginning and an end. Thus we can allocate 
polygons of respective classes. For example, to recognize of star polygon we use definition of 
star-polygon core. Then recognition is reduced to search star-polygon core. To search core 
star polygon we used Rosenblatt perceptron. 
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CLASSIFICATION OF MONTE-CARLO TREE SEARCH 

ENHANCEMENT TECHNIQUES ORIENTED TO SPECIFICS OF THE 

METHOD 
 

У статті, на основі інформації з різних джерел про пошук по дереву методом Монте-Карло 

(MCTS), пропонується уточнена структура класифікації та перша версія класифікації способів 

покращення базової реалізації методу MCTS. У цій версії, на даний момент, розглянуті тільки суто 

теоретичні способи покращення етапів загальної схеми MCTS, які орієнтовані на особливості роботи 

цього методу. Передбачається, що запропонована класифікація може бути в подальшому розширена і 

використана для систематизації знань про метод MCTS та виявлення нових можливостей його 

покращення. 

Ключові слова: задачі штучного інтелекту, дерева ігор, пошук в дереві, метод Монте-Карло, MCTS. 

In the article basing on information taken from various sources about Monte-Carlo tree search (MCTS) 

method, the updated structure of classification and the first version of just the classification of improvement 

techniques of the basic MCTS method implementation are proposed. For the moment, this version of the 

classification discusses only pure theoretical techniques for improving of steps of the general MCTS schema, 

which are oriented to specifics of the method. It is supposed that the proposed classification can be used for 

systematization of knowledge about MCTS method and discovering of new possibilities for its improvement. 

Keywords: artificial intelligence tasks, game trees, tree search, Monte-Carlo method, MCTS. 
 

Вступ 

Однією з поширених форм подання інформації в задачах штучного інтелекту є 

форма у вигляді дерев послідовних рішень, а одним з методів, що був запропонований 

відносно недавно і призначений для виконання швидкого пошуку правильних рішень у 

дереві інформації, є метод пошуку в дереві з використанням методу Монте-Карло 

(Monte Carlo Tree Search – MCTS) [1, 2]. MCTS є методом пошуку оптимальних рішень 

у заданій області за допомогою випадкових значень із заданого простору значень і 

побудови дерева пошуку за отриманими результатами. Цей метод вже встиг суттєво 

вплинути на розв’язання задач штучного інтелекту, а особливо ˗ складних ігрових 

задач. 

Постановка проблеми 

За час існування методу MCTS було створено багато його варіантів, з метою 

прискорення процесу пошуку. Перший фундаментальний огляд способів реалізації 

MCTS був зроблений в 2012 у [2], але, незважаючи на його ґрунтовність, він не є 

строгою класифікацією. Крім того, після 2012 року з’явились не тільки нові 

модифікації та покращення існуючих способів, але й принципово нові варіанти 

реалізації MCTS. Зазначимо, що задача повної класифікації є об’ємною і виходить за 

рамки однієї статті, тому в даній статті автори зосереджуються на першій частині 
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класифікації, присвяченій дослідженню способів реалізації MCTS, що орієнтовані на 

особливості роботи цього методу. 

Мета дослідження 

Метою даної роботи є систематизація та класифікація інформації про способи 

реалізації та покращення методу пошуку в дереві методом Монте-Карло (MCTS), які 

базуються на покращенні основних етапів (кроків) загальної схеми роботи цього 

методу, враховуючи особливості їх виконання. 

Структура класифікації 

Як вже зазначалося, в [1] авторами були запропоновані структура та критерії 

класифікації різних способів реалізації методу MCTS, його покращення та 

паралелізації. Був розглянутий підхід до класифікації як для суто теоретичних способів 

покращення та налагодження методу MCTS для конкретних ситуацій, так і для способів 

пришвидшення роботи програм, що реалізують цей метод, за допомогою паралелізації 

та апаратних засобів. За час після першої публікації автори суттєво розширили перелік 

джерел інформації, в результаті вивчення яких загальна структура класифікації була 

уточнена. Нова структура класифікації верхнього рівня способів реалізації та 

покращення методу MCTS показана на рис.1.  

 
Рис. 1. Структура класифікації способів реалізації та покращення методу MCTS. 

 

На відміну від структури, визначеної в [1], на першому рівні класифікації 

виділено три групи способів: способи, що орієнтовані на особливості власне методу з 

теоретичної точки зору [3–15]; способи, що орієнтовані на особливості певних типів 

задач (як правило, ігор) [16–19]; та способи, що використовують розпаралелення 

процесу роботи пошуку MCTS [20].  
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Розглянемо другий рівень класифікації. Структура класифікації групи способів 

розпаралеленням була запропонована у [1], але власне класифікація за цією групою не є 

предметом даної статті. Щодо групи способів, орієнтованих на особливості конкретних 

категорій задач, потрібно зазначити, що способи, які належать до цієї групи, певним 

чином перетинаються з іншими групами класифікації. Причиною, чому ці способи були 

виділені у окрему групу, є те, що вони, окрім покращень загального характеру, 

використовують алгоритмічні ідеї, які можуть бути ефективними тільки для певних 

категорій задач. Порівняно з [1] була суттєво доопрацьована структура класифікації 

групи загальних способів покращення MCTS. У цій групі, окрім підгрупи «Способи 

покращення етапів загальної схеми MCTS», були виділені ще три підгрупи способів, 

показаних на рис.1, які, на відміну від способів першої підгрупи, орієнтованих тільки 

на покращення власне етапів схеми MCTS, використовують ще й інші алгоритмічні 

прийоми загального характеру, такі, як рекурсія або навчання. Саме тому ці способи і 

були винесені в окремі категорії класифікації. 

Класифікація 

Як вже відзначалось, усі зазначені вище групи способів неможливо розглянути в 

рамках однієї статті, і тому в даній роботі розглянута класифікація згідно з 

визначеними критеріями та структурами тих способів реалізації MCTS, що належать 

тільки до однієї з груп способів, а саме ˗ «Способи покращення етапів загальної схеми 

MCTS». Класифікація конкретних реалізацій методу MCTS, що належать підгрупам 

зазначеної групи способів, показана на рисунках 2, 3, 4 та 5. Щодо деяких інших груп 

способів будуть також зроблені зауваження, а також наведені джерела інформації про 

ці способи у переліку літератури до даної статті. Для правильного розуміння рисунків 

класифікації необхідно зазначити, що блоки класифікації, які відповідають конкретним 

способам реалізації MCTS (термінальні вершини чи «листки» класифікації), показані на 

рисунку із затемненням сірим кольором, в той час, як нетермінальні вершини дерева 

класифікації (абстрактні рівні) показані звичайними блоками на білому фоні. Як 

відомо, метод пошуку по дереву з використанням методу Монте-Карло (MCTS) 

складається з чотирьох етапів (кроків): етапу вибору, етапу розширення, етапу 

моделювання і етапу переобчислення [1, 2]. Відповідно до цього, класифікування 

способів групи «Способи покращення етапів загальної схеми MCTS» доцільно 

виконувати саме за критерієм цих етапів. Розглянемо класифікацію способів 

покращення MCTS згідно такої структури.  

Класифікація способів, що покращують етап вибору (політики дерева), показана 

на рис.2. 

Основою групи UCT-орієнтованих способів є рішення так званої задачі 

багаторуких бандитів (Multi-Armed Bandit – MAB) [2], зокрема, алгоритм UCB (Upper 

Confidence Bound) визначення верхньої довірчої границі. Цю групу способів можна 

поділити на різні варіанти реалізації з використанням стандартного алгоритму UCB1 

(так званий Vanilla-UCT спосіб) та модифіковані UCT-орієнтовані способи, які мають 

суттєві відмінності/покращення чистого підходу UCB1. Розглянемо ці модифікації. 

Спосіб KL-UCB [3] пропонує покращену UCB-формулу, модифікація якої полягає 

у використанні дивергенції Кулбека-Лейблера (Kullback-Leibler divergence) для 

обчислення нижньої границі втрат (regret).     

У способі Mi-UCT [4] реалізується покращене обчислення формули UCB, яке 

полягає у використанні двох відмінних рис: «жадібного» алгоритму вибору наступної 

вершини дерева (ходу гри) і підтримки лічильника потенційно кращих варіантів вибору 

замість підтримки множини просто кандидатів вибору.   
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Рис. 2. Класифікація способів покращення етапу вибору (політики дерева). 

 

MCTS-Solver [5] – це спосіб реалізації MCTS, який дозволяє визначати ігро-

теоретичну цінність конкретних ходів під час гри. Це досягається завдяки 

використанню значення ∞ або -∞ додатково до стандартних значень (-1, 0, 1) на етапах 

вибору та переобчислення. 

Способи SO-ISMCTS та MO-ISMCTS [6] дозволяють оперувати різними 

джерелами прихованої інформації в іграх, оскільки використовують дерева 

інформаційних множин замість стандартних дерев ігрових станів. Дерево 

інформаційних множин є фактично перетвореним деревом гри, в якому стани і гілки з 

однаковою інформацією об’єднуються. Це дозволяє краще аналізувати структуру 

позицій під час гри.  

Asymmetric-MCTS [7] є асиметричним MCTS, який, замість одного алгоритму на 

етапах вибору та переобчислення, використовує два: алгоритм найменших втрат для 

max-вершин дерева і стандартний UCB-алгоритм для min-вершин дерева. 

Способи групи AMAF (All-Moves-As-First) [2, 8] використовують евристику «всі 

ходи як перші (All-Moves-As-First)», яка полягає в тому, що під час етапів вибору і 

переобчислення значення у вершинах дерева оновлюються для всіх ходів, виконаних 

під час етапу моделювання, а не тільки для одного, як в стандартній схемі MCTS, в 

результаті чого статистика в вершинах дерева накопичується значно швидше. 

Способи групи RAVE (Rapid Action Value Estimates), такі, як Killer RAVE, RAVE-

max [2, 9, 10], також використовують евристику AMAF, але обчислюють статистику 

окремо для кожної вершини дерева гри і комбінують RAVE-оцінку з формулою UCB. 

Ефективність UCT-орієнтованих способів досягається завдяки внесенню взає-

мозв’язаних модифікацій на етапах вибору та переобчислення, бо значення вершин 

дерева, що використовуються в формулі UCB, оновлюються під час виконання етапу 

переобчислення. Тому більшість з цих способів показана як на рис.1, так і на рис.5. 

Серед способів покращення етапу вибору, окрім вже класичного UCT, у 2015 році 

був запропонований спосіб SHOT [11], що полягає у використанні принципово іншого 

підходу на етапі вибору, який називається послідовним половинним діленням 
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(Sequential Halving – SH). Крім того, було вже запропоновано багато різних гібридних 

та інших (не-UCT) реалізацій MCTS. Розглянемо основні варіанти таких способів. 

Одним із популярних підходів до створення гібридних способів є комбінування 

UCT з найбільш використаним у задачах штучного інтелекту, до появи MCTS, 

алгоритмом пошуку Minimax з αβ-відсіканням [13]. Спосіб MCTS-MS (MCTS with 

Minimax Selection) є представником цього напряму, який використовує таку комбінацію 

на етапі вибору MCTS, завдяки чому виконує пошук перевірками вершин-нащадків на 

невелику глибину по дереву і на повну ширину від поточної вершини.  

Спосіб ε-MCTS [13] ґрунтується на використанні ε-жадібного (ε-greedy) 

алгоритму на етапі вибору замість алгоритму багаторукого бандита UCB. 

У способі NaïveMCTS [13] реалізується підхід на основі варіанту задачі 

багаторукого бандита, який називається комбінаторним багаторуким бандитом 

(Combinatorial Multi-Armed Bandit – CMAB) [13] і полягає в поділі цієї задачі на 

декілька рівнів, на кожному з яких використовується інший вид формули багаторукого 

бандита або ε-жадібний алгоритм. Такий підхід дозволяє краще оперувати деревами 

ігор з великим фактором розгалуження. 

H-MCTS [11] є гібридним способом, який об’єднує можливості UCB алгоритму і 

підходу послідовного половинного ділення SH, що має переваги в частково 

спостережуваних іграх. У цьому способі алгоритм SH застосовується на вершинах біля 

кореня дерева гри, в той час, як алгоритм UCB – для всієї іншої частини дерева. Це 

дозволяє використати стратегію мінімізації простих втрат біля кореня і мінімізацію 

накопичувальних втрат для інших вершин. 

Способи групи MCTS+Proof Numbers [2, 14] є гібридами двох популярних 

варіантів пошуку по дереву: з використанням методу Монте-Карло (MCTS) та методом 

доведених чисел (Proof Numbers Search – PNS), що був запропонований раніше. PNS 

використовує концепцію так званих доведених чисел (proof numbers) на AND/OR 

деревах. Спосіб MC-PNS використовує оцінювання вершин як у методі MCTS для того, 

щоб скерувати процес пошуку методом доведених чисел у правильному напрямку і 

виконувати розширення вершин дерева більш ефективним шляхом. Комбінування ідей 

MCTS та PNS використовується також у способі MCTS-Solver. 

У способах групи Last-Good-Reply (LGR-1, LGR-2) [2, 15] кожен хід у грі 

розглядається як відповідь на попередній хід і ця інформація зберігається в спеціальній 

таблиці. Відповідь вважається успішною, якщо вона приводить гравця, що робить цю 

відповідь, до виграшу. LGR-1 для кожного ходу (включаючи позицію і колір) зберігає 

тільки одну останню успішну відповідь на цей хід. LGR-2 розширює інформацію 

способу LGR-1, зберігаючи ланцюжок з двох останніх ходів замість тільки одного 

попереднього. На основі цієї інформації робиться вибірка наступних ходів. 

Перейдемо до способів реалізації MCTS, які використовують покращення на етапі 

розширення. Такі покращення, як правило, окремо не застосовуються, а 

використовуються разом з покращеннями на етапах вибору та переобчислення, але 

далеко не всі модифікації останніх включають одночасне покращення і етап 

розширення, використовуючи для розширення стандартний спосіб взяття випадкового 

наступного ходу. Тому на рис.3. зазначені тільки ті з описаних вище способів 

покращення етапу вибору, які одночасно вносять певні зміни і на етапі розширення.    
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Рис. 3. Класифікація способів покращення етапу розширення (політики 

розширення). 
 

Розглянемо тепер класифікацію способів покращення MCTS, що вносять певні 

зміни на етапі моделювання (рис. 4).  

 
 

Рис. 4. Класифікація способів покращення етапу моделювання. 

 

Цей етап виконується наступним чином. Починаючи від взятої на етапі 

розширення вершини, виконується процес моделювання гри до досягнення результату 

(як правило, виграш/програш) згідно з прийнятою політикою моделювання. Найчастіше 

береться найпростіша політика моделювання, яка називається політикою за 

умовчанням (Default Policy) і яка полягає у взятті всіх наступних ходів під час 
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моделювання випадковим чином. Слід зазначити, що в класифікації етапу моделювання 

відсутня категорія «UCT-орієнтовані способи», оскільки алгоритм багаторукого 

бандита і формула UCB прямого відношення до цього етапу не мають. 

MCTS-Solver [5] реалізує на вибір відразу чотири модифікації етапу 

моделювання. Спосіб ефективного (або обчислювального) відсікання (evaluation cut-off) 

передбачає можливість зупинки (відсікання) процесу моделювання, не обов’язково 

досягаючи кінцевого результату гри, як при стандартному підході. Наприклад, для гри 

LOA, якщо термінальна вершина не досягнута, процес моделювання припиняється 

після моделювання 200 ходів і як результат приймається «нічия». В іншому варіанті, 

для відсікання моделювань використовується спеціальна оцінювальна функція в 

процесі моделювання. Якщо її значення стає більшим за заданий верхній пороговий 

рівень, то результатом моделювання призначається виграш, якщо нижчим за заданий 

нижній пороговий рівень, то результатом призначається програш. При коригуючому 

способі використовується оцінювальна функція, що дозволяє змістити вибирання 

подальших ходів при моделюванні у напрямку мінімізації ризику взяття явно поганого 

ходу. У «жадібному» способі оцінювальна функція більш прямо застосовується до 

вибору подальших ходів таким чином, що завжди вибирається хід, що приводить до 

позиції з найвищим оцінювальним значенням. У змішаному способі використовуються 

одночасно оцінювальні формули відразу двох способів, коригуючого і «жадібного», 

при цьому коригуючий спосіб використовується при виборі подальших ходів 

моделювання до певного порогового значення Т, після чого застосовується 

оцінювальна формула «жадібного» способу. 

У способах групи швидкого оцінювання цінності ходу RAVE (Killer RAVE, 

RAVE-max та інші) [2, 9, 10] етап моделювання виконується відмінним від 

стандартного (тільки від однієї обраної вершини дерева) підходом, при якому 

моделювання виконується для кожної з вершин піддерева від обраної вершини 

(поточного кореня пошуку). Крім того, обчислення цінності ходів також виконується 

інакше, ніж при стандартному способі UCT. 

Способи LR-1, LR-2 з групи останньої гарної відповіді (Last-Good-Reply) [15] на 

етапі моделювання, при виборі чергового ходу, якщо можливо, використовують саме 

останню гарну відповідь на попередній хід. У принципі можливі ситуації, коли жодної 

гарної відповіді ще не зафіксовано або коли збережена відповідь є некоректною для 

поточної позиції, тому що даний контекст відповіді відрізняється від того, коли ця 

відповідь була записана у дерево. В обох останніх ситуаціях використовується 

стандартна політика випадкового моделювання. 

У реалізаціях способу багатоагентного MCTS, таких як Ensemble UCT [16], етап 

моделювання в тому вигляді, як він використовується в класичному варіанті UCT, 

вважається одноагентним і пропонується використовувати багато агентів, тобто 

політик моделювання. Різні агенти в цьому випадку отримуються призначенням різних 

пріоритетів різним евристикам моделювання. Якщо вдається обрати правильну 

підмножину агентів, то сила гравця збільшується. Однак, знаходження такої 

підмножини агентів потребує значної інтенсивності обчислень. Спосіб Ensemble UCT 

використовує підхід, в якому багато UCT-агентів працюють незалежно і статистика, 

зібрана в коренях цих агентів, об’єднується для отримання остаточного результату. Цей 

підхід добре відповідає способу кореневої паралелізації [20]. 

Розглянемо спосіб MCTS-MR (with Minimax Rollout) [12]. Хоча звичайний спосіб 

взяття випадково ходу при моделювання є достатнім у багатьох ситуаціях, стратегії, що 

використовують додаткову інформацію при моделюванні, як правило, мають більшу 
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продуктивність. Виходячи з цього, логічним є застосувати для вибору ходів 

моделювання пошук Minimax з фіксованою глибиною. Тобто, пошук методом Minimax 

у межах заданого горизонту знаходить і використовує виграшний хід та відміняє 

програшний хід. Якщо ж пошук в межах горизонту не знайшов ні виграшу, ні 

програшу, то повертається випадковий хід.  

Перейдемо до розгляду і класифікації способів покращення MCTS на етапі 

переобчислення, показаної на рис.5.  

 
Рис. 5. Класифікація способів покращення етапу переобчислення (політики 

переобчислення). 
 

При розгляді класифікації способів покращення на етапі вибору було відзначено, 

що модифікації UCT-орієнтованих способів на етапах вибору та переобчислення 

взаємозв’язані. Тому розглянемо тільки способи, що не були ще описані раніше. 

Способи UCT* [18], MaxUCT, MaxBRUE та MaxBRUE+ [19] використовують 

Bellman-переобчислення (згідно з формулою Беллмана) для оновлення значень у 

вершинах дерева замість стандартного для MCTS переобчислення. У той час, як в 

останніх трьох способах застосовується повне Bellman-переобчислення, то в способі 

UCT* – часткове (зважене пропорційно до ймовірності в піддереві). 

У гібридних способах UCTMAXH [17] та MCTS-MB [12] етап переобчислення 

виконується подібно до того, як це робиться в класичному способі Minimax. Нагадаємо, 

що в оригінальному варіанті UCT, на етапі переобчислення, отримана після багатьох 

моделювань інформація усереднюється. Така стратегія цілком ефективна, якщо 

моделювання виконуються випадково. Однак, коли на попередніх етапах вже 
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використовувались деякі оцінювальні евристики, то переобчислення у стилі Minimax 

дозволяє отримати набагато кращі результати. 

Як раніше зазначалося, у способах групи Last-Good-Reply (LGR-1, LGR-2) [15] 

кожен хід у грі (за виключенням першого) розглядається як відповідь на попередній хід 

і ця інформація зберігається в спеціальній таблиці. На етапі переобчислення, в кінці 

кожного моделювання, кожен виграшний хід зберігається як гарна відповідь на свого 

попередника, а раніше записана в таблиці інформація перезаписується. 

Висновки 

У даній роботі були уточнені запропоновані авторами раніше структура та критерії 

класифікації різних способів реалізації методу MCTS, його покращення та паралелізації. 

Після цього, згідно з визначеною структурою, була виконана класифікація 

інформації про способи реалізації та покращення методу пошуку в дереві методом 

Монте-Карло, які базуються на покращенні основних етапів (кроків) загальної схеми 

роботи цього методу, враховуючи особливості їх виконання. Зважаючи на обмежені 

можливості однієї статті, інші категорії класифікації не були розкриті і є предметом для 

подальших публікацій. 

Передбачається, що як розглянута частина класифікації, так і подальші її 

розширення, можуть бути використані для систематизації знань про метод MCTS та 

виявлення нових можливостей його покращення. 
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RESUME 

O.I.Marchenko, O.O.Marchenko, M.M. Orlova 

Classification of Monte-Carlo tree search enhancement techniques oriented to 

specifics of the method 
In the paper, structure and criteria, which were proposed by the authors earlier for 

classification of techniques for improvement and parallelization of the Monte-Carlo tree 

search (MCTS) method implementation, are adjusted. In the updated structure, at the first 

level of classification three groups of improvement techniques are defined: (1) techniques 

oriented to specific features of just the method; (2) techniques oriented to domain-specific 

features of particular types of tasks; and (3) techniques oriented to speedup of MTCS run by 

parallelizing of searching process.  

Then according to the defined structure and basing on large information taken from 

various sources about MCTS method, specific features of its behavior for various cases of 

usage, and implementation of this method for many applications, the article proposes a 

classification of MCTS method implementation and improvement techniques which are based 

on improvements of main phases (steps) of the general MCTS schema considering specific 

features of the techniques. Improvement techniques for selection, expansion, simulation and 

backpropagation phases are discussed separately. In total, more than 20 MCTS 

implementations and 30 improvement techniques for it were overviewed in the paper. 

Taking into account limited size of one article, other classification categories of MCTS 

improvement techniques (domain-specific and parallelizing improvements) were not 

discussed now and constitute the subject for some consequent papers. It is supposed that both 

this part of the classification and its further expanding can be used for systematization of 

knowledge about MCTS method and discovering new possibilities for its improvement. 
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PARCS as a tool for implementing distributed cloud computing 
 

 У статті викладений огляд технології ПАРКС, у якому відзначаються основні особливості, що 

дозволяють використовувати ПАРКС як засіб реалізації розподілених хмарних обчислень.  

Ключові слова: ПАРКС, хмарні обчислення, розподілені обчислення. 

In the article the review PARCS technology, which marked the main features that allow you to use 

PARCS as a means of implementing distributed cloud computing. 

Keywords: PARCS, Cloud computing, distributed computation. 
 

Вступ 

Зі швидким розвитком технологій обробки та зберігання інформації та успіхом 

Інтернету обчислювальні ресурси стали дешевші, потужніші та більш розповсюджені, 

ніж коли-небудь [1]. Такий розвиток дозволив реалізацію так званих хмарних 

обчислень, у яких ресурси (наприклад, CPU, RAM та простір на диску) надаються як 

послуги і можуть бути збільшені, або зменшені, на вимогу користувача. Технології 

хмарних обчислень зробили значний вклад у розвиток ІТ індустрії. Майже всі гіганти 

ІТ індустрії так чи інакше займаються хмарними технологіями. Google, Microsoft та 

Amazon змагаються між собою за можливість надати більш потужні, надійні та 

ефективні хмарні платформи.  

До хмарних обчислень відносять програмне забезпечення як сервісів, що 

надаються через інтернет та апаратні і системні засоби в центрах обробки даних, що 

надають ці сервіси. Ці сервіси вже давно називають «Програмне забезпечення як 

послуга» (SaaS). Апаратні засоби датацентру та програмні засоби ˗ це те, що ми 

називаємо хмарою.  

Хмарні обчислення мають декілька переваг, що роблять їх привабливими для 

бізнесу: 

1) Нема інвестицій «у майбутнє». Користувачам не потрібно інвестувати в 

інфраструктуру. Вони просто орендують ресурси в хмарі відповідно до своїх потреб. 

2) Менші витрати на користування. Об’єм ресурсів у хмарі може бути швидко 

змінений на вимогу користувача. А отже, нема потреби постійно використовувати 

ресурси, які потрібні для пікового навантаження. Це дає можливість економії, коли 

навантаження на сервіс мінімальне. 

3) Легко масштабується. Провайдери інфраструктури мають великий пул ресурсів у 

датацентрах і роблять його легкодоступним. А сервіс-провайдери, у свою чергу, 

можуть легко розширити свій сервіс до великих масштабів при потребі. Наприклад, 

при різкому зростанні потреб сервісу. 

4) Легкий доступ. Сервіси, що розміщуються у хмарі загалом є web-сервісами, а отже, 

вони легкодоступні на будь-яких пристроях, які мають зв’язок з інтернетом. Це не 

тільки звичайні комп’ютери та ноутбуки, а й телефони і смартфони. 
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5) Зменшують ризики та витрати на підтримку для бізнесу. Усі ризики, зв’язані з 

відмовою інфраструктурних об’єктів, чи витрати на їх ремонт перекладаються на 

провайдерів інфраструктури. 

Зрозуміло, що такі переваги стали доступні завдяки «віртуальності» наданих 

послуг. Обчислення, що проводяться у хмарі, не прив’язані до конкретних апаратних 

ресурсів, які можуть змінюватись відповідно до об’ємів обчислень та загальних потреб. 

З цього приводу цікаво розглянути можливість застосування системи ПАРКС для 

хмарних обчислень, оскільки вона містить  у собі концепції, які дозволяють вести мову 

про можливість і ефективність реалізації таких систем за допомогою ПАРКС.  

ПАРКС 

ПАРКС-технологія програмування представляє собою деяку множину програм-

них засобів, що забезпечують процес розробки і реалізації алгоритмів паралельної 

обробки інформації [2,3] і базується на концепції керуючого простору (КП), 

запропонованої в праці [5], і який представляється віртуально паралельним простором 

(ВПП) [4]. Керуючий простір є динамічним графом, який використовується для опису 

логічної та комунікаційної структури досліджуваної задачі і відображає динамічні 

зміни в ній.  

Завдяки керуючому простору ПАРКС- технологія дозволяє: 

1) підтримувати структурне паралельне програмування на основі статичного та 

динамічного паралелізму; 

2) використовувати різноманітні засоби опису рекурсії по даних і рекурсії по 

керуванню; 

3) на логічному рівні в явному вигляді описувати розподілення ресурсів, схеми 

комутації і перекомутації зв’язків або отримувати логічну структуру системи, 

розподілення ресурсів і схему перекомутації як результат обробки і побудови 

керуючого простору; 

4) будувати систему віртуальних ПАРКС-машин, що забезпечують можливість пара-

лельної обробки інформації: ефективна реалізація системи віртуальних ПАРКС-машин 

можлива лише на широкому класі паралельних і спеціалізованих ЕОМ. 

Основними термінами ПАРКС- технології є: точка, програмний канал (ПК),  

алгоритмічний модуль (АМ). 

Структура керуючого простору – граф, вершини якого – точки керуючого 

простору, а ребра – програмні канали, які їх з’єднують. При цьому одні й ті самі точки 

можуть бути з’єднані за допомогою декількох програмних каналів різного типу. До 

кожної точки керуючого простору приписаний алгоритмічний модуль, який є 

процедурою ПАРКС-розширення базової мови. Виконання алгоритмічного модуля 

може призвести до зміни у структурі керуючого простору: видаленню та створенню 

точок, програмних каналів, блокуванню виконання деяких процесів і т.д. Алгоритмічні 

модулі виконуються паралельно, однак, модуль може бути затриманий до приходу 

деякої події або на деякий час. Точки керуючого простору можуть зберігати в собі 

керуючий простір довільної глибини, керуючий простір може мати деякий рівень 

рекурсії. Точки керуючого простору, з’єднані за допомогою програмного каналу, 

можуть посилати і получати повідомлення. 

Алгоритмічний модуль є процедурою ПАРКС-розширення базової алгоритмічної 

мови програмування (наприклад, Java, Pascal, C#, C). Це розширення повинно 

забезпечувати для віртуальних ПАРКС-машин рівні можливості [3]. 

1) Програмні засоби, що забезпечують побудову і модифікацію керуючого 

простору. Керуючий простір складається з точок і каналів, що з’єднують точки. У 
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кожній точці на наступному рівні ієрархічного представлення може розміщуватись 

новий керуючий простір. При побудові і обробці керуючого простору допустимо 

використання рекурсії по структурі керуючого простору. Точка керуючого простору 

однозначно визначається деяким логічним номером. Канали керуючого простору  

призначені для забезпечення взаємозв’язків між точками. Вони також типізовані. 

Зокрема, типи каналів задають ієрархічну структуру керуючого простору. Для кожного 

алгоритму існує відповідна йому структура керуючого простору, що відображає його 

логічну структуру. Наприклад, для паралельного алгоритму перемноження матриць 

великої розмірності керуючий простір буде представлено 8-зв’язним графом [5].  

Програмні засоби цього рівня повинні забезпечувати наступні можливості: 

створювати нову точку керуючого простору заданого типу та визначати для неї новий 

логічний номер; з’єднати точки керуючого простору каналом заданого типу;  

визначити, які точки керуючого простору під’єднанні до заданої точки і через які 

канали; знищити точку керуючого простору і всі канали, що зв’язують її з іншими 

точками; знищити канали заданого типу, що з’єднують точки керуючого простору;  

визначити логічний номер і тип точки керуючого простору. 

2) Програмні засоби, що забезпечують зберігання та передачу інформації за 

допомогою керуючого простору. На цьому рівні виділяються нумеровані канали 

керуючого простору, через які уточнюється структура взаємодії між точками КП. 

Програмні засоби цього рівня мусять забезпечувати наступні можливості системи:  

створювати кінцеве число моніторів точки керуючого простору, що задають правила 

зберігання, отримання і передачі інформації (на основі базової алгоритмічної мови);  

створювати блок інформації;  записувати в канал із заданим номером блок інформації;  

перевіряти існування блоків інформації в каналі з заданим номером; прочитати 

інформацію з каналу з заданим номером блоку інформації; чекати запису блоку 

інформації в будь-який з каналів із заданим номером. 

3) Програмні засоби, що забезпечують роботу з алгоритмічними модулями. 

Алгоритмічній модуль призначений для уточнення одиниці паралельної роботи базової 

алгоритмічної мови. За допомогою алгоритмічного модуля здійснюється побудова, 

модифікація та наповнення керуючого простору. 

ПАРКС-модель визначається наступним шляхом: 

1) Виділяються кінцеві набори базових алгоритмічних модулів, що описують шляхи 

розпаралелювання алгоритмів по різних рівнях деталізації. 

2) Визначають правила побудови, видалення і взаємодії алгоритмічного модулю на усіх 

рівнях деталізації. 

3) Уточнюється поняття рекурсії по даних і рекурсії по керуванню для заданої базової 

алгоритмічної мови.  

Процес функціонування ПАРКС-моделі складає створення та знищення активних 

копій алгоритмічних модулів, їх частково децентралізоване асинхронне паралельне 

функціонування та динамічну взаємодію цих модулів з можливістю створення 

активних копій алгоритмічного модуля. 

Опис алгоритмічного модуля представляє собою розширення відповідної 

конструкції базової мови операціями віртуальних рівнів 1-3. 

Програмні засоби рівня 3 повинні забезпечувати наступні можливості: 

1) Створювати, видаляти та модифікувати опис алгоритмічного модуля. 

2) Створювати активну копію алгоритмічного модуля і приписувати її для виконання у 

точці керуючого простору. 
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3) Відсилати повідомлення активній копії алгоритмічного модуля (відкривати доступ 

до розділених структур даних). 

4) Приймати повідомлення від активної копії алгоритмічного модуля (закрити доступ 

до розділених структур даних). 

5) Визначити головну активну копію алгоритмічного модуля (зі створення якої 

починається функціонування ПАРКС-системи). 

6) Здійснювати вибіркове очікування та виконання активної копії алгоритмічного 

модуля. 

Рекурсія на рівні алгоритмічного модуля проявиться в тому, що активні копії 

алгоритмічного модуля можуть створювати нові активні копії по алгоритмічному 

модулю. Апарат створення, знищення, модифікації, приписки активної копії 

алгоритмічного модуля в точки керуючого простору, взаємодії активних копій 

алгоритмічного модуля дозволяє описувати рекурсію по даних, рекурсію по керуванню 

і їх композицію. 

Розробка ПАРКС-моделі передбачає можливість автоматичної побудови 

керуючого простору, що відображає динамічну структуру взаємозв’язків у ПАРКС-

моделі, передбачає існування необмеженого паралелізму.  

Використовуючи програмні засоби рівнів 1 та 2, можна враховувати ряд 

обмежень, що накладаються на структуру розроблюваної системи, планувати 

розподілення ресурсів, забезпечувати ефективне використання обмежених ресурсів і 

перекомутацію зв’язків. Для рівня 3 можливе введення засобів роботи з часом и 

засобів, що забезпечують моделювання. 

4) Програмні засоби, що забезпечують процедурно-об’єктно-орієнтоване програ-

мування. Технологія процедурно-об’єктно-орієнтованого програмування визначається і 

обмежується базовою алгоритмічною мовою. 

Обирається програмна конструкція базової мови. Наприклад, для мови Ада – 

механізм пакетів та задач з уніфікованим викликом процедур пакетів і точок входів 

задач, для мов С та Java – набір класів з описом відповідних методів і т.д.  Обрана кон-

струкція розглядається як опис алгоритмічного модуля. Уніфікований виклик процедур 

і точок входу транслюється на рівень 3, де розписується за допомогою програмних 

засобів, що забезпечують взаємодію активних копій алгоритмічних модулів. 

Реалізація програмних засобів рівнів 1 і 2 залежить від архітектури ЕОМ та її 

операційної системи, а рівнів 3 та 4 від базової алгоритмічної мови програмування. 

На наступних рівнях розроблюються програмні засоби, використання яких 

забезпечує автоматичну генерацію паралельних програм по їх специфікації. 

Таким чином, система програмування ПАРКС – сукупність програмних засобів, 

які підтримують процес розробки і реалізації алгоритмів паралельної обробки 

інформації за рахунок розширення базових алгоритмічних мов (C, Pascal, FORTRAN, 

Modula-2, Java) [6]. Характерною особливістю системи програмування ПАРКС є те, що 

запропоновані нею засоби ˗ найбільш потужні алгоритмічні концепції: рекурсія та 

паралельність, призначені для опису взаємодій зі змінною комутацією зв’язків і 

рекурсивно-паралельним розвитком процесів, описаних на основі алгоритмічної мови. 

Акцент робиться на програмні засоби опису динамічного паралелізму. 

Іншим важливим критерієм класифікації систем паралельної обробки, крім стати-

чності/динамічності, можна вважати відкритість або закритість програмного забез-

печення. Ряд розробок і технологій (наприклад, Ада, ОССАМ, МАЯК та ін.) пропону-

ють як базовим заново створену мову (як правило, складну), примушуючи користувача 
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вивчати її. Це ˗ позиція закритих систем і технологій. Сильною стороною такого 

підходу є можливість досягти високої ефективності виконання для деяких класів задач.  

Альтернативні відкриті системи і технології (наприклад, MANIFOLD, LINDA, 

MPICH, OpenMP та ін.) надають користувачам можливість працювати у найбільш 

зручній для його задач мові (як базової), доповнюючи його тим чи іншим засобом 

паралелізму. Крім комфортності для користувача, у відкритих системах часто 

спрощуються і синтаксичні проблеми, оскільки вони здебільшого концентруються у 

паралелізмі. Можна з впевненістю заявити, що в рамках однієї, нехай і ретельно 

розробленої, мови програмування не вдасться задовольнити усі категорії користувачів і 

вирішити усі проблеми [6]. Більш логічним, на думку авторів [6], є використання 

базового набору програмних засобів, які дозволяють у рамках широкого класу мов 

працювати на деякій технології. ПАРКС-система програмування підтримує ПАРКС-

технологію програмування, яка базується саме на цій ідеї. Змінюючи базові 

алгоритмічні мови, можна отримати сукупність програмних засобів, які охоплюють 

широкий спектр – від мов проектування спецпроцесорів до універсальних мов 

програмування. У цьому і полягає оригінальна особливість ПАРКС-технології.

 Зрозуміло, що при побудові КП (ВПП) на мережі, основну роль відіграє процес, 

який забезпечує побудову КП: створює точки, канали, приписує АМ точкам, підтримує 

їх взаємодію. Умовна назва – демон. Обмін даними з ним проходить за допомогою 

TCP/IP, або через локальний файл.  

Висновки 

ПАРКС технологія завдяки концепціям КП, рекурсивності та необмеженого 

паралелізму може бути застосована при організації хмарних обчислень. Як вже було 

описано у вступі, «хмарні обчислення» характеризуються двома складовими 

частинами: апаратно-системні засоби та сервіс доступу до них для користувачів. 

Зазначимо, як вони можуть бути реалізовані (або позначені) у термінах ПАРКС.  

Апаратно-системні засоби. Будуть представлятися комп’ютерами, об’єднаними у 

локальну мережу, з запущеними на них службами-демонами і на які можуть бути 

використані для реалізації структури КП.   

Сервіс доступу. Деякий програмний засіб, що дозволяє запустити ПАРКС-

програму на наявних апаратно-системних засобах. Також, сюди належать файли, 

необхідні для створення ПАРКС-програми.  

Також, будь-який засіб хмарних обчислень має реалізовувати масштабування. 

Масштабування у ПАРКС-системах реалізується завдяки тому, що КП є віртуальним і 

може бути розміщений як на одній ЕОМ, так і на мережі (або підмережі). А завдяки 

рекурсивності КП, може бути розширений під час виконання ПАРКС-програми.  
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RESUME 

O.M. Fedorus 

PARCS as a tool for implementing distributed cloud computing 

The emergence of cloud computing has made a tremendous impact on the Information 

Technology (IT) industry over the past few years, where large companies such as Google, 

Amazon and Microsoft strive to provide more powerful, reliable and cost-efficient cloud 

platforms, and business enterprises seek to reshape their business models to gain benefit from 

this new paradigm.  

These advantages have become available thanks to virtuality of these services. 

Computations carried out in the cloud are not tied to specific hardware resources, which may 

vary according to the volume and general computing needs. In this respect interesting to 

consider the possibility of PARCS-systems for cloud computing, because it contains concepts 

that allow us to talk about the possibility and efficiency of such implementation. 

PARCS technology concepts, such as: controlled space(CS), recursion and unlimited 

parallelism can be used in the organization of cloud computing. As described in the 

introduction, means "cloud computing" characterized by two components: hardware and 

system tools and service access to users. Note how they can be implemented (or tagged) in 

terms of PARCS. 

Hardware and system tools. Will be presented computers united in local network 

services running on them, and demons that can be used to implement the structure of CS. 

Service access. Some software tool that allows you to run a program PARCS-existing 

hardware and system tools. 

Also, any means to implement cloud computing is scalability. Zoom in PARCS-systems 

implemented because the CS is virtual and can be placed on a single computer and the 

network (or subnet). And thanks recursion CS can be extended at runtime PARCS program. 
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AUTHORSHIP ATTRIBUTION SYSTEM 
 

Було розроблено систему ідентифікації та перевірки авторства документа, побудовану на основі 

машинного навчання. Оригінальність моделі обумовлена запропонованим унікальним профілем ознак автора, 

що дозволив, із застосуванням методу опорних векторів (SVM), отримати високі показники точності. 

Ключові слова: ідентифікація авторства, машинне навчання, метод опорних векторів  

A new effective system for identification and verification of text authorship has been developed. The 

system is created on the base of machine learning. The originality of the proposed model is caused by the unique 

profile of the author attributes that allows getting extra-high performance accuracy using the method of the 

Support Vector Machine (SVM). 

Keywords:  authorship identification, machine learning, support vector machine 

Вступ 

Ідентифікація та перевірка авторства є унікальною і, водночас, дуже 

затребуваною задачею, з огляду на можливість застосування у різних сферах діяльності 

людини: для боротьби з плагіатом, для встановлення авторства анонімних текстів, для 

експертизи та встановлення особистості в криміналістиці та у багатьох інших задачах 

та напрямах. Задача є також дуже складною через фундаментальну проблему 

формування набору ознак, за якими можна оцінити ймовірність належності тексту 

певному автору. Задачу ускладнює також той факт, що до останнього часу для 

розроблених систем визначення авторства текстів необхідною умовою їх стійкої та 

якісної роботи була наявність великих об’ємів авторських текстів у навчальній вибірці. 

Ще однією вадою розроблених моделей є їх якісне обмеження на кількість авторів. 

Якщо у випадку наявності текстів 3-4 авторів у навчальній та тестовій вибірках навчені 

класифікатори впевнено демонструють до 85% точності визначення автора тексту у 

тестовій виборці, то зі зростанням кількості авторів у вибірках до 6 та вище точність 

класифікації різко падає до 60-55%.   

Авторами було розроблено систему визначення авторства текстів за умови 

наявності мінімального набору текстів для кожного автора у навчальній вибірці (від 5К 

текстів на кожного автора) та із кількістю авторів до 20. 

Система являє собою набір класифікаторів для визначення ідентичності 

авторського стилю в тексті. На вхід системи подається документ із заявленим 

авторством і-того письменника. Система перевіряє, наскільки поточні значення ознак 

вхідного тексту відповідають «еталонним» значенням ознак даного автора. На основі 

аналізу значень ознак тексту, система підтверджує або спростовує факт приналежності 

тексту заявленому автору.   

Система має дворівневу архітектуру. На першому рівні ряд класифікаторів 

обчислює оцінку приналежності тексту тому чи іншому автору (з кількості авторів, на 

яких система навчена). На другому рівні вирішується оптимізаційна задача 

встановлення єдиного автора тексту, на основі аналізу рішень окремих класифікаторів 

першого рівня. Якщо, в результаті аналізу рішень, буде встановлено, що текст містить 
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фрагменти текстів, котрі стилістично не належать заявленому автору, то система 

робить відповідний висновок. 

На стадії навчання класифікатори 1-го рівня навчаються розпізнавати тексти 

конкретного i-го автора. Навчання проходить на наборі текстів даного автора, в яких 

присутні 100% ідентичні тексти i-го автора і його ж тексти, розбавлені в різних 

пропорціях фрагментами інших авторів навчального корпусу (всього корпус містив 15 

авторів). Кожен класифікатор вчиться розпізнавати 100% ідентичні тексти свого автора 

серед текстів з домішками інших авторів. Як базовий алгоритм машинного навчання 

класифікаторів застосовується лінійний метод опорних векторів (SVM). При цьому 

використовуються набори багаторівневих ознак-властивостей тексту: 

1) ознаки пунктуаційного рівня (статистика розділових знаків); 

2) ознаки морфологічного рівня (статистика сполучень літер); 

3) ознаки лексичного рівня (N-грами, статистика стоп слів, статистика універсальних 

слів і т.д.); 

4) ознаки синтаксичного рівня (N-грами частин мови, частоти синтаксичних зв'язків і 

т.д.). 

Після того, як кожен класифікатор на відповідному розміченому наборі текстів 

навчився розпізнавати свого автора, слідує другий етап навчання, що складається в 

підборі ваг пріоритетів класифікаторів для вирішення колізій, коли одночасно кілька 

класифікаторів ідентифікують авторство їх письменника. 

Після завершення навчання, система функціонує наступним чином. На вхід для 

перевірки авторського стилю надходить документ з позначеним автором. Документ 

проходить обробку послідовністю лінгвістичних процесорів, у результаті чого 

визначаються всі необхідні характеристики вхідного тексту. Це дозволяє системі, на 

основі отриманих властивостей, обчислити значення для всіх ознак побудованої моделі 

тексту. Отримані значення ознак використовуються навченими класифікаторами для 

визначення авторства вхідного тексту. Якщо виникає колізія, і відразу кілька 

класифікаторів визначають документ як текст свого автора, то ваги пріоритету 

дозволяють вирішити колізію і визначити єдиного правильного автора. У разі 

неможливості визначення автора приймається рішення про наявність в тексті 

запозичених фрагментів. 

Характеристики системи 

Система призначена для аналізу текстів англійською мовою обсягом від 800 слів, 

без сленгу та спеціальної лексики, структура тексту має бути подібна до структури 

новинної статті або есе і не містити великої кількості цитат, діалогів або інших 

фрагментів специфічної структури. Для кожного тексту вказаний автор (його ID). 

Система повинна перевірити авторство (за принципом істина/хиба) для кожного 

документа. Документ складається з авторських фрагментів-абзаців та/або запозичених 

абзаців-фрагментів. Абзац-фрагмент тексту виділений на початку і кінці символами 

переходу на новий рядок. Розмір абзацу ˗ від 70 слів. Запозичені у інших авторів 

фрагменти можуть відрізнятися або збігатися за тематикою з основним текстом. 

Пропорція авторських фрагментів до запозичень у тексті випадкова (всі фрагменти 

можуть бути як авторськими, так і запозиченими). 

Для попереднього навчання авторському стилю, системі повинна бути надана 

навчальна вибірка авторських текстів сумарним об'ємом від 12000 слів для кожного 

автора. Кількість авторів у системі не перевищує 15-20.  
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Метод 

У зв’язку з відносно невеликими об’ємами наявних даних, було прийняте рішення 

щодо аналізу кожного автора окремо, в подальшому дана модель отримала назву 

«Document based», тоді як модель, що аналізує кожен текст автора окремо, отримала 

назву «File based». Далі в цьому розділі розглядаються особливості функціонування 

кожної з моделей. 

Document based версія заснована на припущенні, що для визначення авторського 

стилю необхідно отримати максимально можливу кількість авторського тексту. Для 

реалізації даного принципу всі доступні тексти одного автора об’єднуються у доку-

мент, який потім аналізується системою. Перевагою даного підходу є отримання більш 

точних та більш згладжених статистик. Наявність великої кількості даних дозволяє: 

1. Гарантовано перейти від ознак, специфічних для конкретного тексту, до ознак, 

специфічних для автора. Наприклад, авторський текст, написаний для персонального 

блогу, може стилістично суттєво відрізнятися від тексту автора в газетній або 

науковій статті. Причому відрізнятися може як лексика, характерні звороти, знаки 

пунктуації (неформальне листування містить більше знаків питання та оклику), так і 

структура речень. Побудова гіпотез для машинного навчання на базі різнорідного 

тексту дозволяє створити універсальні гіпотези, що будуть ефективно працювати на 

будь-якому типі тексту, за умови, що такий тип входив до документа. 

2. Отримати згладжені статистики за рахунок більшої кількості різнорідних даних. 

Збільшення довірчого інтервалу дозволяє системі виявити авторський стиль у 

документах з кращою точністю. Будь-яка зібрана статистична інформація 

(наприклад, середня кількість літер у слові) стає незалежною від стилю тексту і 

краще відображає авторський шаблон. 

File based версія моделі розглядає кожен файл окремо і збирає інформацію для 

гіпотез. Деякі гіпотези подаються в модуль машинного навчання «as is», інша 

інформація усереднюється по кожному з авторів для отримання характеристик 

авторського стилю, близьких по якості до document based моделі. 

Результатом обробки вхідних даних з навчальної вибірки для document based 

моделі є унікальний вектор авторських ознак для кожного автора. Результатом обробки 

вхідних даних для file based моделі є набір векторів по кожному окремому автору. На 

етапі навчання модель підбирає коефіцієнти для кожної позиції вектора, після чого 

модель вважається навченою і може класифікувати нові тексти. 

Реалізація 

З точки зору машинного навчання (Machine Learning, ML), задача визначення 

авторства зводиться до задачі класифікації тексту ˗ система повинна віднести текст до 

одного з п’ятнадцяти класів ˗ типова задача мультикласифікації.  

Навчання document based моделі проходить на наборі текстів кожного автора, в 

яких містяться його 100% ідентичні тексти, а також ˗ його тексти, розбавлені в різних 

пропорціях фрагментами інших авторів з навчального корпусу (всього корпус містить 

15 авторів). Кожен класифікатор вчиться розпізнавати 100% ідентичні тексти свого 

автора від текстів з домішками інших авторів.  

Навчання file based моделі проходить на наборах текстів кожного автора, кожен 

текст 100% належить одному автору, домішки недопустимі. Так як і в попередньому 

випадку, кожен класифікатор вчиться розпізнавати тексти свого автора.  

Як базовий алгоритм машинного навчання класифікаторів, застосовується 

лінійний метод опорних векторів (linear SVM). Для реалізації моделі викори-

стовувалася мова Python та пакети scikit-learn [1] та numpy [2]. Етап виділення 
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інформативних ознак був найскладнішим у роботі, як базовий набір були реалізовані 

ознаки (features) зі статей [3-9]. Деякі з цих ознак виявилися неефективними для даної 

задачі. Наприклад, аналіз помилок, описаний в статті [6]. Не спрацювали і такі ознаки, 

як word N-grams, описані в [4], такі популярні ознаки, як повнота і об’єм словникового 

запасу [3]. Виникло припущення, що дані ознаки можуть добре працювати у випадку, 

коли автори пишуть на одну фіксовану тематику, але не у випадку набору текстів з 

корпусу новин. Зі схожих причин не спрацювали такі ознаки, як довжина сло-

ва/речення, типова перша/остання літера слова/речення, частоти сполучення слів та 

деякі інші. 

Від таких ознак, як dependency triplets [3], k-ee subtree шаблон [8] довелося 

відмовитися через незначний приріст точності у моделі при великій складності 

обчислення цих ознак. 

До результуючого набору ознак для визначення авторського стилю увійшли: 

1) ознаки пунктуаційного рівня (статистика розділових знаків, їх середні значення 

(means) і стандартне відхилення (standard deviation)); 

2) ознаки морфологічного рівня (статистика буквосполучень та букв); 

3) ознаки лексичного рівня (статистика стоп слів, статистика універсальних слів, 

авторських слів і т.д.); 

4) ознаки для оцінки середньої схожості-зв’язності речень на базі методу[10]; 

5) ознаки синтаксичного рівня (N-грами частин мови, частоти синтаксичних зв'язків, 

частоти застосувань правил виведення (з граматик Хомського) і т.д.). 

6) складні ознаки на базі векторного представлення статистики використання слів, 

обчислені на тестовому корпусі. 

Після завершення етапу навчання множини класифікаторів (кожен розпізнає свого 

автора), слідує другий етап навчання, де проводиться підбір ваг коефіцієнтів для вирішення 

колізій. Колізією є випадок, коли одночасно декілька класифікаторів ідентифікують текст як 

такий, що належить їх автору. Спеціальний метод OVR (one-vs-rest) вирішує ряд 

оптимізаційних задач з підбору ваг пріоритетів для класифікаторів, щоб мінімізувати 

кількість помилок розпізнавання на навчальному наборі текстового корпусу. 

Методика випробувань 

При виборі методики оцінювання системи, ключову роль зіграли такі фактори, як 

повторюваність та всебічність оцінки. Метою було створити єдиний корпус, на якому 

інші дослідники могли перевіряти точність нашої системи, а також виміряти та 

порівняти результати своїх систем на тому ж тестовому наборі текстів. У період 

розробки системи, її тестування та оцінка проводилися на авторських текстах статей з 

The Washington Post, The New York Times, The Daily Telegraph, The Times, The Wall 

Street Journal та з інших західних англомовних видань. Однак, політика використання 

даних текстів забороняє їх вільне розповсюдження. Отже, повторення отриманих 

результатів стає складним у даному випадку.  

Після закінчення розробки системи, її перевірка на стабільність проходила на текстах з 

блогу компанії P1K [11]. Був зібраний корпус з трьох авторів, по десять випадкових текстів 

кожного автора. На даному корпусі document based версія системи показала досить низькі 

результати через специфіку її навчання на малій кількості авторів – система мала всього три 

приклади для навчання (по одному документу, складеному з усіх текстів автора). Очевидно, 

що така кількість прикладів не є достатньою для machine learning алгоритмів. На цьому етапі 

була створена file based версія, яка здатна працювати з наборами даних, починаючи від двох 

унікальних авторів. 
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Базовим корпусом для оцінювання систем визначення авторства пропонується 

використовувати RCV1 dataset (Reuters Corpus Volume I) [12]. Для забезпечення 

повноти оцінки, RCV1 була відсортована за авторами, після чого було виділено шість 

окремих наборів даних. Для кожного набору даних описано, тексти яких авторів туди 

були включені і кількість статей кожного автора. Автори відбиралися в алфавітному 

порядку «as is» і не нормалізувалися за кількістю статей.  

1. Dataset0 – містить 15 авторів, 37 текстів, загальним об’ємом 107.788Б сумарно, 

тексти кожного автора в RCV1 займають від 4КБ до 9КБ: A.H. Yoon(2ст., 7160Б); 

Abdus Sattar(2ст., 4219Б); Adam Cataldo(2ст., 5643Б); Adel Abu Niimeh(3ст., 7609Б); 

Adrian Blum(2ст., 4917Б); Alan Hoskins(2ст., 6165Б); Aleksandar Mitic(2ст., 5985Б); 

Alexis Sindahijo(3ст., 9133Б); Alikhan Tasuyev(2ст., 6303Б); Amanda Stultz(3ст., 

9992Б); Ana Isabel Martinez(3ст., 9002Б); Anastas Petrov(3ст., 8884Б); Andrea 

McDaniels(3ст., 5895Б); Andres Rendon(3ст., 9219Б); Andrew Bartram(2ст., 7662Б) 

2. Dataset1 – містить 15 авторів, 191 текст, загальним об’ємом 542.732Б сумарно, 

тексти кожного автора в RCV1 займають від 24КБ до 58КБ: Abdoulaye 

Massalatchi(13ст., 34697Б); Agnes Tsang(11ст., 36442Б); Alan Dickey(13ст., 25340Б); 

Alberto Pontes(19ст., 49896Б); Aleksandrs Rozens(13ст., 43649Б); Alfredo 

Aranda(12ст., 35369Б); Allieu Ibrahim Kamara(12ст., 38178Б); Alma Davanzo(10ст., 

32275Б); Amitav Ranjan(12ст., 32091Б); Anderson Fumulani(14ст., 28688Б); Andrius 

Vilkancas(12ст., 24498Б); Anna Smirnova(11ст., 40750Б); Anna Wardenburg(18ст., 

58141Б); Artyom Danielyan(11ст., 36829Б); Ashok Pahalwan(10ст., 25909Б). 

3. Dataset2 – містить 15 авторів, 848 текстів, загальним об’ємом 2.533.525Б сумарно, 

тексти кожного автора в RCV1 займають від 130КБ до 197КБ: Abbas Salman(53ст., 

156643Б); Abdelaziz Barrouhi(54ст., 140427Б); Al Yoon(62ст., 190592Б); Alan 

Elsner(48ст., 162607Б); Alexander Miles(54ст., 139600Б); Ali Bouzerda(74ст., 

197417Б); Aline van Duyn(57ст., 192188Б); Alison Leung(42ст., 130917Б); Allan 

Dowd(50ст., 137048Б); Allan Seccombe(70ст., 195957Б); Andrea Hopkins(47ст., 

154429Б); Andrew Gill(53ст., 191142Б); Andrew Steele(50ст., 186356Б); Andrew 

Stern(50ст., 170870Б); Andy Capostagno(84ст., 187332Б). 

4. Dataset3 – містить 15 авторів, 1554 тексти, загальним об’ємом 5.107.210Б сумарно, 

тексти кожного автора в RCV1 займають від 300КБ до 388КБ: Abigail Levene(91ст., 

330243Б); Adam Cox(84ст., 300655Б); Adam Entous(108ст., 330949Б); Adrian 

Edwards(104ст., 324003Б); Alistair Bell(106ст., 362574Б); Alver Carlson(111ст., 

345038Б); Andrew Huddart(97ст., 324710Б); Andrew Kelly(99ст., 331601Б); Andrew 

Marshall(98ст., 324779Б); Andrew Tarnowski(88ст., 305340Б); Anis Ahmed(99ст., 

316438Б); Arthur Malu-Malu(124ст., 372795Б); Bernard Edinger(120ст., 388312Б); 

Brian Spoors(102ст., 371736Б); Carmel Linnane(123ст., 378037Б). 

5. Dataset4 – містить 15 авторів, 2440 текстів, загальним об’ємом 8.156.620Б сумарно, 

тексти кожного автора в RCV1 займають від 504КБ до 593КБ: Aaron 

Pressman(187ст., 587900Б); Anatoly Verbin(145ст., 541457Б); Anchalee 

Koetsawang(179ст., 539921Б); Andrew Gray(164ст., 526620Б); Andrew Hurst(145ст., 

545520Б); Anton Ferreira(163ст., 518143Б); Ashraf Fouad(164ст., 519588Б); Ben 

Hirschler(171ст., 568846Б); Bill Tarrant(142ст., 552036Б); Bradley Perrett(192ст., 

582358Б); Brian Williams(153ст., 526783Б); Buchizya Mseteka(174ст., 593874Б); 

Caroline Brothers(146ст., 541194Б); Chris Bird(155ст., 507869Б); Daniel 

Sternoff(151ст., 504511Б). 

6. Dataset5 – містить 15 авторів, 4896 текстів, загальним об’ємом 17.311.692Б сумарно, 

тексти кожного автора в RCV1 займають від 991КБ до 1,5МБ: Alan Baldwin(287ст., 
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991888Б); Alastair Macdonald(272ст., 1037306Б); Alexander Smith(320ст., 1183679Б); 

Alistair Lyon(314ст., 1142824Б); Andrew Hill(298ст., 1018305Б); Carol 

Giacomo(364ст., 1377804Б); Charles Aldinger(363ст., 1164119Б); Douglas 

Busvine(290ст., 1032241Б); Ellen Freilich(319ст., 1012316Б); Evelyn Leopold(473ст., 

1499613Б); Glenn Somerville(314ст., 1151629Б); Leonard Santorelli(338ст., 

1687289Б); Linda Sieg(285ст., 1129334Б); Marcel Michelson(289ст., 998340Б); Martin 

Cowley(370ст., 1184605Б).  

Створення цих шести наборів даних дозволяє провести всебічну оцінку 

стабільності роботи системи, починаючи від випадку, коли є всього по 2-3 статті 

кожного автора, до аналізу точності на корпусі з декілька тисяч статей.  

Точність будь-якого алгоритму машинного навчання залежить від того, як було 

поділено дані на навчальний та тестовий набір (train set та test set), тому було б 

некоректно просто заявити результати на певному наборі даних. Існують методи 

отримання більш надійних результатів. Наприклад, кросвалідація, але цей метод також 

залежить від початкового розбиття даних. При зміні параметру seed для функції random 

результати кросвалідації змінюються, хоч і не так істотно, як у випадку оцінювання з 

єдиним розбиттям на набори train/test.  

Завжди стабільно-однаковий результат на наборі даних дає алгоритм 

кросвалідації під назвою Leave One Out (LOO). Даний алгоритм не залежить від вибору 

параметру seed. Суттєвим мінусом LOO є його велика обчислювальна складність: для 

кожного прикладу з набору даних необхідно провести навчання моделі на всіх інших 

даних і потім проводити тестування на даному прикладі. Результат, наближений до 

LOO, дає метод, що має назву simplified LOO.  

Simplified LOO виконує перетворення всіх текстів у вектор ознак на самому 

початку роботи і не обчислює їх заново. Потім з даної матриці ознак послідовно 

виділяється по одному вектору, який використовується як тестовий приклад, усі інші 

дані матриці використовуються для навчання моделі. Точність моделі розраховується 

аналогічно до LOO – як середнє арифметичне усіх прикладів. Simplified LOO допускає 

можливість певного перенавчання (overfitting), оскільки у побудованій системі існують 

складні ознаки, що використовують статистики, зібрані з усього корпусу. У випадку 

LOO в ролі корпусу виступає train set, а у випадку Simplified LOO – весь корпус. Отже, 

складні ознаки будуть містити також і статистики, зібрані з тестових прикладів. На 

великих корпусах вплив даного фактору є дуже несуттєвим, а отже, Simplified LOO дає 

гарне наближення до результатів LOO, проте використовує значно менше 

обчислювальних ресурсів. 

Результати 

Для обчислення результатів тестування використовуються три методи: K-fold 

Crossvalidation, Simplified LOO, LOO. На початку проведення експериментів 

використовувалося класичне значення K=5 в Сrossvalidation, однак, для невеликих 

наборів даних (Dataset0, Dataset1) при такому малому значенні К частина класів 

попадає лише в train set, а частина – лише в test set, що суттєво викривлює статистику. 

Тому вирішено було використовувати значення К, більше за кількість авторів. Значення 

К=20 не захищає повністю від випадку повного невходження автора в train set, проте 

дає гарне наближення до цього. Для розбиття наборів даних у K-fold Crossvalidation 

використовується функція KFold (n_folds=20, shuffle=True, random_state=1) з пакету 

scikit-learn. 
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Результати побудованої системи (file based version) можна побачити в таблиці 1. 

Рядок global містить оцінку F1, обчислену на загальній кількості true positives, false 

negatives, false positives. Рядок class-based містить оцінку F1, обчислену як середнє 

арифметичне оцінок F1 кожного класу (кожного автора). 

Таблиця 1. Результати роботи системи 

 
 20-Fold Cross Validation Cross Validation LOO Simplified LOO 

Dataset0 G

lobal 

Precision=0.7297 

Recall=0.7297 

F1=0.7297* 

Precision=0.7297 

Recall=0.7297 

F1=0.7297* 

Precision=0.9189 

Recall=0.9189 

F1=0.9189 

 C

lass-

based 

Precision=0.6789 

Recall=0.7222 

F1=0.6849* 

Precision=0.6844 

Recall=0.7222 

F1=0.6881* 

Precision=0.9333 

Recall=0.9222 

F1=0.9200 

Dataset1 G

lobal 

Precision=0.7068 

Recall=0.7068 

F1=0.7068 

Precision=0.7120 

Recall=0.7120 

F1=0.7120 

Precision=0.8010 

Recall=0.8010 

F1=0.8010 

 C

lass-

based 

Precision=0.7218 

Recall=0.7014 

F1=0.6937 

Precision=0.7355 

Recall=0.7081 

F1=0.6992 

Precision=0.8139 

Recall=0.7955 

F1=0.7918 

Dataset2 G

lobal 

Precision=0.7205 

Recall=0.7205 

F1=0.7205 

Precision=0.7252 

Recall=0.7252 

F1=0.7252 

Precision=0.7547 

Recall=0.7547 

F1=0.7547 

 C

lass-

based 

Precision=0.7185 

Recall=0.7107 

F1=0.7062 

Precision=0.7238 

Recall=0.7168 

F1=0.7127 

Precision=0.7533 

Recall=0.7477 

F1=0.7442 

Dataset3 G

lobal 

Precision=0.7394 

Recall=0.7394 

F1=0.7394 

Precision=0.7413 

Recall=0.7413 

F1=0.7413 

Precision=0.7606 

Recall=0.7606 

F1=0.7606 

 C

lass-

based 

Precision=0.7385 

Recall=0.7361 

F1=0.7210 

Precision=0.7384 

Recall=0.7380 

F1=0.7223 

Precision=0.7596 

Recall=0.7580 

F1=0.7432 

Dataset4 G

lobal 

Precision=0.7434 

Recall=0.7434 

F1=0.7434 

 Precision=0.7557 

Recall=0.7557 

F1=0.7557 

 C

lass-

based 

Precision=0.7429 

Recall=0.7385 

F1=0.7305 

 Precision=0.7556 

Recall=0.7511 

F1=0.7438 

Dataset5 G

lobal 

Precision=0.7680 

Recall=0.7680 

F1=0.7680 

 Precision=0.7725 

Recall=0.7725 

F1=0.7725 

 C

lass-

based 

Precision=0.7761 

Recall=0.7656 

F1=0.7619 

 Precision=0.7805 

Recall=0.7702 

F1=0.7667 
*У даних випробуваннях два класи не розпізналися через малу кількість статей у навчальному 

наборі даних train set, що суттєво знизило загальну точність системи. 
 

Загалом, як видно з таблиці, система показала феноменально високу точність 

порівняно з іншими розробками, з огляду на те, що запропонована модель працює з 

великою кількістю авторів (15-20) і для навчання вимагає відносно малу кількість 

текстів кожного автора (від 5К).   
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Висновки 

У роботі описується розробка унікальної системи розпізнавання авторства текстів 

англійською мовою. Система працює на корпусах статей з великим числом авторів (15-

20) і демонструє високу точність визначення авторства текстів. При цьому система не 

вимагає великої навчальної вибірки по кожному автору. Мінімальна вибірка може 

сягати лише 5К тексту. Використання моделей машинного навчання та розробка 

унікального профілю ознак авторського стилю дозволили досягнути результату на рівні 

нового state-of-the-art.     

Подяка 

Автори статті вдячні компанії P1K і, зокрема, команді проекту Unplug за 

підтримку в дослідженнях та допомогу в розробці даного алгоритму визначення 

авторства тексту, в його тестуванні та впровадженні в продукти компанії. 
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RESUME 

O.O. Marchenko, A.O. Nykonenko, T.V. Rossada, E.A. Melnikov 

Authorship Attribution System 

The paper introduces a system that identifies and verifies authorship of the English text 

document. The system demonstrates high accuracy of the authorship identification and does 

not require a large training set for each author. The originality of the proposed model is 

caused by the unique profile of the author attributes that allows getting extra-high 

performance accuracy using the method of the Support Vector Machine (SVM). The system 

contains a set of classifiers to determine the identity of the author's style in the text. On the 

input the system gets a document marked with a label of some author. The system checks how 

the current values of the text attributes correspond to reference values of the labeled author. 

On the base of analysis of the input text attributes values the system confirms or denies the 

fact of the genuine authorship. The system has two-layer architecture. At the first level a set 

of classifiers calculates the assessments of the probability of belonging the input text to a 

particular author (authors from the set on which the system is trained). At the second level the 

optimization problem is solved for determining a single author of the input text by analyzing 

solutions of the first level classifiers. If the high-level classifier figures out that the text 

contains pieces that stylistically don't belong to the declared author the system makes an 

appropriate conclusion. Machine learning uses multi-level features of the text: (1) punctuation 

features (punctuation statistics); (2) morphological features (letter combinations statistics); (3) 

lexical features (N-grams, stop-words statistics, etc.); (4) syntactic features (parts of speech 

N-grams, syntactic dependencies frequency, etc.). 

Надійшла до редакції 18.11.2016 
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ФУНКЦИИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЕРЕМЕННЫХ 

РАЗРЕШЕНИЯ И РАЗМЕРОВ ПРИ НЕЧЕТКОЙ ОЦЕНКЕ 

КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ 
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Nauka Ave, 14, Kharkov, 61022  

MEMBERSHIP FUNCTIONS FOR A RESOLUTION AND SIZE 

VARIABLES IN FUZZY IMAGE QUALITY EVALUATION 
 

В статье рассматривается способ формирования терм-множества для лингвистических 

переменных «Размер изображения» и «Разрешение изображения». Описаны процедура построения и 

аппроксимации функций принадлежностей данных лингвистических переменных и проведения 

экспертного оценивания субъективных характеристик изображения для определения границ нечетких 

оценок разрешения и размеров изображения. Данный подход позволяет формализовать процедуру 

классификации цифровых оригиналов по разрешению и размеру. 

Ключевые слова: нечеткие оценки, лингвистические переменные, цифровые изображения, размер, 

разрешение. 

In the article the method of forming the term set of "Image Size" and "Image resolution" linguistic 

variables is considered. The procedure of building and approximation of these linguistic variables membership 

functions and expert estimation of subjective image characteristics to determine the boundaries of the resolution 

and image size fuzzy estimates is described. This approach allows formalizing the procedure of digital originals 

classification by the resolution and size. 

Keywords: fuzzy estimation, linguistic variables, digital images, size, resolution. 
 

Постановка проблемы 

На  основе  современных  методов  анализа  изображений  можно эффективно  решать  

многие проблемы  в  полиграфической  отрасли.  Обычно полиграфические предприятия 

получают уже готовые макеты полиграфической продукции, но в настоящее время, когда 

идет борьба за каждого заказчика, небольшие предприятия могут работать и с исходными, 

почти не обработанными изображениями. Например, когда готовятся объемные печатные 

каталоги или срочно печатается большой тираж цифровых фотографий. Поэтому возникает 

большая группа ошибок, связанная с исходными дефектами изображений (шум, нечеткость, 

неправильное разрешение или размер и пр.). Если формализовать процедуры проверки и 

оценки цифровых оригиналов, то можно разработать процедуры автоматического 

улучшения полученных оригиналов и автоматизировать данный этап допечатной 

подготовки. Для этого необходимо решить задачу классификации искажений (ошибок) 

цифровых оригиналов, которые в большинстве случаев невозможно оценить объективно 

численными методами [1].  

Одними из эффективных инструментов решения данной проблемы являются элементы 

теории принятия решений – в частности, методы экспертных оценок и нечетких знаний, 

позволяющие формализовать мнение группы экспертов о конкретных дефектах [2].  

При анализе изображений выделяют объективные и субъективные характеристики. 

Объективные характеристики – это атрибуты изображений, которые связаны с природой 

зрительного восприятия, представлением и обработкой цифровых изображений на 

компьютере. Субъективные  оценки  выражаются  в  форме  лингвистических переменных. 

Такой  подход  дает  приближенные,  но,  в  то  же  время,  эффективные  способы  
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описания явлений достаточно  сложных и неопределенных, которые не поддаются 

точному математическому анализу [3]. 

Анализ последних достижений и публикаций 

Качество цифрового изображения ˗ сложное и трудно формализуемое понятие. 

Иногда качество рассматривается как характеристика самого изображения и 

определяется его собственными свойствами (статистическими, структурными, 

семантическими). К нынешнему моменту разработано множество количественных 

оценок качества изображений [4-6]. Однако введенные критерии не являются 

достаточно совершенными: большинство попыток найти приемлемые оценки качества 

изображения относится только к частным случаям. Создание более совершенных 

оценок качества изображений должно быть связано с более полным учетом свойств 

зрительного восприятия человека [1]. Для автоматизации процедур улучшения качества 

цифровых изображений, должна быть решена  задача анализа и классификации 

цифровых оригиналов, с которыми работают дизайнеры, и выделены основные 

атрибуты изображений, важные при репродуцировании [1]. Описание данной задачи 

удобно выполнять с помощью лингвистических переменных, для которых необходимо 

описать терм-множества и построить соответствующие функции принадлежности, 

определяющие граничные значения термов [7].  

Данный подход был впервые предложен Л.Заде [8]. В настоящее время системы, 

основанные на нечетких множествах, разработаны и успешно внедрены в таких 

областях, как: управление технологическими процессами, управление транспортом, 

медицинская диагностика, техническая диагностика, финансовый менеджмент, 

биржевое прогнозирование, распознавание образов [9-12].  

 Оценка качества цифровых изображений, основанная на использовании 

лингвистических переменных, описана в работе [13]. 

Постановка задачи исследования 

В данной работе рассматривается способ формирования терм-множества для 

лингвистических переменных «Размер изображения» и «Разрешение изображения» и 

множества значений U соответствующей базовой переменной u. 

Решение этой задачи предлагается осуществить в несколько этапов:  

1) подготовить тестовый набор изображений с учетом требований и пожеланий 

полиграфических предприятий;  

2) выполнить количественный анализ тестовых  изображений расчетными методами для 

получения множества значений U базовой переменной u;  

3) сформировать терм-множества для каждой из переменных  iTT  ; 

4) выполнить субъективный анализ изображений наблюдателями-экспертами;  

5) сравнить оценки изображений, полученные количественными и субъективными 

методами. 

Используя нечеткие границы, полученные в результате экспертного оценивания, 

построить функции принадлежности для каждого терм-множества    лингвистических 

переменных «Размер изображения» и «Разрешение изображения» для формализации 

процедуры классификации цифровых оригиналов по данным характеристикам. 

Описание эксперимента 

Каждый атрибут изображения можно описать с помощью лингвистической  

переменной,  которая  принимает  определенное  значение, характеризующее   качество 

изображения. Лингвистическая переменная – это переменная, принимающая значения из 

множества слов или словосочетаний некоторого естественного или искусственного языка. 
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Оценка качества изображений производится с помощью метода лингвистических 

переменных. При этом используются нечеткие оценки цифровых оригиналов. 

Для каждой лингвистической переменной был определен набор термов и базовые 

переменные, позволяющие количественно оценить соответствующие лингвистические 

переменные. В данной работе рассматриваются такие переменные, как «Размер 

изображения» и «Разрешение изображения». Для них определены следующие термы:  

Т «Размер изображения» = Очень малый + Малый + Средний + Большой + Очень 

большой. 

Т «Разрешение изображения» = Очень малое + Малое + Среднее + Большое + Очень 

большое. 

Формирование исходной информации для построения функций принадлежности 

выполняется методом группового опроса экспертов (модифицированный метод 

«Дельфи») [14]. В опросе принимали участие 7 экспертов. Было оценено 160 цифровых 

изображений. 

При экспертном оценивании в качестве исходных данных были выбраны 

наиболее распространенный размер печатной продукции ˗ А4 (210х297 мм) и 

стандартное разрешение при печати ˗ 300 dpi.  

В результате  экспертного оценивания, были определены граничные значения для 

каждого терма, которые необходимы для построения функций принадлежности 

лингвистических переменных «Разрешение изображения» и «Размер изображения».  

Конкретный  вид  функций  принадлежности  определяется  на основе различных  

дополнительных предположений о свойствах этих функций (симметричность, 

монотонность, непрерывность первой  производной и т.д.) с учетом специфики  

имеющейся неопределенности, реальной  ситуации на объекте и числа степеней 

свободы в функциональной зависимости [10, 12].  

Для лингвистической переменной «Разрешение изображения» предлагается 

использовать кусочно-линейные функции принадлежности – треугольные и 

трапециевидные. Треугольная функция используется для терма Т3  и, в общем случае, 

может быть задана аналитически [12]:  
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где  a, b, с  – некоторые числовые параметры, принимающие произвольные 

действительные значения и упорядоченные отношением: a  b  c. Параметры  a и c  

характеризуют основание треугольника, параметр  b –  его вершину. 

Трапециевидная  функция принадлежности (термы Т1, Т2, Т4, Т5) задается 

следующим выражением [12]: 
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где а, b, с, d – числовые параметры, принимающие произвольные действительные 

значения и упорядоченные отношением: a  b  c  d. Параметры a  и d характеризуют 

нижнее основание трапеции, а параметры  b  и с – верхнее основание трапеции.  

На основе результатов опроса экспертов были получены граничные значения 

разрешения для каждого терма лингвистических переменных «Разрешение изображения» 

и «Размер изображения». Они представлены в таблицах 1 и 2.  
 

Таблица 1.  Граничные значения разрешения 

 

Терм Характеристика изображения 

Значение базовой 

переменной 

(разрешение, dpi) 

Граничные 

значения  

Точки 

пересечения  

Т1 =  

Очень 

маленькое 

значительно меньше заданного разрешения, 

его увеличение приведет к потере качества, 

использовать данное изображение 

нецелесообразно 

а = 0, 

d = 170 

135 

Т2 = 

 Малое 

разрешение немного меньше, чем 

требуется для печати, в дальнейшем требует 

незначительного увеличения с малой потерей 

качества 

а = 90, 

d = 310 

135, 275 

Т3 = 

Среднее 

стандартное разрешение, заданное для 

печати (300 dpi), используется без каких-либо 

изменений 

а = 250, 

с = 350 

275, 325 

Т4 = 

Большое 

немного превышает заданное значение, в 

дальнейшем требует незначительного 

уменьшения без потери качества 

а = 300, 

d = 400 

325, 390 

Т5 = Очень 

большое 

значительно превышает заданное 

разрешение, в дальнейшем требуется 

уменьшение разрешения, возможна потеря 

качества, появление шума и дополнительных 

артефактов 

а = 380, 

d = 500 

390 

 

Граничные  значения  размера изображения (его площади)  для каждого терма 

представлены в таблице 2.  
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Таблица 2. Граничные значения размера 

 

Терм Характеристика изображения 

Значение базовой 

переменной (площадь, 

мм2)   

Граничные 

значения  

Точки 

пересечения  

Т1 = 

 Очень 

маленький 

значительно меньше формата печати, 

масштабирование приведет к потере качества, 

поэтому использовать данное изображение 

нецелесообразно 

а = 0, 

d = 8350 

4300 

Т2 = 

Малый 

немного меньше, чем требуется для печати, 

в дальнейшем требует незначительного 

масштабирования (увеличения) с малой 

потерей качества 

а = 1960, 

d = 44300 

4300, 

26000 

Т3 = 

Средний 

подходит по формату, может 

использоваться без масштабирования 

а = 13765, 

d = 99900 

26000, 

84000 

Т4 = 

Большой 

немного превышает размер печати или 

вписывается в заданный формат, но в 

дальнейшем требует незначительного 

масштабирования 

а = 60000, 

d = 450000 

84000,  

350200 

Т5 = 

Очень 

большой 

значительно превышает размер печати, в 

дальнейшем требует масштабирования 

(уменьшения), возможна потеря качества 

а = 200100, 

d = 500800 

350200 

 

Теперь, с использованием числовых параметров формы функций принадлежности, 

для термов лингвистической  переменной «Разрешение изображения» можно построить 

их графики. Они изображены на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Функция принадлежности для лингвистической  переменной «Разрешение 

изображения» 

Опросы экспертов о категориях размера изображения и их численных значениях 

показали, что для термов этой лингвистической переменной необходимо выбирать не 

кусочно-линейные, а гладкие функции. Гладкие функции принадлежности 

обеспечивают отсутствие разрывов производных и больше соответствуют 

представлениям экспертов о характере изменения меры принадлежности  с изменением 
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базовой переменной. После анализа исходной информации, для лингвистической 

переменной «Размер изображения» были построены функции принадлежности на 

основе полиномиальных кривых: Z-функции (zmf), РI-функции (pimf) и S-функции (smf) 

[15]. Функция zmf представляет собой асимметричную полиномиальную кривую, 

открытую слева (терм Т1), функция smf – зеркальное отображение функции zmf  – 

открыта справа (терм Т5). Функция pimf (термы Т2, Т3, Т4) равна нулю в правом и левом 

пределах и принимает значение, равное единице, в середине некоторого отрезка (рис. 2, 

3). Для наглядности построения, на рис. 2 представлены первые три терма в большем 

масштабе. 

 Аналитически функции принадлежности на основе полиномиальных кривых 

описываются следующими выражениями [12]: 
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Рис. 2. Графики функции принадлежности для термов «Очень малый», «Малый» 

и «Средний» лингвистической  переменной «Размер» 

 
Рис.3. Функции принадлежности для лингвистической  переменной «Размер» 

 

Для построенных функций принадлежности была также выполнена их аппроксимация 

(рис. 4), чтобы обеспечить единичное разбиение Руспини, т.е. выполнение условия 
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 . Результаты аппроксимации представлены на рис. 4. 

 
Рис.4. Функции принадлежности для лингвистической  переменной «Размер» 

после аппроксимации 
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Выводы 

В работе рассмотрен способ формирования терм-множеств для лингвистических 

переменных «Разрешение изображения» и «Размер изображения».  Эти терм-множества 

используются при построении функций принадлежности, необходимых для оценивания 

качества изображений. Полученные функции принадлежности дают возможность 

определить интервалы значений базовых переменных, каждый из которых соответствует 

значению нечеткой переменной, т.е. характеризует определенное свойство оригинала.  

Разбивая шкалу значений базовых переменных на интервалы, процесс оценки качества  

изображений становится автоматизированным при последующем анализе изображения. 

Таким образом, формируется целая система показателей, которые характеризуют  качество  

оригинала на этапе допечатной подготовки,  и количественно  отражают  степень  близости  

показателя  к  предельным значениям. Построенные функции принадлежности позволяют 

формализовать нечеткую базу знаний для принятия решений по задаче классификации 

искажений цифровых оригиналов и автоматизировать процедуры улучшения их качества. 
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RESUME 

I.B. Chebotarоva, N.Ye. Kulishova 

Membership Functions for a Resolution and Size Variables in Fuzzy Image 

Quality Evaluation   
To automate the process of improving digital originals before printing, it is necessary to 

solve the problem of classification of digital originals distortions, which in most cases it is 

impossible to objectively evaluate by the numerical methods. One of the most effective tools for 

this problem solving are the elements of the theory of decision-making - in particular, the expert 

evaluation and fuzzy knowledge methods that allow to formalize the opinion of the expert group 

about specific image defects. 

In this paper a method of constructing the membership functions for linguistic variables 

"Image Size" and "Image resolution" is considered. For this purpose it has been prepared a set of 

images, for which the numerical values of the basic variables of the resolution and size were 

found. The term set of linguistic variables for the "Image Size" and "Image resolution" was 

formed.  On the basis of the expert estimation, a subjective image analysis by observers was 

made; forms of membership functions for each term of the linguistic variables were chosen. 

For the linguistic variable "Image resolution" is proposed to use the triangular and 

trapezoidal membership functions. For the variable "Image Size" has been proposed to use 

sigmoidal, bell-shaped and s-shaped functions. After evaluation of the terms boundary values of 

these functions their graphics were built. 

Надійшла до редакції 02.09.2016 
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THE MECHANISM OF INCREASING THE EFFICIENCY OF DATA 

COMPRESSION 
 

В статье исследуется проблема передачи и хранения больших объемов данных. Проводится 

сравнение различных методов сжатия текстовых данных без потерь. В качестве исследуемых данных 

выбраны тексты на русском, английском языках и HTML-файлы. Для повышения коэффициента сжатия 

предложен смешанный механизм сжатия и приведены оценки его работы. 

Ключевые слова: большие данные, текстовые файлы, сжатие данных, смешанный алгоритм. 

The article examines the problem of transmission and storage of big data. A comparison of different 

compression techniques for text data off of losses. As research data under study selected texts in Russian and 

English languages as well as HTML files. To increase the compression ratio of the proposed mixed mechanism 

and the evaluation of its work. 

Key words: big data, text files, data compression, hashing algorithm. 
 

Введение 

Функции современных вычислительных систем состоят в приеме, хранении, 

передаче, обработке информации и выдаче результатов. Сегодня исключительное 

значение приобретают акции приема и хранения информации, что, в основном, 

определяется все возрастающим ее объемом. Различные датчики и коммуникационные 

среды собирают терабайты информации об окружающей среде.  

В 2007 году объем выработанной информации превысил возможности 

технических средств для ее хранения, а информация продолжает интенсивно 

наращиваться. Информация поступает из интернета, социальных сетей, научных 

экспериментов и различных девайсов. Аналитики утверждают, что каждую секунду в 

мире отправляются около 2,9 миллиона электронных сообщений, объем видео, 

помещаемого на YouTube каждую минуту – 20 часов,  объем данных, обрабатываемых 

Google за день – 24 петабайта (1015), а объем данных переданных/полученных на 

мобильные устройства – 1,3 эксабайт (1018). 

Генерируют информацию бытовые приборы. Активно идет мониторинг в 

сельском хозяйстве. Так, например, в США результаты мониторинга отдельной особи 

на среднестатистической молочной ферме в штате Калифорния генерируют около 200 

мегабайт информации в год. Значительный объем представляют сведения об 

имеющейся информации в различных научных отчетах по экономике, других отраслях. 

Для обработки таких данных создавались новые инструменты и технологии, 

начиная с модели MapReduce компании Google и Hadoop от компании Yahoo, ушедшие 

от прежней жесткой иерархии и однородности данных [1].  

В последнее время в мире созданы различные исследовательские центры и 

институты, которые разрабатывают методы интеллектуального анализа данных (Data 

Mining), позволяющие обнаруживать в данных ранее неизвестные, нетривиальные 

знания, которые имеют практическое применение при решении ряда задач. Основные 

проблемы больших данных обычно связывают с их объемом (volume), скоростью 
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передачи и обработки (velocity) и неоднородностью данных (variety). Наибольший 

интерес у исследователей вызывает объем данных. 

Появившееся направление Big Data, по анализу и обработке больших данных, не 

содержит концептуально новых идей по сравнению с имеющимися при обработке 

данных. Отличие состоит лишь в создании новых подходов к формированию знаний о 

данных, связанных с успехами в компьютерных науках, в частности, с созданием 

высокопроизводительных средств (до нескольких десятков петабайт в секунду) и 

новых информационных технологий [2]. 

Каждый день население Земли увеличивается на 220 тысяч человек, а к 2020 году 

жители планеты будут иметь 20 млрд. различных девайсов с выходом в Интернет. В 

киберпространстве собираются огромные объемы данных о странах, производствах, 

системах управления и личном пространстве человека. Этот искусственный интеллект 

уже угрожает существованию интеллекта естественного. 

В работе рассматривается задача эффективного хранения информации с 

возможностью ее последующей обработки. В основу исследований положен механизм 

сжатия данных [3]. 

Ниже исследуются различные алгоритмы компрессии информации, проводится их 

сравнение по ряду параметров, предлагаются, реализуются и оцениваются способы их 

упорядочения для улучшения значений выбранных параметров. 

Анализ алгоритмов 

Представление информации любого типа (звук, текст, графика), как правило, 

избыточно. Удалив такую избыточность, можно существенно уменьшить требования к 

техническим средствам хранения информации. 

Среди алгоритмов компрессии различают обратимые и необратимые, 

позволяющие либо полностью восстановить сжатую информацию, либо иметь 

некоторые потери. В одних случаях потери недопустимы, в других ˗ возможны. 

Степень допустимых потерь (отличие от оригинала) определяется возможностью 

распакованных данных для дальнейшего использования. Алгоритмы такого рода 

безусловно обеспечивают более высокую степень сжатия [3,4]. 

Основной принцип сжатия использует тот факт, что в текстовых файлах неко-

торые фрагменты частично или полностью повторяются. Используя математическое 

моделирование, можно определить вероятность повторения определенной комбинации 

символов. После этого наиболее часто повторяющимся фрагментам присваиваются 

самые короткие коды, используя различные технические приемы. 

Среди множества алгоритмов сжатия без потерь рассмотрим наиболее 

используемые алгоритмы и их различные комбинации, чтобы достичь наилучших 

значений выбранных параметров.  

Для исследования была выбрана текстовая информация, представляемая на 

русском, английском языках и языке разметки веб-документов HTML. Параметры, по 

которым проводился сравнительный анализ, время компрессии и коэффициент сжатия. 

В качестве основных алгоритмов выбраны: алгоритм Хаффмена, алгоритм 

Лемпеля – Зива – Велча (LZW), алгоритм Шеннона-Фано, алгоритм кодирования длин 

серий (run-length encoding, RLE), алгоритм Лемпеля-Зива-77 (LZ77).  

Суть алгоритма Хаффмена состоит в построении кодов переменной длины по 

вероятности вхождения символов в заданное сообщение. 

Алгоритм Лемпеля – Зива – Вельча основан на создании в динамике таблицы 

преобразования строк: последовательно просматривая кодируемый текст, 
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определенным последовательностям символов (слов) ставятся в соответствие группы 

бит фиксированной длины (обычно 12-битные). 

Кодирование Шеннона – Фано использует избыточность сообщения, состоящую в 

неоднородном распределении частот символов его (первичного) алфавита, заменяя 

коды часто встречающихся символов короткими двоичными последовательностями, а 

коды редко встречающихся символов – длинными последовательностями.  

Алгоритм RLE (Run – Length encoding) основан на замене повторяющихся 

символов одним символом с указанием количества повторов. 

Построение кода по алгоритму Лемпеля – Зива – 77 использует два базовых 

компонента: принцип скользящего окна, учитывающего ранее встречающуюся 

информацию, заменяя последующие вхождения ссылками на их первое вхождение, и 

механизм кодирования совпадений, задавая длину совпадения и смещение. 

Эксперименты и оценки 

Для реализации обозначенных алгоритмов был выбран язык Pyton, позволяющий 

за небольшое время разработать компактное приложение, обладающее кроссплат-

форменностью. В качестве операционной системы выбрана широкоиспользуемая OS 

Windows 7. Главная задача разработанного приложения состоит в получении оценок 

работы алгоритмов на трех типах файлов по времени выполнения и коэффициенту 

сжатия для текстов различных объемов. Полученные оценки определяют 

целесообразность их применения при реальной компрессии текстов. Соответствующие 

графики даны в приведенных ниже рисунках.  

Структура рисунков 1 и 2: на оси абсцисс находятся имена алгоритмов, на оси 

ординат – время работы алгоритма в миллисекундах. На рисунках 3 и 4 на оси ординат 

обозначен коэффициент компрессии, достигаемый конкретным алгоритмом. Объем 

исследуемого файла дан над графиком. Следует отметить, что время чтения файла, 

построение символьной последовательности и записи результата в выходной файл 

включено в общую оценку алгоритма. 

 

 
 

Рис. 1. График зависимости времени выполнения от объема данных (1kb) 
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Рис. 2. График зависимости времени выполнения от объема данных (4 Mb) 

На малых объемах исходных текстов видно, что алгоритм Лемпеля-Зива-Вельча 

ведет себя практически одинаково по времени для всех типов текстовых файлов, в то 

время, как алгоритм RLE показывает худшее время в среднем, а алгоритмы Хаффмена 

и Шеннона-Фано реагируют заметно на тип обрабатываемого файла. На больших 

объемах файлов наиболее заметна зависимость времени работы алгоритмов от 

выбранного типа файла.  

 
 

Рис. 3. График зависимости степени сжатия от объема данных (1kb) 

 
Рис. 4. График зависимости степени сжатия от объема данных (4 Мb) 
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По степени сжатия (рисунки 3 и 4) ряд рассматриваемых алгоритмов не зависит 

от рассматриваемых типов файлов при их небольших объемах. При возрастании 

объемов файлов для всех их типов лучшим по коэффициенту компрессии оказался 

алгоритм LZW. 

Генерация порядка следования 

Естественно, возникает вопрос, а что будет, если мы, после применения одного 

алгоритма для текста, попытаемся применить второй алгоритм уже для сжатого текста. 

На рисунке 5 приведен пример такого механизма улучшения коэффициента сжатия и 

сокращения времени работы. Из графика видно, что наихудшая связка по ratio 

Хаффмен →  Шеннон-Фано. Наибольшее время дает связка Хаффмен → LZ77, но 

коэффициент сжатия вполне приемлем. 

 
Рис. 5. График для комбинации алгоритмов с алгоритмом Хаффмена 

Рассмотрение различных упорядочений исследуемых алгоритмов показало, что 

наилучшая степень сжатия достигнута при применении алгоритма Хаффмена после 

алгоритма LZW, и наилучшее время достигнуто при применении алгоритма Хаффмена 

после RLE. Файлы анализировались от 1КВ до 4 МВ. Для текстовых файлов это вполне 

достаточный интервал объемов, который позволяет сделать определенные выводы о 

качестве алгоритмов и эффективности механизма их упорядоченного использования. 

Разработан простой графический интерфейс, позволяющий выбрать необходимый 

файл (кнопка «Open file»), необходимый алгоритм (по названиям) и запустить его 
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работу (кнопка «Count»). Результаты работы приложения (время выполнения и 

коэффициент сжатия) отобразятся в поле вывода. 

Интерфейс приложения представлен на рис.6 

 
Заключение 

Исследования показали, что эффективность применения алгоритмов сжатия к 

разнотипным текстам как по коэффициенту компрессии, так и по времени работы 

существенно зависит от структуры текста и формы его представления. Особый интерес 

представляет механизм упорядоченного воздействия алгоритмов на исходный файл. 

Важно, что такой механизм значительно повышает коэффициент сжатия, а его 

эффективность существенно зависит от порядка их следования и типа файла. 
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RESUME 

M.K. Bouza 

The mechanism of increasing the efficiency of data compression 

Today society generates vast volumes of information. The paper solves the problem of 

efficient storage of large data. For this purpose the selected algorithms of reversible data 

compression.     We investigate the possibility of different compression algorithms: Huffmen, 

Lempel-Ziv-Welch, Shannon-Fano, Run-Length coding, Lempel-Ziv-77. Texts in Russian, 

English and HTML-files were selected as input. The volumes of input data were changed 

from  1 Kb to 4 Mb. For text files this volume is sufficient for research and  for plausible 

conclusions. Two criteria of efficiency were selected: the compression ratio and compression 

time. Estimates of the efficacy of these algorithms were given for selected types of texts. 

 The paper gives the mixed mechanism of compression of text files and its effectiveness 

by the same criteria. It is noted that the effectiveness of the algorithms and the proposed 

mechanism depends on the structure of the text and the form of its presentation. 

Special attention deserves the impact of the mechanism of generation of order of 

compression on the processed text. The values of all criteria depend on the order of the 

algorithms. Studies have shown that the best compression is achieved using Huffmen 

algorithm after the algorithm LZW. The best time of compression obtained by applying the 

Huffmen algorithm after the algorithm  Run-Length coding . It is noted, that the worst of the 

bunch at the ratio Huffmen – Shannon – Fano. The greatest time compression gives a bunch 

of Huffmen  → LZ77, while the compression ratio is quite acceptable. 

The proposed mechanism of generation of the application of compression algorithms is 

universal. It can be used for compression of different types of data: arbitrary texts, graphics, 

sound, and other. 
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FAST PROCEEDING OF CYCLIC CONVOLUTION OF 

MULTIDIGIT VALUES BASED ON FFT IN PARALLEL 

COMPUTATIONAL MODEL 
 

Аналізується складність за кількістю однослівних операцій при реалізації операції ЦЗ (циклічної 

згортки) у паралельній моделі обчислень. Розглянуто методи обчислення ЦЗ, коли кожна точка згортки є 

багаторозрядним числом. Запропоновано швидкий метод обчислення ЦЗ такого виду на основі ШПФ не-

великої довжини.  

Ключові слова: багаторозрядне множення, паралельна модель обчислень, циклічна згортка, ШПФ. 
 

The complexity of number of single precision operations is analyzed in multidigit convolution 

computation in parallel computational model. Calculation methods of cyclic convolution elements are considered 

when every element is high precision value. The effective method based on FFT of small length of calculation of 

cyclic convolution is proposed. 

Key words: multidigit multiplication, parallel computational model, cyclic convolution, FFT. 
 

Вступ 

У багатьох задач цифрової обробки (ЦО) необхідно обчислювати циклічну 

згортку (ЦЗ). Деякі задачі ЦО можна звести до задачі обчислення ЦЗ. Оптимізації 

обчислення ЦЗ приділено багато уваги [1, 2]. При обчисленні згорток великої довжини 

(більше 1024 точок) з використанням звичайної арифметики з плаваючою комою оди-

нарної (або подвійної) точності накопичується похибка заокруглення. Якщо похибка 

заокруглення є великою, то вона впливає на результат обчислення так, що результат 

обчислення втрачає достовірність [3]. Для уникнення похибки заокруглення, необхідно 

оперувати більшою кількістю розрядів у кожній операції. Використання операцій з 

більшою розрядністю значно уповільнює виконання багаторозрядної операції.  

Сучасні процесори дозволяють виконувати операції над числами, довжина яких 

не перевищує 64 біти (подвійна точність) на апаратному рівні. Роботи [4, 5] присвячені 

оптимізації обчислення ЦЗ, але з точністю операцій процесора. Для отримання більшої 

точності, необхідно використовувати спеціальну арифметику, реалізовану на 

програмному рівні. 

Окрім ЦО, згортка використовується для реалізації операцій багаторозрядної 

арифметики [3]. При реалізації криптографічних операцій найбільше навантаження 

лягає на операцію багаторозрядного множення. У роботах [4, 5] показано метод обчис-

лення операції множення на основі ЦЗ. Найбільш швидкий метод реалізації багатороз-

рядної операції множення базується на ШПФ (швидкому перетворенні Фур‘є).  

Метод множення «у стовпчик» є ефективним при множенні багаторозрядних чисел з 

кількістю слів 256M  (де кожне слово має довжину у 32 біти). Метод ШПФ є 

ефективним, починаючи з 256M . Операція множення двох чисел довжиною 256M  

слів може бути реалізована на основі ШПФ довжиною 5122 M  (метод Кулі-Туки). 
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При цьому треба враховувати, що при обчисленні ОШПФ (оберненого швидкого 

перетворення Фур‘є) необхідно виконувати ділення на 5122 M . При діленні на 512 

відбувається зсув на 9512log 2   бітів. В операціях одинарної точності (32 біта) 

мантиса займає 23 біти. Тобто, після ділення на 512 (або зсуву вправо на 9 бітів) 

залишається 92314   значущих бітів, що говорить про те, що на початку обчислень 

враховується тільки 7 значущих бітів, бо при кожному множенні довжина результату 

подвоюється, а кожне подальше додавання може збільшувати результат на один біт. 

Так, наприклад, при використанні 8 значущих бітів на початку обчислень після 

першого множення результат буде займати 16 значущих бітів. Якщо обчислення 

відбувається, наприклад, для обчислення ЦЗ довжиною 256 (8 бітів) точок, то після 8-ої 

ітерації ШПФ кількість заповнених значущих бітів буде більшою, ніж 24. 

При використанні операцій подвійної точності (64 біти) довжина мантиси складає 

51 біт. Тобто, на початку обчислення ШПФ кількість значущих бітів не повинна 

перевищувати 2)951(21   при множенні 256-слівного числа на основі ШПФ 

довжиною 512. Зрозуміло, що при множенні чисел довжиною більшою, ніж 256 слів, 

кількість значущих бітів повинна бути меншою, ніж 21, для уникнення переповнення.  

Виходячи з попередніх міркувань, множення на основі ШПФ є найшвидшим 

методом, але існує апаратне обмеження довжини множників у 537621256   бітів, які 

можна перемножити на основі ШПФ, використовуючи операції подвійної точності. При 

реалізації множення чисел більших, ніж 5376 бітів, на основі ШПФ, мантиса повинна 

мати більше ніж 51 біт для уникнення переповнення. Виникає потреба використання 

арифметики з точністю, більшою ніж подвійна, яку необхідно реалізовувати програмно. 

На практиці це виглядає так, що багаторозрядне число ділиться на M  секцій, де кожна 

секція займає більше ніж 128  бітів. Довжина ШПФ, на основі якої виконується 

обчислення, дорівнює числу секцій N . Можна використовувати різні методи 

обчислення для кожного «рівня». Один метод використовувати для реалізації 

багаторозрядної операції множення для M  (множник з M  секцій), а інший метод – для 

оперування розрядами для N  (кожна секція складається з N  слів, кожне з яких має 32 

біти). Метод на основі ШПФ буде найефективнішим при довжинах, більших ніж 256 

секцій (для рівня M ) та 256 слів (для рівня N ). Для довжин, менших ніж 256, для 

рівнів M  та N  метод на основі ШПФ програє методу множення «у стовпчик». 

Загальноприйнято, що ШПФ треба використовувати, коли довжина ШПФ 

перевищує 256 точок. У даній роботі показано, що використання ШПФ довжиною 16 є 

ефективним при обчисленні ЦЗ великих чисел. Запропонований метод дає меншу 

складність за кількістю однослівних операцій у порівнянні з методом «у стовпчик». 

Одним з методів прискорення обчислення багаторозрядних операцій є їх 

реалізація у паралельній моделі обчислення, окрім використання швидких методів, які є 

ефективними у своїх діапазонах довжин багаторозрядних чисел. Може здаватися, що 

при задіянні N  паралельних процесорів, можна прискорити час виконання у N  разів. 

Але, на практиці, це зовсім не так. По-перше, не всі методи можна розпаралелити. Так, 

деякі методи мають пов’язані кроки обчислення, коли наступний крок обчислення 

оснований на результаті попереднього і не може бути виконаний незалежно від інших 

кроків. По-друге, при більшій кількості задіяних процесорів необхідно враховувати 

більше обмежень. Так, наприклад, розмір кеш-пам’яті є постійним і збільшення 

кількості процесорів означає, що кожному процесору буде виділено менше кеш-

пам‘яті. При розбитті процесорів у групи, необхідно виконувати синхронізацію між 

групами, що є дуже витратною операцією. При ще більшому збільшенні кількості 
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процесорів необхідно враховувати, що кожен паралельний процесор потребує енергію. 

Далі у роботі багаторозрядними числами будемо називати числа, які займають 

більше ніж два слова у пам’яті комп’ютера. Великі цілі числа є багаторозрядними чис-

лами. Далі у роботі використовується термін багаторозрядні числа без розділення на ве-

ликі цілі числа та числа з плаваючою комою з великою мантисою. Отримані у роботі 

результати можуть бути використані як для оптимізації обчислень з великими цілими 

числами, так і для реалізації операцій для отримання більшої кількості розрядів після коми. 

Мета дослідження 

Метою даної роботі є знаходження швидкого алгоритму обчислення циклічної 

згортки багаторозрядних чисел у паралельній моделі обчислення. Швидкий алгоритм 

має бути ефективним, використовувати максимально кеш-пам’ять та векторні операції і 

задіяти невелику кількість паралельних процесорів для зменшення обсягу викори-

стання електроенергії при реалізації у паралельній моделі обчислень. Для цього прове-

дено аналіз складності реалізації операції циклічної згортки багаторозрядних чисел на 

основі двох методів реалізації багаторозрядної операції множення: множення «у 

стовпчик» та на основі ШПФ. Досліджено область диференційованої поведінки алго-

ритмів на основі двох методів. Показано, що запропонований метод на основі ШПФ 

невеликої довжини є ефективним для умов, коли багаторозрядне число займає не 

менше восьми слів. 

Постановка задачі 

Нехай багаторозрядні числа iX , iY , 1,0  Mi  складаються з M  секцій. Кожна i  

секція є N -слівним числом, у свою чергу, де кожне число має довжину у  -біт. 

Необхідно побудувати швидкий алгоритм обчислення циклічної згортки довжиною M  

секцій, де кожна секція є N -слівним числом, у паралельній моделі обчислень: 
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де jR  – N2 -слівне число. 

Наприклад, обчислення ЦЗ 444 YXR   довжиною 4M  розрядів можна 

представити у наступному вигляді: 
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Рис. 1. Обчислення ЦЗ довжиною у 4 точки 

Вираз (1) може бути обчислений, використовуючи метод «у стовпчик» при 

реалізації багаторозрядної операції множення. Розглянемо складність такої реалізації у 

паралельній моделі обчислень. 

еалізація на основі множення «у стовпчик» 

Знайдемо спочатку складність алгоритму множення двох N -слівних чисел YX   

стандартним методом «у стовпчик». Для спрощення у наступному алгоритмі (і далі по 

тексту) вважаємо, що знак переносу у 12 N  слово не виникає. Множення «у 

стовпчик» двох N -слівних чисел YX   можна представити у вигляді наступної 
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формули: 
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де R  - N2 -слівне число. 

Використаємо наступні позначення: 01 )(,)( sSLsSH   – знаходження старшої 

та молодшої частин двослівного числа 01 2 ssS   .  

Алгоритм 1. Множення N -слівних чисел YX   стандартним методом «у 

стовпчик» при задіянні N -паралельних процесорів без врахування знаків переносу. 

На вході: 
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, p  – індекс процесора. 

На виході: 
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krR   – результат множення YX  . 

Крок 1. 0122  pp rr .      // Ініціалізація 

Крок 2. Для 0k  по 1N  

Крок 3.  kp yxSS       // Множення 

Крок 4.  )(SLrr kpkp   , )(11 SHrr kpkp   . // Додавання 

Крок 5. Кінець циклу по k . 

Примітка. Алгоритм 1 не є оптимальним за кількістю операцію запису у пам’ять. 

Головною метою Алгоритму 1 є представлення загальної кількості операцій, 

необхідних для реалізації багаторозрядної операції. 

Лема 1. В Алгоритмі 1 при множенні двох N -слівних чисел стандартним 

методом «у стовпчик» кожен з N  паралельних процесорів виконає N  однослівних 

операцій множення та N2  однослівних операцій додавання. 

Доведення. На кроках 2-5 необхідно виконати N  ітерацій циклу. З врахуванням 

того, що результатом множення двох однослівних чисел є двослівне число, необхідно 

виконати у два рази більшу кількість однослівних операцій додавання. Лема доведена. 

Далі розглянемо алгоритм, який обчислює циклічну згортку (1), при задіянні MN  

паралельних процесорів. Алгоритм знаходить суми добутків N -слівних чисел 

M
jii YX


 , 1,0  Mi , 1,0  Mj , на основі стандартного методу множення «у 

стовпчик».  

Алгоритм 2. Знаходження суми добутків N -слівних чисел на основі методу 

множення «у стовпчик» при задіянні MN  паралельних процесорів без врахування 

знаків переносу. 

На вході: iX , iY , 1,0  Mi ;  

1,0  Mj  – індекси ряду та стовпчика групи процесорів, яку можна 

інтерпретувати у вигляді матриці. 

На виході: 
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Крок 1. 0jR .       // Ініціалізація 

Крок 2. Для 0i  по 1M  

Крок 3.  
M

jiijj YXRR


 .   // N -слівне множення  

Крок 4.  Кінець циклу по i .    // на основі Алгоритму 1 

Лема 2. В Алгоритмі 2 при знаходженні сум множень N -слівних чисел на основі 

методу множення «у стовпчик» кожен з MN паралельних процесорів виконає MN  

однослівних операцій множення та MN2  однослівних операцій додавання.  

Доведення. Згідно з Лемою 1 при множення двох N -слівних чисел необхідно 

виконати N  однослівних операцій множень та N2  однослівних операцій додавання. 

Таких ітерацій необхідно виконати M . Лема доведена. 

Реалізація на основі ШПФ 

У даній роботі пропонується обчислювати ЦЗ (1) великих чисел, використовуючи 

метод множення на основі ШПФ, у паралельній моделі обчислень.  

Розглянемо алгоритм множення N -слівних чисел YX  на основі ШПФ довжини 

N2 . Обчислення на основі ШПФ можна представити наступним чином: 

 ))),(()),(((
2

1
2,22,2

*

2,2 ZYWZXWW
N

YXR NNNNNN  ,                           (2) 

де NNW 2,2  та *

2,2 NNW  ˗ матриці ДПФ та ОДПФ, які складаються з елементів 

rk
N

i
rk

N eW N


 2

2

2
2



, 12,0,  Nrk ; Z  складається з N  нульових слів. 

Лема 3. При множенні двох N -слівних чисел на основі ШПФ довжиною N2  

кожен з N  паралельних процесорів виконає N2log32 2  комплексних однослівних 

операцій множення та N2log62 2  комплексних однослівних операцій 

додавання/віднімання. 

Доведення. У (2), для виконання одного ШПФ(ОШПФ) довжиною N2 , 

необхідно виконати N2log 2  ітерацій ШПФ. На кожній ітерації «метелика»1 

виконується N  комплексних множень, результати яких додаються/віднімаються до/з 

N2  комплексних елементів. Загалом, кожен паралельний процесор виконає N2log 2  

комплексних операцій множення та N2log2 2  комплексних операцій 

додавання/віднімання при обчисленні одного ШПФ (ОШПФ). Усього необхідно 

виконати два ШПФ та одне ОШПФ. Також, кожному з N  процесорів необхідно 

виконати додатково по дві поелементні комплексні операції множення. Лема доведена. 

Представимо (1) для 0j  у наступному вигляді з врахуванням (2): 
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1
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N

R . 

У попередньому виразі множник 
*

2,2
2

1
NNW

N
 , що відповідає операції ОШПФ, 

можна винести за знак суми, що значно спрощує обчислення. 

                                                           
1 «Метелик» – стандартна операція алгоритму ШПФ. 
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Окрім (3), можна отримати ще більше спрощення при реалізації операції 

багаторозрядного множення на основі ШПФ при обчисленні (1), якщо передобчислити 

всі ДПФ jX̂ , jŶ , 1,0  Mj . Використовуючи передобчислені ДПФ jX̂ , jŶ , 

1,0  Mj , можна швидко знайти суми добутків ДПФ 
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YXR , 

1,0  Mj , а потім на їх основі обчислювати елементи ЦЗ jNNj RW
N

R ˆ
2

1 *

2,2  , 

1,0  Mj . На прикладі обчислення ЦЗ довжини чотири, пропонується одним з кроків 

виконувати наступне обчислення: 
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Рис. 2. Обчислення ДПФ елементів ЦЗ довжиною у 4 точки 

На рис. 2 0X̂ , 1X̂ , 2X̂ , 3X̂ , 0Ŷ , 1Ŷ , 2Ŷ , 3Ŷ , 0R̂ , 1R̂ , 2R̂ , 3R̂  є ДПФ відповідних 

елементів ЦЗ 0X , 
1X , 

2X , 3X , 0Y , 
1Y , 

2Y , 3Y , 0R , 
1R , 

2R , 3R  (див. рис. 1). У кожному 

стовпчику елементи 0Ŷ , 1Ŷ , 2Ŷ , 3Ŷ  циклічно повторюються. Тому замість 16 ШПФ, у 

яких використовуються 0Ŷ , 1Ŷ , 2Ŷ , 3Ŷ , їх достатньо передобчилити 1 раз. Таким чином, 

для обчислення ЦЗ (1) довжини 4 (рис. 1) на основі ШПФ (рис. 2) необхідно 

передобчислити 8 ДПФ jX̂ , jŶ , 3,0j , та обчислити 4 ОШПФ jNNj RW
N

R ˆ
2

1 *

2,2  , 

3,0j . Загалом, необхідно виконати 12 ШПФ(ОШПФ) замість 32 ШПФ (16 

багаторозрядних множень) та 4 ОШПФ. 

Розглянемо загальний випадок, коли необхідно обчислити M  сум, у яких 

використовуються iX , 
M

ji
Y


, 1,0  Mi , 1,0  Mj : 
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Лема 4. При знаходженні сум (4) співмножників N -слівних чисел на основі 

ШПФ довжини N2 , кожен з MN  паралельних процесорів виконає NM 2log32 2  

комплексних однослівних операцій множення та NM 2log232 2  комплексних 

однослівних операцій додавання/віднімання у послідовній моделі обчислень. 

Доведення. У (4) необхідно передобчислити M2  ШПФ для iX , iY , 1,0  Mi , 

та обчислити M  ОШПФ довжини N2 . Згідно з Лемою 3, при задіянні  процесорів, 
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кожен з процесорів N  при обчисленні одного ШПФ (ОШПФ) виконає N2log 2
 

комплексних операцій множення та N2log2 2
 комплексних операцій додаван-

ня/віднімання. Також, кожен з N  процесорів виконає додатково по два поелементних 

комплексних множення при реалізації багаторозрядної операції множення на основі 

ШПФ. Таких додаткових обчислень необхідно виконати M . Лема доведена.  

Порівняння методів 

Далі порівняємо складності обчислення ЦЗ (1) за кількістю однослівних операцій 

при реалізації багаторозрядної операції множення на основі методу множення «у 

стовпчик» (Лема 2) з реалізацією (4) на основі ШПФ (Лема 4) для одного процесора в 

багатопроцесорній моделі обчислень. Знайдемо агреговані коефіцієнти кількості 

операцій додавання/віднімання та множення. 

Агрегований коефіцієнт для Леми 4 може бути виражений наступним чином: 

 )),(),(2(2),(4),( 4

*

4

*

44 NMONMONMONMO  ,                         (5) 

де ),(*
4 NMO , ),(4 NMO  ˗ загальна кількість комплексних однослівних операцій 

множення та  додавання/віднімання у Лемі 4. 

Коефіцієнт 4 у доданку ),(4 *

4 NMO  та коефіцієнт 2 у доданку ),(2 *

4 NMO  у 

співвідношенні (5) позначають, що для реалізації однієї операції множення над 

комплексними числами необхідно чотири однослівні операції множення над дійсними 

числами (алгоритм Винограда дозволяє це зробити за три операції) та дві комплексні 

операції додавання. Двійка перед скобками у доданку )),(),(2(2 4

*

4 NMONMO   

означає, що комплексні числа мають дійсну та уявну частини, тому для їх реалізації 

необхідно використати у два рази більшу кількість операцій над дійсними числами. 

Вважаємо, що однослівні операції додавання та множення над дійсними числами 

займають однаковий час за швидкодією. Після розкриття дужок, отримуємо наступний 

вираз: 

),(2),(8),( 444

* NMONMONMO  . 

Після використання Леми 4, отримаємо наступне співвідношення: 

 )2log232(2)2log32(8),( 225 NMNMNMO  . 

Після спрощення, отримуємо наступний агрегований коефіцієнт: 

 NMNMO 2log3620),( 24  . 

Агрегований коефіцієнт Леми 2 дорівнює MNNMO 3),(2  , вважаючи, що час 

виконання операцій множення та додавання/віднімання на сучасних комп’ютерах 

однаковий. 

Знайдемо умови, при яких запропонований метод на основі ШПФ (Лема 4) є 

більш ефективним, ніж метод, заснований на методі множення «у стовпчик» (Лема 2), 

тобто ),(),( 24 NMONMO  . 
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Таблиця 1. Значення коефіцієнту прискорення ),(42 NMk  

 

N  

M  4 8 16 32 64 128 256 

1 0,09375 0,14634 0,24000 0,40678 0,70588 1,24675 2,23256 

2 0,16216 0,26087 0,43636 0,75000 1,31507 2,34146 4,21978 

3 0,21429 0,35294 0,60000 1,04348 1,84615 3,31034 6,00000 

4 0,25532 0,42857 0,73846 1,29730 2,31325 4,17391 7,60396 

5 0,28846 0,49180 0,85714 1,51899 2,72727 4,94845 9,05660 

6 0,31579 0,54545 0,96000 1,71429 3,09677 5,64706 10,37838 

7 0,33871 0,59155 1,05000 1,88764 3,42857 6,28037 11,58621 

8 0,35821 0,63158 1,12941 2,04255 3,72816 6,85714 12,69421 

16 0,44860 0,82759 1,53600 2,86567 5,37063 10,10526 19,08075 

32 0,51337 0,97959 1,87317 3,58879 6,88789 13,24138 25,49378 

36 0,52174 1,00000 1,92000 3,69231 7,11111 13,71429 26,48276 

37 0,52358 1,00452 1,93043 3,71548 7,16129 13,82101 26,70677 

64 0,55331 1,07865 2,10411 4,10695 8,02089 15,67347 30,64339 

128 0,57571 1,13609 2,24234 4,42651 8,73969 17,25843 34,08599 

256 0,58761 1,16717 2,31849 4,60570 9,14966 18,17751 36,11462 

512 0,59374 1,18336 2,35854 4,70084 9,36942 18,67477 37,22226 

1024 0,59685 1,19162 2,37909 4,74990 9,48331 18,93374 37,80196 

Аналізуючи табл. 1, бачимо, що при обчисленні циклічної згортки довжини M  

багаторозрядних чисел довжиною N  слів, запропонований метод є ефективним, 

починаючи зі згорток, довжиною у 37M  точок та багаторозрядних чисел з 8N  (у 

256832   бітів) слів на початку обчислень.  

Цікаво, що коефіцієнт прискорення у паралельній моделі повністю співпадає з 

коефіцієнтом прискорення у послідовній моделі за однакових умов (однакових M , N ). 

Зазвичай, коефіцієнти прискорення для різних моделей обчислень відрізняються. 

Висновок 

У даній роботі проаналізовано складність обчислення ЦЗ (циклічної згортки) 

багаторозрядних чисел за кількістю однослівних операцій (множення, додавання та 

віднімання) у паралельному модулі обчислень. На основі ЦЗ можна побудувати 

швидкий алгоритм багаторозрядної операції множення. Розглянуто два методи 

обчислення циклічної згортки з реалізацією багаторозрядної операції множення на 

основі множення «у стовпчик» та на основі ШПФ. Надано алгоритми реалізації 

операції множення на основі двох методів у паралельній моделі обчислень. 

Запропоновано швидкий метод на основі ШПФ, який дозволяє реалізувати обчислення 

циклічної згортки багаторозрядних чисел зі складністю, меншою, ніж складність на 

основі методу множення «у стовпчик». Розглянуто умови, при яких ШПФ є швидким. 

Показано, що використання ШПФ довжиною 16 є вже ефективним при обчисленні ЦЗ, 

починаючи з довжин згортки у 37 точок, де кожна точка є багаторозрядним числом у 8 

слів (256 біт) на початку обчислень. Програмна реалізація на GPU (графічних 

прискорювачах) для ядра (паралельного процесора) на основі ШПФ довжиною 16 

дозволяє виконати обчислення з використанням векторних операцій довжиною 16, що 

дозволяє будувати ще більш швидкі алгоритми. 

При реалізації алгоритму на основі ШПФ, знаки переносу між машинними 

словами необхідно враховувати тільки на етапі обчислення ОШПФ, що є перевагою, у 
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порівнянні з реалізацією алгоритму на основі множення «у стовпчик», коли знаки 

переносу необхідно враховувати на всіх етапах обчислення ЦЗ багаторозрядних чисел. 

Це також дає перевагу при реалізації у паралельній моделі обчислень, де операції 

врахування знаку переносу можуть займати більший час, ніж всі інші операції загалом.  

Довжини багаторозрядних множників при реалізації множення на основі ШПФ 

обмежені довжиною машинного слова, яку може обробляти процесор за одну команду. 

Запропонований метод дозволяє будувати алгоритми множення ще більших 

багаторозрядних чисел на основі ШПФ, яка використовується для обчислення 

циклічної згортки, що саме реалізує багаторозрядну операцію множення у паралельній 

моделі обчислень. 
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RESUME 

A.M. Tereshchenko, V.K.Zadiraka 

Fast proceeding of cyclic convolution of multidigit values based on FFT in parallel 

computational model  

In this paper the complexity of calculation of the circular convolution of multidigit values in 

terms of single precision operations (multiplication, addition and subtraction) in parallel 

computational model is analyzed. Based on the circular convolution the fast algorithm of 

multidigit multiplication could be built. Two circular convolution calculation methods with 

the implementation of multidigit multiplication based on multiplication "in the column" and 

based on FFT e considered. Provided algorithms implement multidigit multiplication 

operation based on two methods in parallel computational model. A rapid method based on 

FFT calculation allows implementing the calculation of cyclic convolution of multidigit 

values with complexity less than complexity of method based on multiplication "in the 

column." The conditions under which the FFT is fast are considered. It is shown that using 

FFT length of 16 is effective in calculating circular convolution starting from the length of 37 

points, where each point is a multidigit value of the length of 8 words (256 bits) in the 

beginning of computation. Software implementation on GPU based on FFT length of 16 

allows using GPU vector operations of the length of 16 that speeds up algorithm sharply. 
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On implementing the algorithm based on FFT the carry flag between machine words is taken 

into account only at the stage of calculating IFFT, which is an advantage compared to the 

algorithm based on multiplication "in the column" when the carry flag is considered at all 

stages of computation. It also gives advantage of implementing on parallel computational 

model when operation for taking care of carry flag may take more time than all the other 

operations in general. 

The lengths of multidigit multipliers in the implementation of multiplication based on FFT 

limited by the length of the machine word processor that can process in a single command. 

The proposed method broadens this restriction and allows building algorithms based on FFT 

for much bigger numbers. 

Надійшла до редакції 04.09.2016 
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TUNING SOFTWARE FOR SOLVING LINEAR SYSTEMS ON 

HIBRID COMPUTER 
 

Предлагается тюнинговая программная система для автоматического исследования и решения 

систем линейных алгебраических уравнений с приближенно заданными входными данными на 

гибридных компьютерных системах, обеспечивающая адаптивную настройку алгоритма, программы и 

конфигурации гибридной системы на свойства компьютерной модели задачи, для ее эффективного 

решения, с оценкой достоверности результатов. При этом, пользователи освобождаются от проблем, 

связанных с программированием на сложных гибридных системах. 

Ключевые слова: тюнинговая программая система, математическое моделирование, приближенные 

данные, оценки достоверности решения, автоматическое исследование и решение задач. 

An tuning software system is proposed for the automatic investigating and solving of linear algebraic 

systems with approximately given input data on hybrid computer, also able to adaptively adjust algorithm, 

program and configuration of the computer’s the hybrid system basing on the properties of a computer model of 

the problem for its effective solutions with the assessment of the reliability of the results. However, users are 

freed from the problems associated with complex programming on hybrid systems. 

Keywords: tuning software system, mathematical modelling, approximate data, reliability estimates of solution, 

intelligent software, computer-aided investigating and solving of problems. 
 

Введение 
Математическое моделирование и связанный с ним численный эксперимент 

являются одними из основных средств изучения различных явлений природы и 

процессов во многих предметных областях: аэродинамика, экономика, экология, 

астрофизика, медицина и т. д. Численные эксперименты позволяют получать новые 

знания о тех явлениях и процессах, исследования которых с помощью натурных 

экспериментов наталкиваются на серьезные трудности. Однако, проведение 

математического моделирования на компьютере требует значительного времени и 

предварительных исследований (постановка прикладной задачи, создание физических, 

математических и дискретных моделей, разработка алгоритмов, вычислительных схем, 

программ решения и т.д.) [1]. Заметим, что эти исследования относятся к матема-

тическим задачам, и они осуществляются традиционными математическими 

средствами. Но в компьютере, после ввода данных, возникает компьютерная модель 

задачи, свойства которой в ряде случаев могут отличаться от свойств математической 

задачи [2, 3]. В некоторых случаях при решении практических задач компьютеры 

выдают решение, не имеющееся физического смысла. Это выясняется в ходе 

сопоставления данных численного и натурных экспериментов. Такая ситуация может 

происходить из-за ряда причин: из-за погрешностей в задании исходных данных, 

которые имеют место при решении прикладных задач; из-за погрешностей округлений 

при вычислениях; из-за отличий аксиоматики машинной математики и аксиоматики 

математики. Получение компьютерных решений с гарантией их достоверности 

является важнейшим требованием к современному программному обеспечению.  
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В настоящее время наблюдается определенная тенденция в развитии 

вычислительных систем. С одной стороны, как и прежде, продолжается рост 

производительности компьютеров за счет увеличения числа процессорных ядер, а с 

другой стороны, становятся все более популярными многоядерные компьютеры (CPU) 

с использованием графических процессоров (GPU) − компьютеры гибридной 

архитектуры, высокая производительность которых обусловлена применением 

вычислительных ресурсов принципиально новой архитектуры. Первое направление 

развития требует от алгоритмов большой степени параллелизма на однотипных 

процессорных ядрах, которые на программном уровне реализуются с помощью 

специальных систем параллельного программирования, таких, например, как MPI, 

OpenMP. Второе направление требует от алгоритма более сложной многоуровневой 

параллельной модели, которая учитывает различные архитектуры используемых 

вычислительных ресурсов. Кроме того, требуются навыки параллельного 

программирования  на GPU с использованием систем OpenCL, CUDA и т. д. 

Известно, что многие программные приложения из различных предметных 

областей зависят от успешного решения систем линейных алгебраических уравнений 

(СЛАУ) больших размеров, к которым сводятся решаемые задачи. Причем, на решение 

линейных систем тратится большая часть времени из общего времени решения задачи. 

Поэтому проблеме создания эффективного программного обеспечения для решения 

задач линейной алгебры уделяется пристальное внимание.  

Существует большое количество высокопроизводительных программных средств, 

для решения СЛАУ на компьютерах различных параллельных архитектур, например, 

известные математические библиотеки стандартных программ ‒ Intel MKL, LAPACK, 

MATLAB, ScaLAPACK, MAGMA и другие. Однако в этих библиотеках исследо-

вательская функция компьютерной модели задачи и анализа результатов решения 

реализована частично, а учет приближенного характера модели возлагается на 

пользователя. При их использовании, для решения линейных систем с приближенными 

данными, могут возникать проблемы достоверности компьютерного решения, во 

избежание которых в компьютере необходимо: исследовать корректность постановки 

математической задачи; определить обусловленность задачи; оценить погрешность 

решения и т. д. Другая проблема связана с эффективным использованием 

вычислительных ресурсов гибридного компьютера.  

Предлагается тюнинговая программная система для автоматического 

исследования и решения СЛАУ с приближенными данными на гибридных 

компьютерах, обеспечивающая адаптивную настройку алгоритма, программы и 

конфигурации компьютера на свойства компьютерной модели задачи для ее 

эффективного решения с оценкой достоверности результатов. 

Методология автоматического исследования и решения линейных систем с 

приближенными данными на гибридном компьютере 

Основными принципами рассматриваемой методологии являются: планирование 

вычислений с эффективным использованием вычислительных устройств; исследование 

свойств компьютерной модели задачи и автоматическое построение необходимого 

алгоритма, синтез соответствующей программы решения; анализ достоверности 

решения системы; обеспечение работы пользователей на компьютере со сложной 

архитектурой, как на однопроцессорном компьютере [4].  

Созданы гибридные блочные алгоритмы прямых методов LLT-разложения, LDLT-

разложения и LU-разложения для решения СЛАУ с плотными, ленточными, 

разреженными невырожденными матрицами, а также метод сингулярного разложения 
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(SVD-разложение) для нахождения нормального обобщенного решения систем с 

матрицами неполного ранга. На основе этих алгоритмов, реализуется компьютерное 

исследование математических свойств задачи  с приближенными данными, а именно: 

существование и единственность классического решения СЛАУ, обусловленность 

матрицы, вырожденность матрицы, в том числе в пределах точности вычислений на 

компьютере. В случае симметричной матрицы исследуется ее положительная 

определенность. По результатам исследования автоматически выбирается 

необходимый алгоритм и синтезируется программа решения задачи с оценками 

достоверности компьютерных результатов.  

Для эффективного использования ресурсов гибридного компьютера выполняются 

следующие действия: анализируются возможные вычислительные схемы с целью 

разделения исходной задачи на части (подзадачи), которые могут быть реализованы в 

значительной степени независимо друг от друга; устанавливается приоритетность 

выполнения подзадач, информационные зависимости между ними, объем каждой 

подзадачи; определяются необходимые или доступные для решения вычислительные 

устройства (процессоры и ядра СPU, мультипроцессоры GPU). Двухуровневая 

организация памяти гибридного компьютера предусматривает двухуровневую 

MPI+CUDA параллельную реализацию алгоритмов и программ. На верхнем уровне 

распараллеливание осуществляется между распределенной памятью вычислительных 

узлов, используя межпроцессорные обмены с помощью MPI. На нижнем уровне 

распараллеливание на GPU происходит с помощью CUDA c использованием сложной 

иерархичной памяти графических процессоров [5].  

При реализации подзадач на СPU очень остро стоят вопросы определения 

необходимой топологии и оптимального количества процессов, поскольку на 

взаимосвязи между процессорами тратится значительная часть времени [3]. Для 

каждого алгоритма предусмотрено автоматическое создание виртуальной топологии 

межъядерных связей CPU (кольцо, решетка, тор, гиперкуб и т. д.) с помощью соот-

ветствующих функций системы MPI. Процесс − это часть программы (подзадачи), 

которая выполняется на одном ядре CPU, использует для своей работы часть локальной 

памяти, а также содержит ряд операций приема / передачи данных для организации 

информационного взаимодействия между другими процессами. Для каждого алгоритма 

автоматически выполняется распределение матриц и векторов между процессами, 

обеспечивая балансировку загруженности ядер и процессоров CPU. Кроме того, с 

целью улучшения быстродействия вычислений, процессоры CPU активно используют 

кэш-память.  

Графический процессор устроен принципиально иначе. Большое количество 

потоков команд выполняется одновременно, обеспечивая массовый параллелизм 

вычислений и их высокое быстродействие на GPU. Однако, использовать 

вычислительные возможности GPU в полной мере можно только в том случае, когда 

задача распараллеливается на сотни исполняющих потоков, то есть, когда одна и та же 

последовательность математических операций применяется к большому объему 

данных (например, матрично-матрично/матрично-векторные операции). GPU 

отличается от CPU также по принципам доступа к памяти. Технология CUDA создает 

на GPU 6 видов памяти, каждая из которых имеет свое назначение. На рис. 1 

представлена блок-схема исследования и решения СЛАУ с плотными матрицами. 
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Рис 1. Фрагмент блок-схемы автоматического исследования и решения СЛАУ  
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Автоматическая тюнинговая программная система Inpartool_g 

Автоматическая тюнинговая программная система Inpartool_g для решения СЛАУ 

с приближенными данными разработана и функционирует в Институте кибернетики 

им. В.М. Глушкова НАН Украины на суперкомпьютерах гибридной архитектуры 

Инпарком_g и СКИТ-4 [4, 6]. Архитектура Inpartool_g схематичеки представлена на 

рис. 2. 

 

Рис 2. Архитектура Inpartool_g 
 

Программная реализация Inpartool_g выполнена с применением клиент-серверной 

архитектуры. Доступ к Inpartool_g осуществляется по паролю, имени пользователя и 

электронного сертификата как локально, так и в Internet.  

Программные модули в Inpartool_g используются для автоматического 

построения  необходимого алгоритма и соответствующей топологии компьютера, а 

также для автоматического синтеза необходимой программы решения задачи на основе 

выявленных свойств компьютерной модели задачи. Связь между модулями 

устанавливается по данным и по управлению. 

Принципы автоматического исследования и решения линейных систем на 

компьютере с автоматическим анализом достоверности результатов определяют 

следующие требования к системе управления и планирования в Inpartool_g: 

1) анализ исходных данных, полученных от пользователя, и преобразование их в 

первичные знания о свойствах компьютерной модели задачи; 

2) возможность хранить, обрабатывать и применять полученные знания о свойствах 

задачи при планировании вычислений; 

3) автоматическое построение гибридных алгоритмов и синтез программ исследования 

и решения задач; 

4) установление необходимого количества CPU и GPU, построение компьютерной 

топологии для эффективного решение задачи; 
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5) распределение и сбор данных о задаче между процессорами CPU и GPU. 

6) выдача и сохранение результатов исследования и решения для последующего их 

использования, объяснения и визуализации. 

Система объяснений отвечает на вопросы: как было получено решение задачи, 

почему был выбран такой путь процесса исследования свойств; выдает полученное 

решение с оценками достоверности или объясняет причины отказа в его получении.  

Справочная система позволяет пользователю получить необходимую 

информацию, чтобы решить его задачу с помощью Inpartool_g: о функциональных 

возможностях, порядке работы, вводе исходных данных, глоссарий используемых 

терминов из предметной области и т. д.  

С помощью диалоговых средств в Inpartool_g осуществляется взаимодействие с 

пользователем, а именно: постановка задачи и ввод исходных данных; запуск задачи на 

выполнение; взаимодействие (по желанию) в ходе вычислительного процесса; 

визуализация полученных результатов; доступ к блоку объяснений; получение 

информационно-справочных сведений и помощи на каждом этапе работы. 

Диалоговая система дает возможность пользователям осуществлять постановку 

исходной задачи, а последовательность действий для получения ее решения автома-

тически определяется самим программным средством. Порядок взаимодействия 

Inpartool_g и пользователя устанавливается посредством главного меню. Его структура 

и основные пункты естественны и привычны для пользователя, поскольку присущи 

многим диалоговым системам. При вводе исходных данных пользователь заполняет 

оконные формы при помощи подсказок и инструкций или отвечает на вопросы 

Inpartool_g. На рис. 3 представлено окно ввода исходных данных линейной системы в 

Inpartool_g. 

 

Рис 3. Окно ввода исходных данных в  Inpartool_g 

Решение задачи может реализовываться автоматически, когда ее исследование и 

решение выполняются без вмешательства пользователя, и интерактивно, когда на 

отдельных или на всех этапах исследования и решения задачи возможно участие 

пользователя (рис. 4). 
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Рис 4. Окно выбора режима решения задачи в Inpartool_g 

По окончании решения задачи в Inpartool_g пользователь получает в протоколе 

решения сообщения о ходе решения, выявленных свойствах задачи, достоверности 

полученных результатов решения или причинах отказов в решении. 
 

Пример исследования и решения СЛАУ в Inrartool_g 
 

Рассмотрим на конкретном примере как работает Inrartool_g  на компьютере 

гибридной архитектуры СКІТ-4. 

Задача. Исследовать и решить в Inpartool_g систему Ах = b , где элементы 

симметричной матрицы  вычисляются по формулам: А = (aij),   i, j = 1  n,   n = 3w + 1,   

w = 1, 2, …;  aii = n – i,    aij = n + 1 – max(i, j). 

Матрица А имеет вид: 



































01...111

11...222

..................

12...322

12...221

12...211

nnn
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A . 

Элементы правой части вычисляются по формулам:  

 n
bb

1
 , bi= n – i,   если i  2;   bi= n + 1 – i,   если i > 2.  

Точное решение системы: 
T)...(x 0010 . 

Ниже приведен листинг протокола автоматического исследования и решения 

СЛАУ в Inpartool_g. 
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Как видно из протокола, пользователь указал, что исходные данные системы 

заданы точно. Однако в Inpartool_g проводится исследование системы, введенной в 

компьютер, с учетом ошибок округлений при вводе. Поскольку матрица является 

симметричной, то пробным алгоритмом для исследования задачи был выбран 

гибридный алгоритм (удвоенная разрядность) LLT-факторизации на одном СPU с 

использованием одного GPU, как наиболее экономичный по использованию 

вычислительных ресурсов и времени решения для таких матриц. Однако, в процессе 
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исследования СЛАУ, этим алгоритмом матрица оказалась не положительно-

определенной и Inpartool_g автоматически продолжил исследование задачи гибридным 

алгоритмом LU-факторизации на одном СPU с использованием одного GPU. В 

процессе исследования системы этим алгоритмом матрица оказалась машинно-

вырожденной. Автоматически была синтезирована программа нахождения 

обобщенного решения гибридным SVD-алгоритмом с использованием одного CPU и 

одного GPU-ускорителя. Задача была решена (в протоколе мы имеем 12 первых 

компонентов решения). Вычислены оценка достоверности полученного решения, а 

также оценка спектрального числа обусловленности, ранг матрицы. Весь вектор 

решения в бинарном виде  автоматически сохранен в файле result.out. 

Проведем анализ прохождения процесса решения этой задачи с помощью высоко-

производительных программ из библиотек Lapack, ScaLAPACK, Magma. Программы 

этих библиотек ориентированы на точно заданные исходные данные. Чтобы правильно 

определить необходимую программу решения этой задачи, пользователю необходимо 

знать свойства матрицы системы (положительно определенная, невырожденная или 

вырожденная), которая введена в компьютер. Заранее это сделать зачастую невозможно 

из-за приближенного характера исходных данных и ошибок округлений при их вводе в 

компьютер. Таким образом, пользователю потребуется потратить дополнительное 

время на самостоятельное исследование задачи. Для этого ему придется осуществить 

несколько постановок задач, используя различные программы. Анализ достоверности 

полученного решения также возлагается на пользователя.  

Выводы 
Многие научно-технические задачи сводятся к решению СЛАУ больших 

размеров, для решения которых требуется эффективное использование ресурсов 

гибридных компьютеров. В условиях приближенных данных свойства компьютерных 

моделей априори не известны. Поэтому необходимы такие подходы к созданию 

программного обеспечения для гибридных компьютеров, которые бы обеспечивали 

пользователей достоверным компьютерным решением при эффективном 

использовании CPU и GPU.  

Предлагается автоматическая тюнинговая программная система Inpartool_g для 

исследования и решения СЛАУ на гибридных компьютерах с функцией адаптивной 

настройки алгоритма, программы и архитектуры гибридной системы на свойства 

решаемой задачи для ее эффективного решения с оценкой достоверности 

компьютерных результатов. Использование Inpartool_g позволяет пользователю: 

работать на компьютере гибридной архитектуры так же, как и на однопроцессорном 

компьютере; сократить время постановки и решения задачи примерно на два порядка; 

гарантировать достоверность полученных машинных результатов.  
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RESUME 

A.N. Khimich, A.Ju. Baranov, A.V. Popov, Т.V. Chistjakova 

Tuning software for solving linear systems on hybrid computer 
Many scientific and technical problems are reduced to solving systems of linear 

algebraic equations of large size for efficient solutions that require the use of powerful 

computing resources. Currently, they are becoming more popular hybrid computers - multi-

core processors with GPUs, performance which is caused by the use of the computing 

resources of a fundamentally new architectures. 

In mathematical modeling of tasks on the computer after a data entry problem arises 

computer model, the properties of which in some cases may be different from those of a 

mathematical problem. In some cases, in solving problems of engineering and science 

computer gives a decision, which has no physical meaning. This situation can occur due of 

several reasons: due of errors in setting the initial data that take place in the solution of 

applications; because of rounding errors in calculations; because to differences between the 

axioms of mathematics and machine axiomatic mathematics. 

There are a large number of high-performance application software for solving systems 

of linear algebraic equations on computers of different architectures. However, the research 

function of a computer model of the problem and solutions results in these libraries is 

implemented partially, keeping the approximate nature of the model with the user. To 

effectively use this software, you must know the properties of the problem computer model, 

mathematical and technical features of the computer on which the problem is solved, master 

the skills of parallel programming. 

Inpartool_g tuning software system proposed for the automatic research and solving 

linear systems with different data structure that implements: planning calculations on 

necessary computational resources of a hybrid computer, study and solution of the problem 

with approximate data, the analysis of the reliability of the solutions. The user escapes from 

the problems of parallelizing tasks on a hybrid computer. 

Надішла до редакції 02.09.2016 
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MATHEMATIC MODEL OF FORECASTING DAILY CYCLE 

TEMPERATURE CHANGES OF AGRICULTURAL LANDS 
 

Запропоновано математичну модель, яка дозволяє враховувати теплову інерцію земель 

сільськогосподарського призначення в інфрачервоному діапазоні. Проаналізовано можливі шляхи 

застосування тепловізорів при контролі земель сільськогосподарського призначення. Проведено 

порівняльний аналіз даних, отриманих за допомогою математичної моделі, з даними натурного 

експерименту. 

Ключові слова: ґрунт, зміна температури, теплова інерція, час доби. 

There has been introduced mathematic model that can take stock of thermal inertia of agricultural lands in 

infrared range. There has been analyzed a possible way of using thermal imager while controlling agricultural 

lands. There has been done analysis of information obtained from mathematic model and natural experiment. 

Keywords: soil, temperature changes, thermal inertia, time of a day. 
 

Вступ 

У сучасному світі все більшого значення набуває аграрний сектор економіки. 

Найбільші економіки світу мають обмежені ресурси щодо вирощування аграрних 

культур і виробництва продуктів харчування. Так, у США, більшість земель, на яких 

можливе вирощування аграрних культур, вже задіяні у цій сфері, а значне їх 

збільшення неможливе у зв’язку із об’єктивними причинами (посушливі райони 

місцевості, гори, болота і т.п.). У Китаї та Індії, де фактично проживає половина 

населення Землі, відчувається значна нестача земель, придатних для вирощування 

власної аграрної продукції. Вочевидь, аграрний сектор економіки поступово набуває 

все більшого значення.  

Особливе місце на сучасному етапі розвитку аграрного сектору займає питання 

моніторингу земель сільськогосподарського призначення (ЗСП). Це дозволяє вчасно 

реагувати на їх стан, а відтак, і прогнозувати подальші зміни врожайності. Одним із 

найбільш дешевих і ефективних шляхів видового моніторингу ЗСП є використання 

безпілотних літальних апаратів (БЛА). Такі БЛА обладнуються телевізійними камерами 

спостереження, що працюють у видимому та інфрачервоному (ІЧ) діапазоні електро-

магнітного спектру. Саме ІЧ діапазон має ряд переваг, що дозволяють більш ефективно 

проводити моніторинг ЗСП. 

Таким чином, метою статті є прогнозування циклічних добових змін температури 

ЗСП для підвищення достовірності результатів моніторингу під час застосування БЛА, 

обладнаних тепловізорами. 

Постановка проблеми 

Одним із можливих способів збільшення об’ємів вирощування аграрних культур є 

інтенсивний. Він дозволяє збільшувати врожайність аграрних культур при незмінній площі 

ЗСП. Проте, для отримання максимальної врожайності, необхідно своєчасно проводити 
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моніторинг ЗСП. У даному контексті найбільш доцільно використовувати системи 

моніторингу із елементами штучного інтелекту. Це дозволить вчасно виявляти стан 

зрілості аграрних культур, проводити обробку від шкідників та хвороб і збирати врожай. 

На даний час існує ряд систем моніторингу ЗСП із елементами штучного 

інтелекту, що без контролю оператора здатні проводити елементи посівної компанії, 

здійснювати контроль за ростом аграрних культур та збирати врожай. У дані системи 

входять: сервери для обробки інформації з моніторингу ЗСП (програмні алгоритми із 

елементами штучного інтелекту), БЛА для видового контролю, автоматизована 

сільськогосподарська техніка для посіву та збору врожаю. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій [1-4] вказує на перспективність 

досліджень у напрямку визначення циклічних добових змін температури ЗСП. Так, 

робота [1] присвячена результатам експериментів з визначення теплового контрасту 

людини на фоні ґрунту (рослинності) при різній фоновій обстановці протягом доби в 

діапазонах 1,9 – 5,5 і 7,6 – 11,8 мкм.  

Існуюча математична модель опису циклічної добової зміни температури ґрунтів 

наведена в патенті [2], також у даній роботі проводиться прогнозування значень 

температури протягом доби та інтервалів часу доби, коли циклічна добова зміна 

теплового контрасту максимальна та мінімальна. Наведена в роботі [2] математична 

модель не враховує всі фактори, що впливають на циклічну добову зміну температури 

ЗСП, а це, як наслідок, не дозволяє в повній мірі виконувати поставлені завдання. Перш 

за все, це викликано тим, що обмеження, які бралися при створенні математичної 

моделі, не враховували інерційних властивостей різних видів ґрунтів (зміну амплітуди і 

фази коливання температури). По друге, екстремуми значень температури досягаються 

в 0:00 та о 12:00, що не в повній мірі відповідає дійсності. А вплив географічного 

фактору і радіаційного випромінювання Сонця розкриті недостатньо. Основною 

причиною цього є неврахування математичною моделлю дійсного часу досягнення 

максимального (мінімального) значення температури навколишнього середовища, 

відповідно до прогнозу погоди. У працях [3, 4] викладено основи і визначення 

циклічних добових змін теплообмінних процесів між ґрунтом і навколишнім 

середовищем. 

Аналіз робіт [1-4] свідчить про те, що питання прогнозування циклічних добових 

змін температури ЗСП розкрите не в повному обсязі та має ряд недоліків, тобто 

потребує додаткового і більш конкретного вивчення. 

Мета дослідження 

Таким чином, метою статті є прогнозування циклічних добових змін температури 

ЗСП для підвищення достовірності результатів моніторингу під час застосування БЛА 

обладнаних тепловізорами. 

Виклад основного матеріалу 

Перевагами використання тепловізорів під час видового моніторингу ЗСП є 

всепогодність їх роботи (за наявності густого туману) та можливість цілодобового 

моніторингу (вдень і вночі). Дані переваги викликані особливостями розповсюдження 

електромагнітних хвиль в ІЧ діапазоні. Проте, відсутність розуміння фізичних процесів 

у навколишньому середовищі не дозволяє повною мірою використовувати наявні 

переваги тепловізорів. Протягом доби значення температури ЗСП зазнають циклічних 

змін. Це призводить до того, що в одні інтервали часу доби використання тепловізорів 

раціональне (за температурним розрізненням) (рис. 1), а в інші інтервали часу 

використання тепловізорів нераціональне (температура ЗСП та ґрунтових автодоріг 

практично однакові). 
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Рис. 1. Тепловізійне зображення ЗСП за допомогою БЛА 
 

Вище наведені особливості можна врахувати, використовуючи загальноприйняті 

методи моделювання теплообмінних процесів. Зміна температури навколишнього 

середовища та інтенсивність радіаційного випромінювання Сонця є циклічними 

процесами, тому, відповідно до теорії теплообміну, це задача нестаціонарної 

теплопровідності з граничними умовами третього роду. Існуючі наукові роботи 

дозволяють визначати інерційні властивості ЗСП, а також ˗ кількість тепла, що 

акумулюється в них протягом півперіоду коливання температури [4-6]. Проте, для 

спрощення математичних розрахунків, задається зміна температури навколишнього 

середовища у вигляді синусоїдальної (косинусоїдальної) функції, географічні фактори 

та вплив радіаційного випромінювання Сонця не враховуються. 

Знаходження розв’язку диференційного рівняння теплопровідності, з врахуванням 

всіх необхідних обмежень, є досить затратним у часі та не завжди має аналітичний 

розв’язок. Існує необхідність спрощення поставленої задачі. Це можливо за умови 

знаходження виключно зміни температури поверхні ЗСП, при циклічному добовому 

впливі на них навколишнього середовища і радіаційного випромінювання Сонця. При 

цьому, розв’язання задачі на визначення прогріву ЗСП в глибину та акумуляцію ними 

тепла не беруться до уваги (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Умовний поділ ЗСП на частини та влив навколишнього середовища на них 
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Задача на зміну температури поверхні ЗСП зводиться до відомої задачі із 

визначення нагрівання об’єкта із нескінченно великою теплопровідністю. Характерною 

особливістю такої задачі є те, що об’єкт вважається високотеплопровідним (λ→∞, 

Ві→0), тобто температура по всьому об’єму в кожний момент часу буде практично 

однаковою. У такому випадку 02  Т , а диференційне рівняння теплопровідності 

(Фур’є-Кірхгофа) набуває наступного вигляду [5]: 

ρc

P

dt

dT


,                                                              (1) 

де Т – температура поверхні ЗСП, К; t – час перебування ЗСП під впливом 

теплообміну, с; P, – теплонапруженість, Вт/м3; с – питома теплоємність ЗСП, Дж/(кг.К); 

ρ – густина ЗСП, кг/м3. 

Негативним у рівнянні (1) є його залежність від об’єму. Для великих значень 

об’ємів температура ЗСП буде практично незмінною, тільки зі зменшенням об’єму 

вплив ставатиме більшим. Отже, значення об’єму для знаходження циклічної зміни 

температури поверхні ЗСП має бути максимально малим. 

Врахуємо одночасний вплив конвекційного і радіаційного теплообміну з 

навколишнім середовищем наступним чином: 

    2ш1пcатмcсpк γsinγsinγsinτλα)(α
1

kkYSqТТS
V

PPP 
,       (2) 

де Pк, Pр – теплонапруженість під час конвекційного і радіаційного теплообміну, 

Вт/м3; V – об’єм ґрунту, м3; α – коефіцієнт теплообміну, Вт/(м2·К); S – площа поверхні 

ЗСП, яка бере участь у конвекційному і радіаційному теплообміні, м2; Тс – температура 

навколишнього середовища, К; α(λ) – спектральний коефіцієнт поглинання теплового 

випромінювання; qc – сонячна постійна, (qc = 1366) Вт/м2; τатм – коефіцієнт пропускання 

атмосфери [7]; Yc – умова наявності Сонця; γ – кут максимальної висоти Сонця над 

горизонтом для визначеної географічної широти, град [8]; γ1 – кут, що враховує 

обертання Землі навколо своєї осі, град; γ2 – кут, що враховує обертання Землі навколо 

Сонця, град; kп – поправочний коефіцієнт для обертання Землі навколо своєї осі; kш – 

поправочний коефіцієнт для географічної широти. 

Рівняння (2) не дає змоги визначати більшість його складових, тому існує 

необхідність у їхньому поелементному описі. Так, температура середовища Тс 

описується рівнянням [2]: 

)ρsin(5,0 ccpс GtTТТ 
,                                        (3) 

де ΔТс – різниця між максимальним і мінімальним значеннями температури 

навколишнього середовища, К; Тср – середня температура навколишнього середовища 

протягом доби, К. 

У рівнянні (3) введені такі позначки: сд

кксп )(π
ρ

t

ttt 


 і сд

π

t
G 

; 

де tп – час початку теплообміну, с; tс – час сходу Сонця (tс = 9·3,6·103), с; tсд – 

довжина світлової частини доби (tсд = 12·3,6·103), с. 

Час кореляції tкк визначається за допомогою рівняння 

 
 ,12106,3 maxск

3

кк  tt
                                             (4) 

де tcк.max – час досягнення максимального значення температури середовища 

відповідно до прогнозу погоди, с. 
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Для знаходження γ використовується наступне рівняння: 
ξ90γ 

,                                                     (5) 

де ϑ – географічна широта місцезнаходження ЗСП. 

Запишемо кут  у вигляді синусоїдального рівняння: 

 







 81

365

360
sin45,23ξ d

,                                      (6) 

де d – порядковий номер дня року (1 січня – d = 1). 

Кут γ1 визначає зміну радіаційного випромінювання Сонця протягом доби 

 

сд

кмсп
1 πγ

t

tttt 


,                                            (7) 

де tкм  – час корекції місцевий, с. 

Час корекції tкм враховує фактичний місцевий час (літній або зимовий). Він 

вираховується за допомогою рівняння [9]: 

 12106,3 maxрк

3

км  tt
,                                          (8) 

де tрк.max – час коли Сонце перебуває у зеніті, с. 

Кут γ2, дозволяє враховувати вплив обертання Землі навколо Сонця. Так, у місяці 

рівнодення (березень, вересень) даний кут становить 0 або π, та не впливає на час 

перебування Сонця над лінією горизонту (прийнято вважати, що такий час складає 12 

годин). В інших випадках час перебування Сонця над горизонтом збільшується (влітку) 

або зменшується (взимку). Кут γ2 розраховується наступним чином:  

 
6

9
πγ2

m


,                                                         (9) 

де m – порядковий номер місяця року.  

Коефіцієнт kп визначається за допомогою рівняння: 

2ш

п
γsin1

1

k
k




.                                                   (10) 

Поправочний коефіцієнт kш рахується достатнім, якщо ЗСП знаходиться в 

північній півкулі, та від’ємним в південній півкулі. Він визначається відповідно до 

табл. 1. 

Таблиця 1. Залежність поправочного коефіцієнта від географічної широти  

 

Географічна широта ϑ, град 60 50 40 30 20 10   0 

Коефіцієнт kш  0,8 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1   0 
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Далі підставимо (2) в (1) та, розв’язавши диференційне рівняння теплопровідності 

для конвекційного і радіаційного теплообміну, отримаємо вираз: 
   

22ср
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,   (11) 
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де сд

кмсп )(π
μ

t

ttt 


. 

Рівняння (11) не дає змоги визначити інерційну складову, що присутня при 

циклічній добовій зміні температури ЗСП. Тому необхідно звести рівняння до виду, 

який дозволяє виділити дану складову. Використаємо відоме тригонометричне 

рівняння Юніса. Таким чином, отримаємо вираз: 
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Рівняння (12) є розв’язком диференційного рівняння теплопровідності (1), та дає 

змогу визначати циклічну добову зміну температури ЗСП. Враховуються інерційні 

властивості ЗСП, а саме: відмінність амплітуди температури поверхні ЗСП від 

температури ґрунтової (асфальтованої) дороги визначається членом 1
5,0

2
с






Р

Р
T

 та 

12 



P

P
R

; відставання температури поверхні ЗСП від температури навколишнього 

середовища визначається значенням кута ψ. 

Проведемо розрахунки, використовуючи математичну модель (12). Крім цього, 

використаємо дані, отримані за допомогою експериментальних досліджень, що 

проводились у період з 13 по 14 серпня 2013 року. На основі отриманих результатів 

побудуємо відповідну графічну залежність (рис. 3). 

Коротко опишемо основні параметри ЗСП. Для розрахунків брались наступні 

об’єкти місцевості: ЗСП без рослинності (рілля), ЗСП вкриті рослинністю, 

асфальтована дорога. У зв’язку з великими розмірами ЗСП, вважається, що вони 

розташовані на необмеженій площі, яка бере участь у теплообміні рівномірно по всій 

поверхні, а її розміри зводяться до ділянки 1ˣ1ˣ0,05 м. Основні теплофізичні і масо-

габаритні дані ЗСП наведено в табл. 2. 
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Рис. 3. Циклічна добова зміна різних об’єктів місцевості 
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Таблиця 2. Значення теплофізичних та масо-габаритних параметрів  

 

Фізичні 

величини 

з 9:00 13.08.2013 по 9:00 14.08.2013 

Рілля Присутня рослинність Асфальтована дорога 

Тср, К 295 295 295 

ΔТс, К 12 12 12 

tп, с 9·3,6·103 9·3,6·103 9·3,6·103 

tс, с 6·3,6·103 6·3,6·103 6·3,6·103 

tск max, с 14·3,6·103 14·3,6·103 14·3,6·103 

tсд, с 12·3,6·103 12·3,6·103 12·3,6·103 

S, м2 1 1 1 

α(λ) 0,95 0,9 0,6 

qc, Вт/м2 1366 1366 1366 

τатм 0,36 0,36 0,36 

Yc 0 0 0 

ϑ, град 50,5 50,5 50,5 

d 214 214 214 

α, Вт/(м2·К) 15 19 15 

с, Дж/(кг.К) 1100 4218 1670 

ρ, кг/м3 1250 1000 1100 

V, м3 0,05 0,05 0,05 

tрк max, с 46800 46800 46800 

m 8 8 8 

kш 0,5 0,5 0,5 

Загальна тенденція по циклічній зміні температури ЗСП більш наближена до 

експериментальних даних (рис. 3), ніж у роботі [2]. Характерною особливістю 

математичної моделі є те, що амплітуда зміни температури ЗСП знаходиться в межах 

289…302 К, що відповідає експериментальним даним. На рис. 3 присутній інерційний 

зсув температури ЗСП різних видів, що не є характерним для роботи [2]. Даний 

інерційний зсув зумовлений теплофізичними властивостями різних видів ЗСП. 

Висновки 

Таким чином, рівняння (12) являє собою математичну модель прогнозування 

циклічних добових змін температури ЗСП. При її розроблені, на відміну від 

математичної моделі в роботі [2], були враховані додаткові фактори впливу на зміну 

температури ЗСП, а саме: географічна широта місця розташування ЗСП, пора та день 

року, місцевий час (літній, зимовий), хмарність, додаткові теплофізичні параметри 

(питома теплоємність, густина). Існує можливість визначати інерційні властивості ЗСП 

за допомогою кута ψ. Порівняльний аналіз математичної моделі (12), математичної 

моделі роботи [2] та експериментальних даних вказує на те, що математична модель 

(12) дозволяє отримувати більш наближені до експериментальних даних значення 

температури ЗСП. Отже, існує можливість прогнозувати час доби, коли використання 

тепловізорів раціональне (за рахунок максимальної різниці значень між температурою 

ЗСП та інших об’єктів місцевості). Це дозволить враховувати даний факт при 

плануванні часу використання БЛА. 

Перспективними напрямками подальших досліджень можна вважати: врахування 

впливу циклічних теплообмінних процесів у навколишньому середовищі на 

акумуляцію тепла ЗСП; формалізацію оцінювання ефективності застосування 

розробленої математичної моделі. 
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RESUME 

M.V. Korobchinskiy, M.U. Slonov, A.A. Mariliv 

Mathematic model of forecasting daily cycle temperature changes of agricultural 

lands 

The object of the article is forecasting daily cycle temperature exchanges of agricultural 

lands to increase reliability of monitoring results while using unmanned aerial vehicles 

(UAVs) equipped with thermal imager. 

The assignment of the article is creating mathematic model of forecasting daily cycle 

temperature exchanges of agricultural lands can take into consideration more factors that 

mathematic model in patent [2]. 

The question of monitoring of agricultural lands has a special place in the current 

development of the agricultural sector. This allows to react about their situation and to predict 

future changes in yields. One of the cheapest and most effective ways of visual monitoring of 

agricultural lands is using an UAVs. These UAVs are equipped with television surveillance 

cameras operating in the visible and infrared range of electromagnetic spectrum. This infrared 

range has several advantages that allow more effective monitoring of agricultural lands. 

The equation (12) is mathematic model of forecasting daily cycle temperature changes 

of agricultural lands. Developing the model, we considered extra factors of influence on 

temperature changes of agricultural lands, such us: latitude of agricultural lands, season and 

day of the year, local time, cloudiness, extra termofisical parameters (specific thermal 

capacity, density). There is possibility to determine thermal inertia characteristic of 

agricultural lands using ψ angle. Analysis of mathematic model (12), [2] and experiment data 

is showing that mathematic model (12) can give more truthful results for experiment data. So, 

it enables to forecast day time when thermal imager using is rational (maximum difference of 

temperature between agricultural lands and other objects in the area). Temperature forecast 

allows for better time planning when using UAVs. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО МОНІТОРИНГУ 

ІНШОМОВНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ПОДІЙ 

В УКРАЇНІ 
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The Military Institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine 
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THE IMPROVEMENT OF APPROACHES TO FOREIGN MASS MEDIA 

MONITORING ON THE SUBJECT OF THE SITUATION IN UKRAINE 
 

У статті розглянуто шляхи удосконалення підходів до моніторингу іншомовних засобів 

масової інформації щодо подій в Україні, з урахуванням особливостей соціально-політичної 

обстановки, яка склалась в Україні останнім часом. Наведено основні результати аналізу 

провідних світових ЗМІ та запропоновано найбільш відповідні інструменти технології 

Сентимент-аналізу для опрацювання інформаційних потоків.   

Ключові слова: інформаційний простір, моніторинг, дискурс, лінгвістичний, Сентимент-

аналіз, класифікація.     

The article studies the ways to improve the approaches to monitoring of foreign mass media on 

the subject of the situation in Ukraine regarding the social and political environment features. The 

main results of analysis of the key world Mass media are listed. The most adequate tools of the 

Sentiment-analysis for the information streams are proposed.    

Key words: information environement, monitoring, discourse, linguistic, Sentiment-analysis, 

classification.   

Вступ 

Сучасний інформаційний простір наповнений повідомленнями іншомовних засобів 

масової інформації (ЗМІ), що висвітлюють події різних країн, у тому числі й України.  

Опрацювання та аналіз іншомовних інформаційних повідомлень вимагає значних 

витрат часу, ускладнюючи процес виявлення інформаційних джерел та своєчасне 

реагування. Великий обсяг повідомлень іншомовних ЗМІ та стислість термінів 

викликають необхідність удосконалення підходів до моніторингу інформаційного 

простору [1], що включає урахування особливостей цільових груп та інших важливих 

факторів. Удосконалення підходів до моніторингу іншомовних ЗМІ потребує 

використання програмних систем для об’єктивізації добування інформації зі ЗМІ та 

перевірки її достовірності. 

Аналіз останніх досліджень 

У ході досліджень за даним напрямом з’ясувалося, що останнім часом велика 

приділяється увага удосконаленню засобів оперативного й поглибленого аналізу 

іншомовних інформаційних масивів, у тому числі текстових повідомлень ЗМІ. Це може 

досягатись шляхом автоматизації процесу багатовимірної аналітичної обробки 

повідомлень ЗМІ, що включає інтеграцію процесу обробки даних та динамічної 

актуалізації вихідних умов з відповідних інформаційних джерел. Для аналізу 

інформаційного контенту і прогнозування його розвитку в Інтернет-просторі, у [2], [3] 

запропоновано інструментарій, що поєднує пошук релевантних джерел, аналіз 

вибраного контенту, прогноз його розвитку і складається з математичних методик та 

технологічних компонувань даних у єдиний профіль для конкретної галузі за напрямом 
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застосування. Про зростаючу важливість моніторингу та контролю відповідними 

державними структурами різних сфер суспільно-політичного життя свідчить і те, що на 

даний час відбувається розвиток системи виявлення терористичної загрози в Інтернет-

комунікаціях з боку деяких країн, в інтересах структур безпеки Європейського союзу [4].  

Проте, незважаючи на значний науковий доробок у даній сфері, аналіз 

проблемних питань у методичних підходах вивчення іншомовних ЗМІ [5] свідчить, що 

однією з найслабших ланок є процедура побудови формальної моделі їх семантики. 

Також, недостатня увага приділяється розробці програмно-математичних засобів 

опрацювання зарубіжних іншомовних ЗМІ з приділенням уваги лінгвістичній складовій 

цього процесу.  

Тому, метою і основним змістом статті є визначення основних шляхів з 

удосконалення підходів до моніторингу іншомовних засобів масової інформації щодо 

подій в Україні, з увагою до особливостей обстановки, властивій Україні останніми 

роками, та урахуванням лінгвістичного компоненту повідомлень, досліджених ЗМІ.   

Викладення основного матеріалу 

Зазвичай, основним способом моніторингу в центральних органах виконавчої 

влади є пошук інформації в Інтернет за напрямом діяльності за допомогою ключових 

слів. При цьому значний інтерес для опрацювання інформації становить аналітико-

прогностичний напрям, виконання завдань за яким дозволяє сприяти управлінню дер-

жавними процесами та є необхідним у діяльності інформаційно-аналітичних підроз-

ділів державних структур [6].  

Тому, в інтересах інформаційної безпеки України, необхідним є створення 

вітчизняних засобів моніторингу текстів іншомовних ЗМІ щодо подій в Україні та 

виконання аналітико-прогностичних завдань.   

Основні функції системи моніторингу іншомовних ЗМІ повинні бути такими:  

- збір в Інтернет іншомовних повідомлень іноземних ЗМІ про події в Україні; 

- їх аналіз.   

У розробці необхідна також участь фахівців-лінгвістів, які повинні володіти 

іноземними мовами, що є важливим у даному дослідженні, на рівні, достатньому для 

здійснення аналізу тексту на предмет відповідності його окремих компонентів умовам 

дослідження. Результати їх роботи повинні бути включені до бази знань підсистеми 

визначення емоційної тональності та підсистеми прогнозування реакцій аудиторії, які 

повинні увійти до системи моніторингу. Відповідна база знань повинна бути покладена 

в основу блоку Сентимент-аналізу (Sentiment-analysis) системи та безпосередньо 

впливати на прийняття нею рішення щодо змісту повідомлення.  

Створення системи передбачає два основні етапи розробки:  

- розробку лінгвістичного забезпечення;  

- розробку програмного забезпечення.  
Етап розробки лінгвістичного забезпечення включає аналіз природномовних текстів. 

Він повинен бути спрямований на формування поняттєвої структури, тобто на витяг знань 
з іншомовних текстів та їх прагматичну інтерпретацію в термінах поставленої задачі. При 
цьому кожен текст розглядатиметься як об’єкт різних рівнів аналізу [7]: як знакова 
система, як граматична система та як система знань про предметну галузь. Через те, що 
кожен рівень має свої особливості, свої засоби вираження, він передбачатиме наявність 
відповідних методів обробки.  

Лінгвістичне розпізнавання знань з предметної галузі відображатиме морфологічний, 
синтаксичний та семантичний рівні мовної системи. На лінгвістичному етапі розроблення 
системи слід побудувати поняттєву структуру тексту. Вона включатиме тезаурус, 
структура якого орієнтована на завдання дослідження. Результати графемного та 
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синтаксичного розпізнавання є вхідними даними для семантичного розпізнавання, також 
як і еталонні моделі з тезаурусом понять, тезаурусом відношень і тезаурусом логіко-
семантичних відношень. На етапі семантичного розпізнавання, де всі фрагменти тексту 
повинні бути об’єднані в єдину логіко-семантичну структуру, обробка полягатиме в 
узагальненні та уніфікації понять, відношень та їх характеристик [7].    

Дослідження повідомлень провідних зарубіжних ЗМІ, розрахованих на 
англомовну аудиторію, зокрема США і країн Євросоюзу, показує наявність 
розбіжностей у поданні інформації про події в Україні та їх основних учасників. 
Зокрема, у статтях щодо конфлікту на Сході України проукраїнська позиція частіше 
властива ЗМІ США, а протилежна інтересам України позиція простежується часом у 
провідних європейських ЗМІ. Зокрема, такий розподіл часто властивий повідомленням 
європейських новинних каналів «Euronews» та «Deutschewelle», англомовній версії 
«Russia today», а також таким виданням як «Guardian», «France 24» та деяким іншим.    

Важливим для удосконалення моніторингу є опрацювання лексичного 
наповнення повідомлень. Воно свідчить про окремі тенденції формування суспільної 
думки та є підґрунтям для приймання системою моніторингу рішення при виконанні 
завдання. Огляд вищезгаданих матеріалів показав, що їх дискурс відображає наявні там 
спроби впливу на аудиторію та включає такі мовні прийоми, як тенденційне 
викладення фактів і термінологічне мінування: викривлення первинної, правильної по 
суті, інформації і принципово важливих базових термінів і тлумачень.   

Наприклад, подання сторін конфлікту у новинах каналу «Euronews» включає 
визначення: «government forces» («урядові війська») та «pro-Moscow militia» (militia – 
«збройні формування», «ополчення»).   

Лексичний склад англомовних видань щодо подій в Україні відображає 
поширення наступних уявлень та стереотипів, які закладаються в основу тенденцій 
формування суспільної думки. Основні з них наведені в наступному переліку.  

1) В Україні йде громадянська війна, однією із причин якої є розбіжності серед 
населення щодо укладання Угоди про асоціацію з Євросоюзом [8].   

2) Збройні Сили України самі влаштовують провокації для обстрілів [9].  
3) ЗС України обстрілюють житлові квартали [10]. 
4) Нові провладні сили підтримують українські націоналістичні угрупування II 

Світової війни, які проводили етнічні чистки (різанина поляків), співпрацювали з 
нацистами та влаштовували єврейські погроми [11].  

5) Населення України надто бідне, і не зможе купувати товари європейських 
виробників, тому для нього доцільно навести лад у своїй країні та не поспішати 
укладати з ЄС угоду про асоціацію та інші взаємні юридичні зобов’язання [12]. 

6) Воєнні дії, що ведуться на Сході України, спричиняють зловживання порушенням 
там прав людей і дають «карт-бланш» для порушення прав людини на території усієї 
країни [11]. 

7) Певна частина ЗС України не прагне до миру та намагається будь-яким способом 
спровокувати бойові дії [13].  

8) Український уряд, за підтримки Заходу, придушує військами право свого 
населення на самовизначення [14].  

9) Український уряд спекулює загрозою Російської агресії, щоб отримувати від 
Заходу грошову допомогу та зброю [15]. 

Проведене дослідження з опрацювання дискурсу зазначених повідомлень 
дозволяє виділити ключові блоки, в межах яких формуються теми з властивим їм 
простором понять.  На наступному етапі поняттєву структуру тексту інтегрують до 
бази знань системи. Це завдання виконується шляхом процедури семантико-
прагматичного розпізнавання [7].   
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Базу знань покладають в основу блоку Сентимент-аналізу (Sentiment-analysis), в 
якому використовуються відповідні алгоритми машинного навчання з інструментами 
класифікації. Застосування машинного навчання також допомагає у виявленні 
необ’єктивних або фейкових відгуків, що може бути корисним при виконанні 
вищевказаних завдань з моніторингу. Так, у ході аналізу тональності або вилучення 
поглядів проводиться математичне дослідження думок, настроїв, оцінок, тверджень, 
відгуків, поглядів, емоцій тощо, виражених у формі тексту. Згідно з формальним 
визначенням контенту, думка представлена у вигляді кортежу (ej, ajk, soijkl, hi, tl), де ej – 
об’єкт думки, ajk – аспект об’єкту ej. А вираз soijkl – це тональність думки, яку 
висловлює автор hi про аспект ajk об’єкту ej в час tl (позитивна, негативна, нейтральна). 
hi – автор думки. tl – час, коли думка висловлюється [16]. 

У ході класифікації дається оцінка всьому документу в цілому. Припускається, 
що документ написаний одним автором про один об’єкт. Використовуються такі 
інструменти як «навчання без учителя» (Unsupervised classification) та «навчання зі 
вчителем» (Supervised classification). Вони дозволяють встановити в тексті велику 
кількість висловів думок та почуттів (opinion words, sentiment words), що може свідчити 
про суб’єктивність висловів, також як і багато прикметників. Аналіз текстів 
іншомовних ЗМІ проводиться з використанням алгоритмів Наївного байєсівського 
класифікатора та Методу опорних векторів (Supported Vector Machine). При цьому, 
кожен з цих методів має свої переваги та недоліки.  

Так, основні переваги Наївного байєсівського класифікатора (НБК) такі: 
- простота реалізації; 
- швидкий процес навчання. Обчислювальна складність навчання O(|V|); 
- незважаючи на те, що припущення про незалежність класифікаційних ознак не є 
правильним у природній мові (значення слова залежить від контексту), НБК часто 
показує хороші результати при класифікації текстів.   

Однак, оскільки в природній мові слова не є незалежними, НБК не є 
оптимальним. Серед його основних недоліків є те, що значення, які повертаються при 
класифікації, не можна трактувати, як імовірності, що не дає можливості відповісти на 
питання, з якою імовірністю визначений клас [17]. 

Для удосконалення процесу опрацювання іншомовних ЗМІ у даному дослідженні 
більш доцільним вбачається використання Методу опорних векторів.     

У результаті вирішення задачі класифікації текстових документів для даних, що 
лінійно розділяються, отримуємо функцію класифікації, яка мінімізує верхню оцінку 
очікуваного ризику.   

Однією з проблем, які пов’язані з вирішенням задач класифікації зазначеним 
методом, є те, що не завжди можна знайти лінійну межу між двома класами. 

У таких випадках одним із варіантів є збільшення розмірності, тобто перенос 
даних із площини у тривимірний простір, де можливо побудувати таку площину, яка 
ідеально розділить множину зразків на два класи. Опорними векторами, в такому 
випадку, будуть слугувати об’єкти з обох класів, які є екстремальними.    

Таким чином, за допомогою додавання оператора ядра і додаткових розмірностей 
знаходять межі між класами у вигляді гіперплощин.   

Однак, слід пам’ятати: складність побудови SVM-моделі полягає у тому, що чим 
вища розмірність простору, тим складніше з ним працювати. Один з варіантів роботи з 
даними високої розмірності – це попереднє застосування якогось методу зниження 
розмірності даних для виявлення найбільш істотних компонент, а потім ˗ використання 
методів опорних векторів.  

Однак, недоліками методу SVM є те, що для класифікації використовується не вся 
множина зразків, а лише мала частина, яка знаходиться на межах.   
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Поряд з цим, перевагою методу є те, що для класифікації саме з використанням цього 
методу, на відміну від більшості інших методів, достатньо невеликої кількості даних. При 
правильній роботі моделі, побудованій на тестовій множині, цілком можливим є 
застосування цього методу на реальних даних. Метод опорних векторів дозволяє:  

- отримати функцію класифікації з мінімальною верхньою оцінкою ризику, що 
очікується; 

- використовувати лінійний класифікатор для роботи з даними, що нелінійно 
розділюються, поєднуючи простоту з ефективністю [18].    

Висновки  
Отже, шляхи удосконалення підходів до моніторингу іншомовних засобів масової 

інформації на тему подій в Україні в сучасних умовах включають створення 
вітчизняних засобів моніторингу текстів іншомовних ЗМІ з можливістю виконання 
аналітико-прогностичних завдань.  

Важливим є аналіз як змісту повідомлень, так і власне їх дискурсу. Отримання 
об’єктивної інформації з іншомовних ЗМІ забезпечується обов’язковим урахуванням 
особливостей суспільно-політичної обстановки та лінгвістичного компоненту 
повідомлень досліджуваних ЗМІ.   

Для опрацювання інформаційних потоків, використовується Сентимент-аналіз з 
відповідними алгоритмами машинного навчання, зокрема застосовуються Наївна 
модель Байєса та Метод опорних векторів. Для виконання завдань аналітико-
прогностичної спрямованості, більш оптимальним з них є метод опорних векторів. 
Саме він ефективно здійснює класифікацію повідомлень іншомовних ЗМІ відповідно 
до заданих умов. Вказані шляхи удосконалення підходів до моніторингу іншомовних 
ЗМІ дають можливість відповідним державним структурам забезпечити оперативне 
виявлення інформаційних джерел серед іншомовних ЗМІ та своєчасне реагування.    
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RESUME 

O.M.Marchenko-Babich 

The improvement of approaches to foreign mass media monitoring on the subject 

of the situation in Ukraine  

A large amount of foreign media news and brief terms are the main reasons to improve 

the approaches to information environment monitoring. Such improvement brings the need 

for the use of software systems to make the process of information extraction from the media 

and its authenticity verification more objective.   

The development of foreign media monitoring concerning events in Ukraine nowadays 

means to create the domestic system with analytical and forecast functions applied for foreign 

media texts. 

The analysis of messages content is so important as that for their discourse. Bothe the 

socio-political situation and linguistic component are the main prerequisites for getting 

unbiased information from foreign media. The research of vocabulary in the news about 

Ukraine reveals a trend of spreading stereotypes to shape public opinion.   

Sentiment analysis technology with the appropriate machine learning algorithms for 

data flows processing include naive Bayesian classifier algorithms and Support vector 

machine. Support vector machine is a technique the most appropriate to be employed in the 

text processing, with analysis function particularly. The processing of foreign mass media 

with this technique provides the information and analytical activities under specified 

conditions. The ways of improvement of approaches to monitoring of foreign media enable 

relevant governmental agencies to detect a defined information activity and to respond timely. 
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ASSESSMENT OF FACTORS’ IMPACT ON PROBLEM-SOLVING BY 

THE DECISION MAKER IN MULTILEVEL ERGATIC SYSTEMS BY 

MEANS OF FUZZY CLASSIFICATOR 
 

Предложен способ оценки степени влияния когнитивных и внешних факторов на  принятие 

релевантных решений оперативно-диспетчерским персоналом во многоуровневых эргатических 

системах, работающих в критических условиях. Применение данного способа позволит в реальном 

времени контролировать и влиять на состояние  лица, принимающего решения в критических ситуациях,  

на каждом иерархическом уровне управления, вследствие чего повысить эффективность работы 

эргатических  систем в целом. 

Ключевые слова: эргатическая система, человеческий фактор, нечеткие множества, экспертные оценки, 

многокритериальный анализ, функция принадлежности. 

The author suggests the method of impact assessment of cognitive and external factors on relevant 

decision-making by operation-dispatch personnel in multilevel ergatic systems with branched hierarchic 

structure, working in critical situations. The application of this method allows to control and influence in real-

time on the state of the decision-maker in critical situations, at each hierarchic operational level, so that to 

increase the effectiveness of ergatic systems work. 

Keywords: ergatic system, human factor, fuzzy sets, expert judgements, multi-criteria analysis, membership 

fuction. 
 

Введение 

Во многоуровневых эргатических системах (МЭС), с разветвленной иерар-

хической структурой и работающих в критических условиях, как энергетика, неф те-

химическая и др. промышленности, предъявляются особые требования к челове-

ческому фактору. Принятие адекватных решений, в таких системах, лицом прини-

мающим  решение (ЛПР)  в условиях неопределенности,  во многом зависит как от его 

когнитивной  составляющей, так и от  факторов  производственного  процесса и 

воздействия  производственной окружающей среды на каждом иерархическом уровне 

управления [1,2].  

Постановка проблемы 

Анализ литературных источников по аварийности в распределенных системах 

критического назначения  показывает, что количество аварий, происходящих по вине 

ЛПР, составляет до 45%, что обусловливает актуальность исследований, направленных 

на совершенствование информационных технологий принятия  решений с учетом 

воздействующих факторов на ЛПР на каждом иерархическом уровне системы [3].  
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Для решения данной задачи необходимо  в реальном времени контролировать и 

влиять на функциональное состояние  лица, принимающего решения в критических 

ситуациях,  на каждом иерархическом уровне управления, вследствие чего повысить 

эффективность работы эргатических  систем в целом.  

Анализ последних исследований и публикаций 

В работах [3-5] рассмотрены вопросы усовершенствования информационных 

технологий для систем принятия решений оперативно-диспетчерским персоналом. При 

этом основное внимание уделяется исследованию условий работы ЛПР, с учетом 

воздействующих на него внешних факторов,  и формированию альтернатив принятия 

решений на основе имеющихся баз знаний по ликвидации аварийных ситуаций. 

Следует отметить, что в данных работах не рассматриваются свойства ЛПР как 

промежуточного звена системы с учетом воздействующих на него факторов рабочей 

среды и когнитивной составляющей, на  каждом иерархическом уровне управления. 
Цель исследования 

Исходя из проведённого анализа, целью исследования является совершенствование 

информационной технологии принятия решений, с учетом влияния внешних и 

когнитивных факторов на  ЛПР во многоуровневых системах критического 

применения.   

Для достижения указанной цели предлагается  способ оценки методом нечеткого 

многокритериального анализа вариантов.  

Данный способ позволит оценить факторы, оказывающие наибольшее влияние на 

ЛПР на каждом уровне системы, и, как следствие, корректировать его функциональное 

состояние для принятия релевантных решений. 

Изложение основного материала 

Характер принятия решений ЛПР в составе МЭС, на каждом из уровней, 

подвержен воздействию различных влияющих факторов, которые можно разделить на 

три группы: 

1)   факторы технологического процесса - уровень опасности - 1s ;   

2) факторы рабочей среды - длительность работы - 2s , освещенность - 3s , температура - 

4s ,  уровень шума - 5s , уровень вибраций - 6s ,  напряженность электромагнитного поля 

- 7s  и др.; 

3) когнитивные факторы - утомленность - 8s , информационная пропускная способность -

9s , психологическая напряженность - 10s , информационный стресс - 11s  и др. 

Обобщенная структура МЭС представлена на рис.1. 

Принятие решений ЛПР первого уровня в основном определено управлением и 

контролем режимов технологического процесса.  На этом уровне на него,  в основном,  

воздействуют факторы производственного  процесса и факторы рабочей среды.   

Деятельность ЛПР на втором уровне заключается, в основном, в диспет-

черизации технологического процесса и характеризуется большим объемом 

поступающей информации, повышенным уровнем риска, выполнением задач 

планирования, поступающих от верхних уровней МЭС. К влияющим факторам на 

этом уровне можно отнести как факторы  рабочей среды, так и когнитивные. 

На верхнем уровне управления МЭС ЛПР осуществляет управление 

территориальной распределенностью задач, выбор альтернатив для принятия решения в 

критических ситуациях, которые не полностью регламентируются инструктивными 

материалами. На этом уровне наибольшее значение имеет когнитивная составляющая. 
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Рис.1. Обобщенная схема МЭС 
 

Как видно из анализа, деятельность ЛПР на различных уровнях иерархии, в 

различной степени, зависит от перечисленных факторов. Поэтому целесообразно 

использовать метод экспертных оценок, что позволит получить информацию с учетом 

специфики реальных МЭС на основе опыта экспертов. 

Для получения  экспертных оценок проводился опрос по 10 экспертов на каждом 

из уровней МЭС. Данные оценки  представляются значением нечеткой 

лингвистической переменой «оценка», «низкая», «средняя», «высокая». 

Для определения степени важности влияния перечисленных факторов, на 

основании экспертных оценок ЛПР по каждому из уровней, предлагается метод 

нечеткого многокритериального анализа вариантов [5]. Данный метод состоит в 

упорядочивании элементов множества S  вариантов по критериям из множества E ,  

где   mSSSS ,...,,, 321S  - множество факторов (вариантов), которые подлежат 

многокритериальному анализу; 

 nEEEE ,...,, 321E  - множество критериев, по которым оцениваются варианты; 

критерий niEi ,1, 
 
- высокая оценка степени воздействия фактора на ЛПР, данная i -м 

экспертом. 

Пусть  jiE S  – число в диапазоне , которым оценивается вариант SjS  по 

критерию EiE . Тогда критерий iE  можно представить нечётким множеством iE
~

 на 

универсальном множестве вариантов S : 
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Для нахождения  степеней принадлежности нечеткого множества (1) 

целесообразно  использовать метод построения функций принадлежности на основе 

парных сравнений [6]. При использовании данного метода необходимо сформировать 

матрицы парных сравнений вариантов )( iEL  по i  -  му критерию. Общее количество 

таких матриц равно количеству критериев.  

Парные сравнения  проводятся по шкале Саати [6], причем полагаем, что если 

оценки вариантов  
rS  и  pS  совпадают, то  преимущество 

rS  над  pS отсутствует, а 

элементы матрицы )( iEL  1rpl . Если оценки вариантов rS  и  pS  «высокая» и 

«средняя» соответственно, то преимущество rS  над  pS слабое,  а 3rpl . 

Если оценки вариантов 
rS  и  pS  «высокая» и «низкая» соответственно, то 

преимущество rS  над  pS абсолютное, а 9rpl  . Наконец, если оценки вариантов rS  и  

pS  «средняя» и «низкая» соответственно, то преимущество  rS  над  pS
 
явное, а 7rpl . 

Остальные элементы матрицы парных сравнений можно найти из свойства ее  обратной 

симметричности,  т. е. rprp ll /1 ,  mpr ,1,  . 

Исходя из примера, где количество вариантов jS  равно одиннадцати,  

соответственно потребуется сравнить 552

11 C
 

пар вариантов, то  для построения 

матрицы парных сравнений
 

)( iEL  целесообразно  воспользоваться  средой MATLAB. 

Для этого введем обозначения.  Через EI[j] - одномерный массив размера m . Причем 

EI[j]=1, если оценка, данная i -м экспертом j - му фактору, «низкая»; EI[j]=2, если 

соответствующая оценка «средняя»; EI[j]=3, если эта оценка «высокая».  Через LI[j,k] - 

двумерный массив размера mm , элементы которого равны соответствующим 

элементам матрицы )( iEL . 
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где max  - максимальное собственное значение матрицы )( iEL . 

Если считать, что критерии iE  равновесны, то в этом случае лучшим вариантом 

будет тот, который одновременно лучший по всем критериям. Нечёткое решение 

находится как пересечение частных критериев: 
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 где D
~

- нечеткое множество «высокая оценка степени влияния фактора на ЛПР». 

Согласно полученным нечётким множеством D
~

, лучшим вариантом 0S
 
следует 

считать тот, у которого самая большая степень принадлежности:       
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                                    mDDD
PPPS ~2~1~0 ,...,,maxarg  .                                           (5) 

Для автоматизации нахождения степени принадлежности   jD
S~   j

iE
ni

S~
,1

min 


j - 

го фактора  нечеткому множеству  D
~

 средствами MATLAB введем следующие 

обозначения. Через EI[j,i] - двумерный массив размера nm , элементы которого равны 

1,2,3 в зависимости от оценок, выставляемых i-м экспертом   j-му фактору. EIGLI [j] - 
одномерный массив размера m , элементы которого являются собственными 

значениями  матрицы парных сравнений вариантов )( iEL  по i  - му критерию.    LMAX 

– наибольшее по модулю из этих собственных значений. W [jo ] - одномерный массив 

размера m ,  соответствующие элементы которого равны степени принадлежности   0j - 

го фактора  нормальному нечеткому  множеству  D
~

. 

Результаты моделирования степени влияния возмущающих факторов на ЛПР на  

различных уровнях МЭС, в среде MATLAB, представлены на рисунке 2. 

  

 
Рис. 2. Степени принадлежности   

jD
S~  j - го фактора  нормальному нечеткому                                          

множеству  D
~

 на различных уровнях МЭС 
 

Выводы 

Как видно из рис. 2, на первом уровне к факторам, обладающим высокой 

степенью влияния на ЛПР, относятся  факторы технологического процесса и рабочей 

среды. При этом когнитивные факторы влияют на ЛПР явно меньше, чем остальные.      

На втором уровне все факторы, кроме температуры, оказывают одинаковое почти 

высокое влияние. Причем наибольшее влияние на ЛПР как на первом, так и на втором 

уровне оказывает фактор 
4S - температура. На третьем уровне в высокой степени 

влияют на ЛПР только когнитивные факторы. В первую очередь, это психологическая 

напряженность - 10S  и информационный стресс -
11S . 

Применение данного способа позволит в реальном времени контролировать и 

влиять на функциональное состояние  лица, принимающего решения в критических 

ситуациях,  на каждом иерархическом уровне управления, вследствие чего повысить 

эффективность работы эргатических  систем в целом.  
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RESUME 

Viktor Perederii, Eugene Borchik  

Assessment of factors’ impact on problem-solving by the decision maker in 

multilevel ergatic systems by means of fuzzy classificator 

In multilevel ergatic systems (MES) with branched hierarchic structure and working in 

critical situations, as energetics, petrochemical and other industry sectors, special 

requirements to the human factor are imposed. Adequate problem-solving in such systems by 

the decision-maker under conditions of uncertainty depends to a large extent on cognitive 

component of the decision-maker, as well as on factors of the industry process, the influence 

of the industry environment on each hierarchic operational level.  
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To assess factors’ impact on the decision-maker the expert judgements have been 

received by applying the audit of 10 experts on each level of MES. The assessment data are 

presented by the value of the linguistic variable «grade»: «low», «medium», «high». 

With the aim of determining the grade of the level of criticality of above mentioned 

factors’ impact, on the basis of the expert judgements of the decision-maker at each level, the 

method of fuzzy multi-criteria scheme analysis has been suggested. As the result, it is possible 

to make the following conclusion: 

1. The problem-solving by the decision-maker at the first level is defined by operation 

and control of process conditions in general. At this level the decision-maker is influenced by 

factors of the industry process and factors of the operation environment. 

2. The activity of the decision-maker at the second level lies in dispatching of 

technological process in general, it is characterized by a great amount of incoming data, 

higher level of risk, planned tasks completion, coming from the higher levels of MES. The 

leading factors at this level are considered to be factors of the operation environment as well 

as cognitive ones. 

3. At the highest level of MES operation the decision-maker maintains control over 

territorial task distribution, alternative choice of decision-making in critical situations, which 

are not fully regularized with instruction materials. At this level the cognitive factors are very 

important. 

The application of this method allows to control and influence in real-time on the state of 

the decision-maker in critical situations, at each hierarchic operational level, so that to 

increase the effectiveness of ergatic systems work in general. 
 

 Надійшла до редакції 01.10.2016 
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ONTOLOGY AND CONTEXT IN APPLIED DECISION-MAKING 
 

Показана актуальність використання контексту та онтологічного підходу до реалізації процесу 

прийняття рішень. Аналізуються відомі підходи до опису і формування контексту в різних 

інформаційних середовищах. Визначені та представлені контекстні поняття та контекстні області. 

Представлені можливі контекстні відношення між ними. 

Ключові слова: контекст, онтологія, система підтримки прийняття рішень, управління знаннями 

Actuality of usage of context and ontological approach to the implementation of the decision making 

process is shown. Some known approaches to describe and establish a context in different information 

environments are analyzed. Contextual concepts and domains are defined. Possible contextual relationship 

between them are presented. 

Keywords: context, ontology, decision support system, knowledge management. 
 

Вступ 

Сучасні підходи до прийняття рішень вимагають використовувати не тільки 

особливості дійсності, які є найважливішими для конкретної ситуації прийняття рішень або 

задачі прийняття рішень, а розглядати різні аспекти прийняття рішень, які можуть бути 

змодельовані та досліджені один незалежно від одного та можуть базуватися не тільки на 

знаннях окремої предметної області, а на деякій сукупності проблемних областей.  

З іншої боку прийняття рішень в багатьох систем управління описуються 

взаємозв'язаними задачами. При чому, як правило, такі задачі виявляються несумісними 

через їх структуру, що склалася, та обмежуючими факторами, так званими  «вузькими 

місцями». Середовище прийняття рішень в таких задачах складається з двох категорій – 

внутрішніх та зовнішніх. При цьому необхідно враховувати поведінковий аспект, 

організаційний аспект, інформаційний аспект. Для цього всі знання, що використовуються, 

розглядаються в розрізі знань, що описують контекст, та знань, що описують контент.  

Контекст є важливим фактором у процесі прийняття рішень, допомагає 

визначити, яка інформація необхідна для підтримки прийняття рішень та пред-

ставляється множиною взаємопов’язаних компонентів. 

Для реалізації процесу прийняття рішень будемо використовувати методологію 

розробки системи підтримки прийняття рішень (СППР), основою якої є онтологія, як 

засіб явного розуміння та представлення областей та процесів прийняття рішень, що 

інтегрує методи системного, процесного та ситуаційного аналізу. Використання 

онтологій дозволяє створити прикладні інформаційні технології підтримки прийняття 

рішення, які відповідають SMART-критеріям: тобто є конкретними, вимірними, 

погодженими, реалістичними, чітко прив'язаними до часу (SMART - по першим буквах 

відповідних англійських слів). 

Під онтологією будемо розуміти систему, що описує структуру певної проблемної 

області або множини проблемних областей та складається з множини класів понять, 

зв'язаних відношеннями, їх визначень  та аксіом, що задають обмеження на 
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інтерпретацію цих понять в рамках даної проблемної області або їх множини [1]. Мета 

такої онтології полягає в тому, щоб забезпечити інтегровану концептуальну основу для 

того, щоб визначити, зрозуміти, структурувати, представляти та використовувати 

явища при прийнятті рішень за допомоги СППР. 

Як показано [2], ми повинні розуміти "відносини між елементами  середовища", 

ми повинні бачити "взаємний в поєднанні розгляд між навколишнім середовищем та 

його активним сприйняттям". Всі контексти, в яких ми беремо участь в (фізичному, 

семантичному та цифровому) сприйнятті є "вкладені в наше довкілля" в цілому. "Чим 

більше нашого світу ми закодуємо для машин, тим більше його непрозорість для нас, 

поза нашої досяжності, відокремленої від законів, які регулюють нецифрові частини 

нашого світу. Так що свого роду «хореографія» необхідна між засобами, елементами, 

які створюються та які вже є.  

В рамках такого розгляду необхідно розв’язувати задачі, що пов'язані з формалізацією 

та структуризацією характерних ознак знань задач та процесів прийняття рішень за 

допомогою спеціально розроблених моделей представлення відповідних знань. 

При цьому повинна бути можливість при прийнятті рішень отримувати 

релевантну, реальну та доступну інформацію [3] для розв’язання конкретної задачі або 

для розуміння певного процесу при прийнятті рішень [4]. 

Поняття контексту в дослідженнях та публікаціях 

Поняття контексту грає важливу роль в багатьох дисциплінах, зокрема, у 

формальній логіці [5], представлення знань та міркування [6], комп'ютерній лінгвістиці 

[7], розв’язанні прикладних задач [3, 8], організаційній теорії [9] та інформаційних 

системах [10]. 

Поняття контексту досліджене в різних областях інформаційних технологій, але 

не існує загального визначення контексту. Визначення контексту варіюється в 

залежності від області його застосування. В [11] був проведений аналіз стану 

досліджень в області, включаючи більше 150 визначень. Один з висновків цієї роботи 

дослідження є те, що "контекст діє як набір обмежень, які впливають на поведінку 

системи (користувача або комп'ютера), вбудованої в даній задачі". Контекст 

розглядають як інформацію, яка може бути представлена в комп'ютерній системі з 

передбачуваним обсягом та виникненням. Ця точка зору розглядає контекст як 

статичний феномен, який може бути відділений від даної діяльності. В роботі 

визначають контекст трьома важливими аспектами: де ви, хто ви і з якими ресурсами є 

пов’язаними. Це означає, що вони визначають обчислювальне довкілля, довкілля 

користувача та фізичне середовище. В роботі [5] додали до цього визначення контекст 

часу. Контекст визначають як інформацію, що характеризує взаємодію між людьми, 

додатками і середовищем. Інша точка зору на контекст виникає з моделей, 

розташованих дій і теорії діяльності на основі точки зору діяльності. В [5] визначається 

контекст як будь-яку інформацію, яка може використовуватися, щоб характеризувати 

та інтерпретувати ситуації, в яких користувач взаємодіє із додатком в певний час. 

Для інформаційних систем в [12] представлена структура, що містить два виміри  

представлення й аспекти, та описується матрицею. Представлення визначаються через 

точки зору різних зацікавлених сторін. Аспекти інформаційної системи є результатом 

відповіді на множину питань: "чому", "хто", "що", "де", "коли" та "як". 

Основний недолік багатьох існуючих систем, що базуються на контексті, є 

неможливість реалізації динамічного опису контексту. Існуючі контекстні моделі є 

"статичними" або обмеженими.  

Багато авторів контекстно-керованих систем описують спосіб розробки моделі 
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контексту для їх конкретного застосування, але не визначають загальний вигляд.. Такі 

підходи до контексту реалізуються в різних формах. В [13] контекст визначається через 

три основні типи: на основі додатків, на основі моделей та на основі онтолого-

орієнованих підходів. Контекст на основі додатків [13] будується для конкретних 

додатків, і, отже, носять неформальний характер і обмежується конкретним додатком. 

Моделе-орієнтовані підходи засновані на концептуальних моделях або мовах 

моделювання [14], таких як об'єктно-рольові моделі, мова моделювання UML та ER 

модель. Онтологічні підходи [14] є формальним подання знань, які можуть бути 

розділені. Вони зосереджені на контексті як динамічної складної системи, що пов'язана 

з станами системи і виникаючими відношеннями між суб'єктами. Також існують 

логіко-орієнтовані моделі контекстів [15], моделі контекстів, що базуються на 

моделюванні ситуацій і міркування та гібридні моделі контексту [14]. Зважаючи на 

важливість та універсальність контексту, ми сприймаємо контекст як найбільш істотне 

поняття в рамках нашого розгляду. Крім того, контекст використовується в якості 

середовища, через яке значення його частин роз'яснюються та визначає способи їх 

використання.  

Таким чином, можна визначити, що контекст необхідно розглядати як динамічну мно-

жину відношень, наприклад, між людиною, їх діяльністю та умовами, в яких вони існують.  

Завдання представлення контексту полягає в формальному описі предмету 

спостереження незалежно від методу спостереження.  

Мета дослідження 

Метою статті є розробка підходу до представлення контексту в системах 

підтримки прийняття рішень, що базується на онтологіях. 

Контекст та онтологія 

Будемо розуміти під підтримкою прийняття рішень інтелектуальну комп'ютерну 

технологію посилення можливостей людини, що приймає рішення (ЛПР), в процесі 

спостереження за станом проблемної області, діагностики проблемних ситуацій і цілей 

дій, планування дій та генерацію способів їх реалізації, формування раціональних 

варіантів рішень з використанням експертних знань і методів моделювання та 

оптимізації. Система підтримки прийняттям рішень є системою, яка визначає, створює 

та управляє виконанням процесами прийняття рішень за допомогою відповідного 

інформаційного, алгоритмічного та програмного забезпечення. Базуючись на них, 

реалізація процесів прийняття рішень в рамках СППР звертається до осіб, 

організаційних одиниць, посад, ролей, задач, ресурсів, об'єктів та їх відношень 

відповідним способом. Реалізація процесів прийняття рішень та інтеграція складових 

прийняття рішень буде базуватися на представленні багаторівневої системи управління 

та прийняття рішення в ній через модель деякого контексту. Використання онтології 

[15] надає можливість отримання контексту, що базується на структурованих знаннях 

проблемної області. Під онтологією для підтримки розв’язання задач прийняття рішень 

та процесу прийняття рішень будемо розуміти взаємопов’язану множину онтологій, що 

представляє собою багаторівневу асоціативну структуру [15], яка включає мета-

онтологію; базову онтологію; контекстну онтологію; множину онтологій 

представлення процесу прийняття рішень, що включає представлення задач та їх 

розв’язання на рівні проблемної області, онтології предметно-формального та 

формального представлення та реалізації цього процесу; онтологію реалізацій, що 

включає опис програмного забезпечення для підтримки прийняття рішень; онтологію 

представлення користувача та взаємодії з ним; модель машини виведення, що 

асоціюється з множиною визначених онтологій. 
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Для опису контексту необхідно визначити поняття та конструкції, які визначають 

природу, структуру й представлення процесу формування та прийняття рішень і відповідних 

складових областей, які описують такий процес. Контекст повинен бути описаний 

стандартизованим способом. Представлення знань процесу прийняття рішень повинне 

підтримувати операції, що необхідні для представлення контексту та управління ним.  

В роботі будемо розглядати контекст як концептуальну або інтелектуальну 

конструкцію, що складається з понять в межах відповідних контекстних областей та 

допомогає зрозуміти,  проаналізувати та використовувати природу, значення та ефекти через 

елементарні сутності у відповідному середовищі або обставинах. Також контекст 

представляє ціле, що визначається через певні сутності, які є важливими при даному 

розгляді.  

Об'єкт може бути пов'язаним з іншим контекстом, що ми називаємо посиланням. 

Імена та посилання є контекстно-залежними. 

Контекст складається з ідентифікатора контексту C та множини ідентифікаторів 

об'єктів, які позначаються ( )Objs c , так що кожне ( )O Objs C  пов'язане з: 

1. Множина імен, які називаються іменами О в C, і позначається іменами ( , )O C . 

2. Більше одного контекстного ідентифікатора, що називається посиланням О в C, 

і позначається ( , )ref O C . 

Якщо ( )O Objs C  не пов'язане з контекстом ідентифікатора, то посилання ( , )O C  

вважається невизначеним. 

Будемо розглядатати контекст як конструкцію, що складається з понять в межах 

відповідних контекстних областей та описується онтологією контексту через наступну 

структуру контекстних областей: 

, , , , , , , , ,AR A PA O E F Fclt R Plc T

ctx ctx ctx ctx ctx ctx ctx ctx ctx ctx ctxO O O O O O O O O O O  

На загальному рівні ctxO  описується наступними контекстними областями: 
AR

ctxO  - 

мета/результат, 
A

ctxO - актор, 
PA

ctxO  - процес/дія, 
O

ctxO  - об'єкт, 
E

ctxO  - середовище, 
F

ctxO  - 

можливості, 
Fclt

ctxO  - засоби, 
R

ctxO  - представлення, 
Plc

ctxO  - розташування, 
T

ctxO  - час. 
AR

ctxO  складається з понять та конструкцій, які відносяться прямо або побічно до 

цілей, спонукань або намірів, бажаних результатів чогось або деякої сутності. Вони 

можуть також виражати причини, чому щось існує, чому щось було зроблено, чому 

щось використовується та інше в контексті. 
AR

ctxO  реалізується через: мета, критерій, 

показник, причина, вимога, проблема, задача, результат. Між поняттями мети (задача) 

та результату є такий зв'язок: результат отримано, коли мета досягнута та «спрацьовує» 

критерій наявності. Але коли мета (задача) ставиться та вона ще не досягнута, ми 

маємо на меті (задачу), але не маємо результату. Результат пов'язується з задачею, з 

результатами підзадач даної задачі та з задачами, які залежать від даної задачі. 
A

ctxO  складається з понять та конструкцій, які звертаються до окремої людини, 

групи, посади або організаційної системи, соціальної системи, технічної системи, 

програмного забезпечення. Актори несуть відповідальність за і/або реагувати на 

спрацьовування та викликають зміни станів об'єктів в тому ж контексті або в інших 

контекстах. 
A

ctxO  реалізується через актор-людина соціальної системи, актор-людина 

організаційної системи, актор-програмне забезпечення, актор-технічна система. 
PA

ctxO  складається з понять та конструкцій, які звертаються до процесів, умов, 

функцій, операцій, задач і т.д. в контексті. 
PA

ctxO  реалізується через: задача, дія, правило, 
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умова, процес, процедура, випадок, операція, функція, технологія, методика, метод, 

алгоритм, структура дій, структура декомпозиції, структура управління, часова 

структура, структура виконання. 
O

ctxO  складається з понять та конструкцій, які звертаються до чогось, до чого 

призначена або спрямована дія. O

ctxO  реалізується через: об'єкт, конструкція, опис, 

твердження, команда, правило, задача, матеріальний об'єкт, інформаційний об'єкт, 

лінгвістичний об'єкт, концептуальний об'єкт, формальний об'єкт і т.д. Об'єктом може 

бути документом, машиною, представленням в людському мозку, даними, що 

представлені на якомусь носії, або у фізичному вигляді. Ми використовуємо "об'єкт" в 

якості загального терміна для позначення будь-якої сутності в предметній області. 
E

ctxO  складається з понять та конструкцій, які представляють де та в яких умовах 

відбувається щось. E

ctxO  реалізується через: соціальна система, організаційна система, 

технічна система, програмна система. Будь-яка система визначається через внутрішнє 

середовище та зовнішнє середовище та отримує щось з зовнішнього середовища, 

виробляє щось і передає результат в зовнішнє середовище. Структура, в контексті 

внутрішнього середовища, має на увазі логічно продуману систему відношень, 

спрямованих на досягнення всіх поставлених цілей. Зовнішнє середовище - сукупність 

зовнішніх чинників, які впливають на середовище і змінюють її властивості та 

складається з факторів прямого впливу (безпосереднє оточення) та чинників непрямого 

впливу (макрооточення). 
F

ctxO  складається з понять та конструкцій, які представляють що і де ми можемо 

використати. 
F

ctxO  реалізується через: можливість, послуга, сервіс, ресурс, виробничі 

можливості, адміністративні можливості, ресурс виробничих площ, енергетичний 

ресурс, людський ресурс, матеріальний ресурс, часовий ресурс, фінансовий ресурс і 

т.д.. Можливості є свого роду джерело живлення, підтримки або допомоги. Це може 

бути гроші, енергія, капітал, товари, будівлі, час, робоча сила і т.д. Ресурс 

використовується в процесі виробництва, тобто його показники змінюються, та є 

сутністю, про яку кажуть наскільки вона є доступною. У зв'язку з цим, поняття ресурсу 

повністю відрізняється від поняття засобу. 
Fclt

ctxO  складається з понять та конструкцій, які визначають як щось може бути 

застосоване або зроблене та що може бути використане. 
Fclt

ctxO  реалізується через: 

інструмент, засіб, автоматичний засіб, автоматизований засіб, комп’ютеризований 

засіб, ручний засіб, конфігурація, компонент і т.д. 
Fclt

ctxO  описує деякий інструмент, який 

описується конфігурацію, настроюванням, застосуванням. Засоби пов’язані з областю 

об'єкту, що представляють функціональні, структурні та інші види відношень. Засіб 

являє собою сутність, яка спроектована, побудована, встановлена і т.д., щоб служити в 

конкретних діях, що дає зручність або ефективність. На відміну від актора, засіб має 

допоміжну роль в контексті: при необхідності кваліфікованим актором він активується 

або береться "в руки". У процесному контексті, засіб може мати важливу роль в дії, але 

також передбачається, що під контролем людини. 
R

ctxO  складається з понять та конструкцій, які відносяться до форми представлення 

чогось. 
R

ctxO  реалізується через: словесну форму, формальну форму, обчислювальну 

форму, мультимедійну форму, графічну форму і т.д.. Під формою будемо розуміти - 

цілісний образ, що виражає зовнішній прояв. 
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Plc

ctxO  складається з понять та конструкцій, які звертаються до частини місця, 

зайнятого кимось або чимось. Plc

ctxO  реалізується через: розташування, регіон, район, 

область, точка, просторовий об’єкт, фізичне розташування, географічне розташування, 

логічне розташування, географічні координати, географічна система і т.д. 

Розташування описує місце розташування реалізації прийняття рішень, місце 

розміщення користувачів, програмних засобів, баз даних тощо. Таким місцем 

розташування може бути фізичне місце, географічне місце та логічне місце. Фізичне 

розташування визначає місце, де розміщуються відповідні об’єкти, приміщення, 

будівля або місто. Географічне розташування визначає місцевість, населений пункт 

тощо за відповідними географічними вимірами в певній географічній системі. Логічне 

розташування це простір, який не прикріплений до будь-якої географічної точки або 

області, та визначає зв’язок відповідних об’єктів з іншими об’єктами, такими, 

наприклад, як сервери, бази даних, програмні комплекси, інтерфейси користувача з 

точки зору їх зберігання та використання під час розв’язання задачі. 
T

ctxO  складається з понять та конструкцій, які звертаються до часових аспектів в 

контексті. T

ctxO  реалізується через: час, часова точка, часовий інтервал, система часу, 

одиниця часу і т.д. 
T

ctxO  визначається системою часу та одиницею часу (часова точка, 

часовий інтервал). Часовий інтервал може бути безперервним або з перервами, які 

будуть періодичними або визначатися технологіями, вимогами зовнішнього 

середовища тощо. 
T

ctxO  описує час виникнення та виконання різних операцій в процесі 

прийняття рішень. Час може бути абсолютним та відносним. Абсолютний час є 

описується часовою точкою або часовим періодом. Відносний час описує часовий 

взаємовплив між задачами, діями і т.п.  

В рамках методології запропонованої підтримки прийняття рішень 

використовується трьохрівневе представленя складових прийняття рішень засобами 

моделі контексту. Будемо використовувати три типи контексту: абстрактний, 

конкретний та контекст реалізації. 

Абстрактний контекст будується на підставі інтеграції знань проблемних 

областей, що розглядаються при прийнятті рішень. Основним призначенням 

абстрактного контексту є формалізація складових прийняття рішень, які будуть 

використовуватися при розв’язання конретної задачі. Абстрактний контекст 

визначається в результаті витягання з відповідних проблемних онтологій знань, 

релевантних конкретній задачі, та їх подальшої інтеграції. 

Основним призначенням абстрактного контексту є формалізація задач, які мають 

бути вирішені в конкретній ситуації прийняття рішень. 

Конкретний контекст є екстенсіоналом абстрактного контексту (конкретизацією 

абстрактного контексту) для реальних умов, що визначаються через інформаційні ресурси.  

Контекст реалізації є конкретизацію конкретного контексту для реальних умов 

програмної платформи, програмних засобів, в яких функціонує система підтримки 

прийняття рішень, та компетенції користувачів. 

Контекстні поняття взаємозв'язані між собою через контекстні відношення, 

включаючи внутрішньообласні, міжобласні та міжконтекстні відношення. Такі поняття 

та конструкції необхідні для того, щоб визначити, зрозуміти, структурувати та 

представити сутності як контексти та/або в межах контекстів, щоб зрозуміти природу, 

цілі та значення відповідних сутностей задач та процесу прийняття рішень.  

Відношення будемо поділяти на структурні (ієрархічні) та семантичні 
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(асоціативні). До структурних відношень будемо відносити відношення: класифікація, 

конкретизація, узагальнення, спеціалізація, відношення akindOf, агрегація, деком по-

зиція, групування, індивідуалізація, відношення омонімії. Асоціативні відношення 

дозволяють зрозуміти в якому зв'язку перебувають поняття, які описують один клас 

онтології, з поняттями іншого класу. 

На рівні контекстних областей існують структурні та семантичні відношення. 

Наприклад, в області мета/результат існують відношення агрегації (частина-ціле), тобто 

ціль може мати підцілі. В цій же області можуть виникати асоціативні відношення між 

проблемами, наприклад відношення причинності, коли виникнення однієї проблеми є 

причиною виникнення інших проблем. В області процес/дія виникають відношення 

управління – послідовність, ітерація, вибір, заміщення, заборони, аддитивності. В 

області часу є множина часових відносин можуть бути визначені для часових точок та 

інтервалів часу.  

Існує велика множина контекстних відношень, які стосуються понять в різних 

контекстних областях. Наприклад, актор виконує дію, об'єкт є вхідним сигналом до дії, 

об'єкт знаходиться в місці. Ми називаємо такі відношення міжобласними.  

Описане представлення контексту дозволяє: 1) логічно виводити новий контекст з 

наявних; 2) повторно використовувати контекст за допомогою застосування контекстів 

вищих рівнів абстракції, їх інтеграції та конкретизації для даних умов і завдань; 3) 

отримувати контекст більш високого рівня абстракції з даного розглянутого контексту; 4) 

розбивати контекст на складові його логічно пов'язані внутрішньо узгоджені контексти. 

Орієнтація СППР на використання контексту дозволяє, не впливаючи 

безпосередньо на процес прийняття рішень, обмежити його лише значущими для 

даного контексту правилами / процедурами. Таким чином, з точки зору СППР контекст 

дозволяє більш ефективно використовувати ресурси середовища, в якому функціонує 

система. З точки зору користувача контекст надає йому дійсну, релевантну і доступну 

для вирішення його завдання інформацію. Контекст прийняття рішень дасть нам 

можливість визначення потенціалу та меж для підтримки прийняття рішень, при цьому 

він забезпечить умови, які формують процеси прийняття рішень 

Висновки 

Представлений підхід до опису контексту та використання його до розв’язання 

задач прийняття рішень дозволяє реалізувати інтелектуальну систему підтримки 

прийняття рішень в динамічних структурованих областях, основою якої є контекст та 

онтологія. 

Запропоноване онтологічне представлення покладено в основу інформаційної 

системи, що реалізована як складова частина Вірмено - Американського проекту з 

технічної допомоги в галузі безпеки продуктів харчування. 
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RESUME 
Y.P.Chaplinskyy, O.V.Subbotina 

Ontology fnd context in in applied decision-making 

Modern knowledge-oriented approaches for support multi-disciplinary decision-making, 

assist formulate problem and select appropriated models using data, user information and 

problem solution requirements etc., select appropriate solving method and algorithm, choose 

solution and analyze the solution implementation based on ontologies. Ontologies make it 

possible to transform information provided by sources into knowledge at the level of 

description of application area, therefore an ontology-driven context at the decision making 

level provides the decision maker with the knowledge.  

We define the ontology of advice/decision-making as the interrelated set of ontologies, 

which have an associative multi-level structure: metaontology, basic ontology, contextual 

ontology, multi-layer specified ontologies, realization ontology, user presentation and 

interaction ontology. General role in this set play contextual ontology. The notion of context 

appears in computer science, as well as in several other disciplines, in various forms. In this 

paper, we present a general framework for context represention in decision-making by 

ontology. Decision making and integration components of decision making based on the 

representation of multi-level governance and decision-making through the context model. 

Context assists to identify, understand, and provide the relevant elements of decision-making 

both the contexts and within contexts. The presented methodology is aimed at building a 

context model representing the problem(s) to be solved by the decision support system. 

Context describes factors influencing the problem and provides requirements to solutions to 

be generated for the decision maker. Context is any information that can be used and 

describes the relevant problem area. We characterized a context with the following words: 

context is composed, determined and shaped by one or more focal parts of which making 

sense is important. The context ontology provides concepts and constructs for conceiving, 

understanding, structuring, and representing things as contexts and/or within contexts.   

We define a context as a set of objects, within which each object has a set of names and 

possibly a reference. The framework takes into account different context areas, such as: 

purpose/result, actor, process/action, object, environment, facility, tools, presentation, 

location, and time. Each area is defined by the relevant contextual concepts and contstructs. 

The decision making is suggested being modeled by three types of contexts: abstract, concrete 

and realization. The contextual ontology embraces all the concepts and constructs in the 

contextual domains, as well as the intra-donain, inter-domain, and inter-context relationships. 
 

Надійшла до редакції 15.11.2016 
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ГИС-МОДЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ 

РАЗМЫТЫХ ТОПОЛОГИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВ 
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GIS MODEL OF A TERRITORIAL SYSTEM BASED ON BLURRED 

TOPOLOGICAL SPACES 
 

В статье рассматривается размытая пространственная модель для решения задач поддержки 
принятия решений в сложных динамических системах, включающих множество взаимодействующих 
быстротечных пространственно-распределенных процессов. Модель основана на наложении 
статических и динамических размытых топологических пространств и обеспечивает выполнение 
заданных требований к эффективности и быстродействию СППР.  
Ключевые слова: топология, класс эквивалентности, отношение неразличимости, ячейка, геотаксон, 
процесс, параметр состояния. 

The article deals with an approximate spatial model for solution of decision support problems in complex 
dynamic systems that include multiple interacting transient spatially distributed processes. The model is based on the 
imposition of static and dynamic blurred topological spaces, and ensures specified DSS performance requirements. 
Key words: topology, equivalence class, indiscernibility relation, cell, geotaxon, process, state parameter.  
 

Введение 

Существуют предметные области, представляющие собой сложные динами-

ческие системы (СДС), включающие множество взаимосвязанных процессов, 

развивающихся в пространстве и времени, для которых необходимо решать задачи 

поддержки принятия решений. К данной категории относятся, например, задачи 

управления совместным движением множества динамических объектов, задачи 

локализации и предотвращения чрезвычайных ситуаций, поисково-спасательные 

задачи и др. Как правило, в таких предметных областях взаимодействующие 

процессы являются распределенными на некоторой ограниченной территории, а для 

решения задач поддержки принятия решений используют геоинформационные 

системы (ГИС) реального времени, содержащие модель данной территории.   

Поскольку одновременно на СДС воздействует значительное число факторов и 

событий, имеющих в том числе стохастическую природу, а развивающиеся при этом 

процессы, как правило, нелинейны, нестационарны и быстротечны, построение 

системы поддержки принятия решений (СППР) представляет собой сложную и 

нетривиальную задачу, которая еще больше усложняется неточностью, неполнотой и 

противоречивостью исходной информации, значительной территориальной распре-

деленностью событий и дефицитом времени [1]. Исследование моделей и методов 

поддержки принятия решений на основе ГИС для СДС, формирующихся 

множеством взаимодействующих быстротечных пространственно-распределенных 

процессов, является актуальной научно-технической задачей.  
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Постановка проблемы 

Несмотря на активные исследования, применение устоявшихся подходов для 

рассматриваемого класса СДС не обеспечивает требуемого быстродействия и 

приемлемой эффективности СППР, основанных на ГИС [2]. Это обуславливает 

актуальность дальнейшего поиска нетрадиционных моделей и методов поддержки 

принятия решений, основанных на использовании геоинформационных систем 

реального времени и способных обеспечить выполнение предъявляемых к СППР 

требований по быстродействию и эффективности.  

Анализ последних исследований и публикаций 

Принципиальной особенностью актуальных исследований СППР для 

рассматриваемого класса СДС является тесная взаимосвязь с ГИС, поскольку все их 

процессы и объекты имеют пространственную привязку (локацию) к 

географическим координатам. Поскольку объекты СДС вовлечены в проистекающие 

процессы, их локация является динамической, что требует учета в СППР не только 

пространственной, но и временной составляющей.   

В работах [3-5] для накопления информации о происходящих в СДС событиях 

в ГИС использовались ретроспективные базы данных, а анализ взаимосвязанных 

событий производился с использованием статистических методов. Однако, неполная 

наблюдаемость событий и недостаточная точность измерения параметров объектов и 

внешней среды в различных точках рассматриваемого пространства препятствуют 

выработке эффективных и своевременных решений, что снижает ценность 

самостоятельного применения статистических подходов. Кроме того, статистические 

методы требуют наличия репрезентативной выборки, достаточной для проведения 

анализа, что не всегда может быть обеспечено.  

В работах [6-9] основное внимание уделяется получению для лиц, 

принимающих решения (ЛПР), оценок, связанных с измерением степени риска либо 

опасности ситуации, и предназначенных для обоснования возможных решений ЛПР. 

Для повышения достоверности таких оценок принято использовать математические 

модели проистекающих в СДС процессов.  

Одни из них [7,8] используют детальные математические модели процессов, 

проистекающих при заданном состоянии внешней среды на однородных участках 

территории, что позволяет точно определять локацию объектов в заданные моменты 

времени. В то же время, нелинейность и нестационарность протекаюших процессов 

зачастую препятствуют построению полных и адекватных моделей, а их основным 

недостатком является высокая вычислительная сложность, препятствующая 

достижению требуемого быстродействия СППР.  

В других работах [9] модели проистекающих процессов в значительной мере 

упрощаются, что позволяет несколько ускорить вычисления, но существенно 

снижает их точность, вследствие чего снижается и убедительность оценки ситуации. 

Указанные недостатки значительно усугубляются в условиях значительной 

динамики состояния внешней среды [10].  

По результатам анализа литературных источников можно сделать вывод о том, 

что ключевым аспектом для обеспечения требуемого быстродействия 

рассматриваемого класса СППР является построение адекватной пространственной 

модели территории, на которой проистекают процессы СДС. Поскольку указанные 

процессы обладают свойством неполной наблюдаемости, а неполнота и неточность 

измерения различных характеристик событий позволяют существенно смягчить 

требования по точности представления исходной информации, можно сделать 

вывод, что требуемое быстродействие СППР может быть достигнуто с помощью 
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некоторого огрубления (размывания) пространственной модели, при этом 

геолокация объектов будет иметь приближенный характер, вследствие чего границы 

и контуры процессов станут размытыми, что позволит значительно снизить 

требования к модели процессов СДС по точности. 

Для формирования территориальной системы (ТС), представляющей 

пространственную модель в СППР, будем использовать топологические 

пространства, а для ее размывания могут быть использованы методы теорий 

нечетких и приближенных множеств [11]. 

Цель исследования 

В данной работе ставилась цель: построить приближенную пространственную 

модель, пригодную для решения задач поддержки принятия решений для СДС, 

включающих множество взаимодействующих быстротечных пространственно-

распределенных процессов, и предоставляющую возможность тесной интеграции с 

современными ГИС реального времени при выполнении заданных требований к 

эффективности и быстродействию СППР. 

Изложение основного материала  

Под ТС будем понимать модель территории, на которой распространяется 

ЧСПХ. Часть территории X , используемую для моделирования территориальной 

структуры, представим в виде открытого связного подпространства двумерного 

Евклидова пространства, которое будет наделено топологическими свойствами [12]. 

Для построения топологического пространства на основе множества X  введем 

отношение эквивалентности X X X    (рефлексивное, симметричное и 

транзитивное) на множестве всех точек пространства X  [13]. 

Тогда пару  ,X Xapr X   назовем пространством аппроксимации и 

обозначим как / XX   фактор-множество, состоящее из всех классов 

эквивалентности множества X  по отношению X  [14]. Пустое множество  , 

универсальное множество X  и элементы / XX   назовем элементарными 

множествами.  

Конечное объединение одного или более элементарных множеств является 

составным множеством. Семейство всех составных множеств обозначим как 

 XDef apr , а класс эквивалентности, содержащий точку x X , как  X x . 

Пространство аппроксимации однозначно определяет топологическое пространство 

  , XT X Def apr . Известно, что  XDef apr  является топологией на X , когда его 

подмножества удовлетворяют следующим трем условиям [12]: 

1) ( ),XDef apr ( ),XX Def apr  

2) , ( ) ( )X XA B Def apr A B Def apr    , 

3) , ( ) ( )X XA B Def apr A B Def apr    . 

В этом случае  XDef apr  является семейством открытых множеств, 

  , XT X Def apr  – топологическим пространством, а x X
 
˗ точками данного 

топологического пространства. 

Введем метрику на топологическом пространстве. Пусть X  – непустое 

множество, а d  – функция 
0X X R   ( 0R  – множество неотрицательных 

действительных чисел), удовлетворяющая следующим условиям: 

1)  , 0d x y   тогда и только тогда, когда x y , 
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2)    , ,d x y d y x , 

3)      , , ,d x y d y z d x z   

для всех , ,x y z X . Пару  ,X d  назовем метрическим пространством, d  – 

функцией расстояния или метрикой, а  ,d x y  – расстоянием между точками x  и y . 

В качестве расстояния будем использовать Евклидово расстояние.  

Пусть каждая точка x X
 

имеет непустое конечное множество атрибутов 

 1,... mA a a , aV  – область значений атрибута a A , a A aV V , а f  – всюду 

определенная функция, такая, что :f X A V   для каждого x X , a A . Тогда 

четверку  , , ,I X A V f  назовем информационной таблицей [14], состоящей из 

бесконечного количества строк и определяющей значение  ,f x a  для каждого 

атрибута a A  всякой точки x X . 

Тогда каждая точка x X  может быть описана вектором 

     1, ,... ,I mDes x f x a f x a    . Для любого непустого подмножества атрибутов 

P A  определим рефлексивное, симметричное и транзитивное отношение 

эквивалентности на множестве X  как 

      , , , ,X

P x y X X a P f x a f y a        

Отношение эквивалентности X

P  является отношением P -неразличимости 

[14]. Если  , X

Px y  , то точки x  и y  P -неразличимы относительно атрибутов, 

принадлежащих множеству P . Таким образом, отношение X

P  разбивает множество 

X  на семейство классов эквивалентности / P

XX  .  

Если обозначить класс эквивалентности, содержащий точку x , как  P

X x , 

получим пространство аппроксимации   ,P P

X Xapr X x   на семействе составных 

множеств  P

XDef apr . Тогда  

   ,P P

X XT X Def apr  (1) 

есть топологическое пространство, порожденное отношением P ˗ неразличимости на 

подпространстве двумерного Евклидова пространства X . Класс эквивалентности 

  /P P

X Xx X   , в общем случае, является несвязным подпространством 

пространства X , так как состоит из непустых открытых непересекающихся 

множеств (рис. 1).  

Совокупность открытых подмножеств, принадлежащих семейству составных 

множеств  P

XDef apr , составляет открытое покрытие топологического 

пространства, так как объединение этих множеств составляет множество X : 

( )P
i X

iX Def apr
X X


  . Множество классов эквивалентности  / P P

X XX Def apr   

является подпокрытием топологического пространства, так как объединение этих 

множеств также является множеством X : 
/ P

i X
iX X

X X
 

   [14]. 
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Рис. 1. Топологическое пространство, порожденное классами эквивалентности 
 

Особый интерес представляют компоненты связности – связные множества, из 

которых состоит каждый класс эквивалентности. Компонентой связности топо-

логического пространства называется всякое его связное подмножество, не 

содержащееся ни в каком строго большем связном подмножестве топологического 

пространства [14]. Таким образом, компонента связности является замкнутым 

множеством. В свою очередь, множество компонент связности является 

подпокрытием топологического пространства, т.е. всякое топологическое 

пространство может быть представлено в виде объединения попарно-

непересекающихся компонент связности.  

Пусть множество атрибутов А любой точки подразделяется на два 

подмножества: статических атрибутов SA  (не изменяющихся во времени) и 

динамических атрибутов DA  (изменяющихся во времени), S DA A A  .  

В отдельное множество выделим совокупность параметров окружающей среды 

EA , таких как скорость и направление ветра, влажность и температура воздуха. 

Отличительной особенностью этих атрибутов является то, что их значения не 

зависят от местоположения точки. 
 

 

Рис. 2. Топологическое пространство, порожденное классами эквивалентности 
 

- класс эквивалентности 1 

- класс эквивалентности 2 

- класс эквивалентности 3 

- класс эквивалентности 4 

- класс эквивалентности 5 

 

Атрибуты объекта 

Местность Процессы ОС 

AS AD 

AE 
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Если SP A , то классы эквивалентности семейства / P

XX  , порожденные 

отношением P -неразличимости, представляют собой статические множества, не 

изменяющиеся во времени, и соответственно топологическое пространство P

XT  (1) 

является статическим. Если DP A  , классы эквивалентности семейства / P

XX   

представляют собой динамические множества, и топологическое пространство P

XT  

(1) является динамическим.  

Рассмотрим территориальную систему, основываясь на подмножестве 

статических атрибутов SA . Пусть P  является подмножеством статических 

атрибутов, SP A . Основным структурным элементом ТС  , а также и основным 

звеном в задаче геолокации, представления и анализа информации является 

статический объект, являющийся компонентой связности [14] топологического 

пространства SA

XT , построенного с помощью отношения SA -неразличимости на 

основе подмножества статических атрибутов SA . Очевидно, такой структурный 

элемент должен быть объективно существующим ограниченным участком, которому 

может быть приписан вектор параметров состояния, характеризующий его физико-

технические параметры в привязке к географическим координатам, и должен 

обладать следующими свойствами [1]: а) привязки к координатам пространства X ; 

б) наглядности (представляют объекты, с которыми ЛПР привык иметь дело); в) 

однородности (все точки геотаксона являются SA -неразличимыми); г) связности 

(является компонентой связности для SA

XT ); д) статичности (отношение 

неразличимости основано на подмножестве статических атрибутов); е) множество 

геотаксонов является подпокрытием топологического пространства; ж) сравнимости 

(описания объектов должны позволить осуществить их адекватное сравнение). 

В качестве такого структурного элемента будем использовать геотаксон SA
g  – 

статический объект, находящийся в пределах исследуемой пространственной 

области и представляющий собой подпространство двумерного Евклидова 

пространства. Так как все точки x X , принадлежащие геотаксону SA
g , являются 

SA -неразличимыми, геотаксон является связным подмножеством определенного 

класса эквивалентности, причем   /S S S SA A A A

X Xx g g x X     . Класс 

эквивалентности, к которому принадлежит геотаксон SA
g , обозначим  S SA A

X g . 

Внутри одного класса эквивалентности геотаксоны являются SA -неразличимыми. 

Декомпозиция подпространства X  Евклидова пространства с помощью 

геотаксонов также является топологическим пространством, при этом геотаксоны 

являются попарно непересекающимися множествами: 

    ,S S S S SA A A A A

i j X i jx X g g x g g      . Множество геотаксонов является 

подпокрытием пространства X , так как их дизъюнктное объединение совпадает с 

множеством X : 
   / / /

S

A A AAS S SS
X X X

i i

A

X X g X
X g

    
  , где  / SA

X
i

X   – i-й класс 

эквивалентности, порожденный отношением SA -неразличимости, который состоит 

из множества SA -неразличимых геотаксонов. 
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Обозначим как SA

XG  множество всех геотаксонов, полученных разбиением 

подпространства X  на классы эквивалентности с помощью отношения SA -

неразличимости и выделения связных множеств (компонент связности) в каждом 

классе, S

i

A

XG  ˗ подмножество геотаксонов, принадлежащих i-му классу 

эквивалентности, S

i

A

X jg  - j-й геотаксон, принадлежащий S

i

A

XG . Тогда 
/

1

AS
X

S S

i

XA A

X i XG G


  , 

1
S i S

i i

A n A

X j X jG g , где 
in  – количество геотаксонов в i-м классе эквивалентности, 

/

1

AS
X S

X A

i Xi
n G




 . Заметим, что для каждого геотаксона g  можно построить замыкание 

g  в пространстве X . Разность g g g    называется границей g . Граница каждого 

геотаксона содержит вершины (подпространства пространства X  размерности 0) и 

грани (подпространства пространства X  размерности 1), имеющие начальную и 

конечную вершины, определяющие ее ориентацию. На рис. 3 изображен пример 

множества из трех геотаксонов 1g , 2g  и 3g , являющихся подпространством 

двумерного Евклидова пространства. 
 

 

Рис. 3. Границы геотаксонов 
 

Для того, чтобы декомпозиция пространства X  с помощью множества 

геотаксонов представляла собой топологическое пространство, необходимо и 

достаточно, чтобы каждый геотаксон g  удовлетворял следующим свойствам [12]: 

1) каждая одномерная грань имеет начальную и конечную 0-мерные вершины; 

2) для каждой одномерной грани слева и справа существует два смежных 

геотаксона; 

3) каждый двумерный геотаксон имеет замкнутую границу, состоящую из 

последовательности чередующихся вершин и граней; 

4) к каждой 0-мерной вершине примыкает последовательность чередующихся 

граней и геотаксонов. 

В рамках ТС   геотаксоны не могут перекрывать либо покрывать друг друга, 

но могут соприкасаться (быть смежными, примыкать друг к другу). Геотаксоны ig  и 

jg , границы которых ig  и jg  имеют общие отрезки ненулевой длины, 

i jg g    , называются смежными. Свойство смежности может играть 

значительную роль для описания динамики процессов. 
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Пусть  SA

XDef G  – семейство всех составных множеств, полученных из 

множества геотаксонов SA

XG . Тогда декомпозиция подпространства X  Евклидова 

пространства с помощью геотаксонов формирует топологическое пространство 

  ,S S

X

A A

G XT X Def G , наложенное на топологическое пространство SA

XT , при этом 

геотаксоны являются попарно непересекающимися множествами, являющимися 

компонентами связности топологического пространства SA

XT , а их дизъюнктное 

объединение совпадает с множеством X , то есть является его подпокрытием: 

,i j   i jg g  , AS
i X

ig G
X g


  . Таким образом, топологическое пространство 

S

X

A

GT  формируется на основе SA

XT  путем разбиения каждого класса эквивалентности, 

порожденного отношением SA -неразличимости на множестве X , на компоненты 

связности (геотаксоны). 

Зададим в подпространстве X  базис 1 2e ,e  так, чтобы метрика d  оставалась 

равномерной, а разложение любого вектора 1 1 2 2v e e    давало координаты 

 1 2v ,   в пространстве X . Пусть в SA
g  задана точка b  со статическими 

(неизменными во времени) координатами  ,b bx y ,  , SA

b bb x y g  . Назовем точку 

b  реперной точкой геотаксона SA
g , определяющей его координаты в пространстве 

X . Каждой точке  ,c cc x y  подпространства SA
g  путем наблюдения (измерения) 

могут быть сопоставлены одинаковые значения параметров из подмножества 

SA A ,        1 2 1 2, , ,S S SA A A

Sg G c c g a A f c a f c a         , множество 

значений которых назовем описанием геотаксона SA
g . Так как реперная точка 

SA
b g , то описание геотаксона SA

g  можно задать как     ,SA

I SDes g f b a a A  .  

Связное подпространство двумерного Евклидова пространства SA
g X , 

принадлежащее определенному классу эквивалентности, порожденному отношением 

SA -неразличимости на основе подмножества статических атрибутов SA , 

 S S SA A A

Xx g g x   , имеющее реперную точку SA
b g , определяющую координаты 

SA
g  в X  и задающую его описание, как раз и является геотаксоном. Очевидно, что 

геотаксоны являются удобным инструментом «мгновенной» диагностики ситуации в 

СППР, поскольку дают возможность оценивать параметры состояния для каждого 

геотаксона в целом по состоянию в некоторый момент времени t.  

Для дальнейшего изложения множество геотаксонов, являющихся 

компонентами связности топологического пространства, порожденного отношением 

SA -неразличимости, обозначим как G . Для моделирования динамики процессов ТС 

 , состоящая из совокупности геотаксонов ig G , дискретизируется на более 

мелкие элементы с помощью сетки равновеликих координатно-ориентированных 

элементов (ячеек) квадратной формы (рис. 4), что позволяет осуществить переход от 

непрерывной формы представления геоинформации внутри геотаксона к дискретной 

– в масштабе отдельных ячеек. Ячейка представляет собой объект, который может 

обладать динамическими свойствами. Тогда геотаксоны будут являться объектами, 

описывающими первый слой ТС, а квадратные ячейки – объектами, описывающими 

второй слой ТС. 
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Рис. 4. Дискретизация территориальной системы 
 

Наложим с помощью линейного отображения :w X C  метрическую сеть 

координатных линий с 1 2      , образующую множество C  квадратных ячеек 

размером   , на пространство X  в начальной точке с координатами 1 0  , 

2 0  ). Таким образом, каждой ячейке c C  будут соответствовать координаты в 

пространстве X , являющиеся координатами ее центра cO . Так как в пространстве 

X  определено топологическое пространство геотаксонов S

X

A

GT , построенное на 

основе отношения SA -неразличимости, то каждому геотаксону будет 

соответствовать аппроксимация с помощью множества ячеек, определенная с 

помощью функции :v G C . Функция v  позволяет для каждого геотаксона ig  

определить множество iC  аппроксимирующих ячеек.  

Декомпозиция подпространства X  Евклидова пространства с помощью ячеек 

является топологическим пространством   ,S

X

A

GT X Def C , наложенным на 

топологическое пространство геотаксонов S

X

A

GT . В отличие от S

X

A

GT , формируемого на 

основе отношения SA -неразличимости, топологическое пространство ячеек 

формируется простой дискретизацией пространства X  на равновеликие участки 

(ячейки). При этом  ячейки являются попарно-непересекающимися множествами, а 

их дизъюнктное объединение совпадает с множеством X , то есть является его 

подпокрытием:   i ji j с c    , 
ic C iX с  . 

В отличие от геотаксонов, которые являются статическими объектами, ячейки, 

вовлеченные в процессы СДС являются динамическими объектами (с 

изменяющимися значениями параметров из подмножества DA ). По аналогии с 

отношением неразличимости на множестве точек пространства X , на множестве 

ячеек C  также можно построить отношения iA -неразличимости для любого 

подмножества атрибутов iA A  следующим образом: 

        , , , ,iA

i C m n i m nA A с c C C a A f c a f c a         . 

Обозначим как  iA

C c  класс эквивалентности на множестве ячеек, 

порожденный отношением iA -неразличимости, которому принадлежит ячейка c . 

Все ячейки, принадлежащие одному классу эквивалентности из множества классов 
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эквивалентности, порожденных отношением iA -неразличимости, имеют одинаковые 

значения атрибутов из подмножества  

iA A :             , , ,i iA A

i i m n C m C n m nA A a A c c C c c f c a f c a          
 

, 

где  ,i iA A

C Capr C   ˗ пространство аппроксимации во множестве ячеек,  iA

CDef apr  

˗ семейство всех составных множеств пространства аппроксимации на множестве 

ячеек,   ,i iA A

C CT C Def apr  ˗ топологическое пространство, порожденное 

отношением iA -неразличимости во множестве ячеек. 

Таким образом, ячейка c C  обладает следующими свойствами: а) привязки к 

координатам пространства X , так как множество ячеек наложено на множество 

геотаксонов в единой системе координат; б) ячейка является связным 

подпространством пространства X ; в) множество ячеек является подпокрытием 

пространства X ; г) ячейка является минимальным по размерам объектом ТС; д) 

ячейки имеют одинаковую фиксированную геометрическую форму квадрата и 

одинаковый размер; е) в общем случае ячейка не является статическим объектом, так 

как ее состояние описывается множеством атрибутов, включающим в т.ч. 

статические и динамические; ж) ячейка представляет собой однородный участок 

местности с точки зрения значений атрибутов из множества A , то есть все точки 

ячейки являются A -неразличимыми: 

        1 2 1 2, , ,S Dc c c a A A f c a f c a        . 

Таким образом, каждой ячейке c C  сопоставляется набор значений атрибутов 

  ,f c a a A , множество которых будем называть состоянием ячейки. 

Территориальная система   есть область значений линейного отображения f  

множества ячеек C  на множество геотаксонов  
1

r

j j
G g


 , представляющая собой 

совокупность топологических пространств с единым носителем X  (расслоенное 

пространство с базой X ). Матрица ячеек C  образует нижний слой ТС  , а 

совокупность геотаксонов G  образует верхний слой ТС  . Таким образом, 

статическая составляющая ТС   может быть задана множеством геотаксонов G , 

множеством ячеек C  и линейным биективным изометрическим отображением f : 

, ,C G f  . 

Моделирование динамики проистекающих процессов на сетке из ячеек может 

быть сведено к моделированию смены состояния ячеек. Для этого может быть, по 

аналогии с вышеизложенным, построено отношение неразличимости состояний 

ячеек WA , позволяющее найти все ячейки c C , являющиеся WA -неразличимыми, и 

выделен класс эквивалентности  W SA A

C g . Если состояние каждой ячейки в момент 

времени t отобразить на втором слое ТС некоторым цветом, соответствующим 

классу ее эквивалентности (рис. 5), то второй слой будет отображать области ТС, 

вовлеченные в определенные процессы в момент времени t, в виде пространственно-

распределенных совокупностей ячеек. Отображение таких областей в каждый 

момент времени будет представлять изменения в состоянии СДС в ходе 

проистекающих в ней процессов, т.е. визуализировать динамику процессов в СДС. 

На основании классов эквивалентности можно оценить состояния ячеек в каждый 

момент времени, что необходимо для решения задачи диагностики СДС в рамках 
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СППР. Сложившуюся в СДС ситуацию можно отобразить на третьем слое ГИС в 

виде зон опасности, угрозы, риска и т.д. Визуальная картина ситуации, 

соответственно, может служить основой для поддержки принятия решений. 

 

 Рис. 5. Наложение топологических пространств в ТС 
 

В табл. 1 сведены свойства рассмотренных в работе топологических 

пространств, образующих территориальную систему. 

 

 

 

Таблица 1. Свойства топологических пространств, образующих ТС 
 

Топологи-

ческое 

пространство 

Формируется на 

основе 

Свойства пространства 

Статические топологические пространства 

Динамические топологические пространства 

Подмножество 

AS-неразличимых 

точек 

 WA

CT t  

S S

C

A A

C GT T  

S S

X

A A

X GT T  

CT  

Подмножество A-

неразличимых 

точек 

Подмножество 

AS-неразличимых 

ячеек 

Подмножество Aw-

неразличимых 
ячеек 

Геотаксон

ы 

Ячейки 

ЧСП

Х 

Аппроксимация 

геотаксонов 

ячейками 

Подмножество 

S WA A -

неразличимых ячеек 

 S WA A

CT t


 



Матеріали XVI Міжнародної науково-технічної конференції AIIS’2016 

© В.Г. Шерстюк, М.В. Жарикова , И.В. Сокол, Е.Н. Тарасенко         167 

Геотаксоны Отношение SA -

неразличимости 

Статическое (неизменные значения атрибутов), 

статическое (неизменяющееся в пространстве), 

элементы каждого класса эквивалентности 

однородны в смысле множества атрибутов SA   

Ячейки Дискретизация 

пространства  

Динамическое (в смысле изменяющихся во времени 

значений атрибутов), статическое (неизменяющееся 

в пространстве), элементы каждого класса 

эквивалентности однородны в смысле множества 

атрибутов S WA A  

Процессы Отношение WA -

неразличимости 

динамическое (изменяющиеся во времени значений 

атрибутов), динамическое (изменяющееся в 

пространстве), элементы каждого класса 

эквивалентности однородны в смысле множества 

атрибутов WA  

 

Выводы 

В работе представлена приближенная пространственная модель террито-

риальной системы, выполненная в виде наложения статических и динамических 

топологических пространств,  динамических размытых топологических пространств, 

порожденных отношениями неразличимости точек, ячеек и геотаксонов, что 

позволяет адекватно представлять в СППР, основанных на ГИС реального времени, 

различной геолокационной и атрибутивной информации об объектах и процессах, 

вовлеченных в СДС. Размывание топологических пространств выполнено с 

использованием формального аппарата теории приближенных множеств, что 

позволило существенно снизить вычислительную сложность задачи. 

Декомпозиция ТС выполнена, исходя из разбиения рассматриваемого 

пространства с помощью отношения неразличимости на конечное множество 

непересекающихся классов эквивалентности, каждый из которых представлен в виде 

множества попарно непересекающихся однородных с точки зрения набора 

атрибутов компонент связности, геометрически представленных в виде полигонов, и 

дискретной аппроксимации рассматриваемого пространства на конечное множество 

равновеликих координатно-ориентированных элементарных ячеек, геометрически 

представленных в виде квадратов.  

Предложенная модель может быть использована в СППР, основанных на ГИС 

реального времени, и за счет снижения вычислительной сложности обеспечивает 

достаточные показатели СППР по точности и быстродействию. 
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V.G. Sherstjuk, M.V. Zharikova, I.V. Sokol, E.N. Tarasenko 
GIS Model of a Territorial System Based on Blurred Topological Spaces 
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An approximate spatial model for solution of decision support problems in the 

complex dynamic systems that include multiple interacting transient spatially distributed 

processes is discussed in the paper. The model is based on the imposition of static and 

dynamic blurred topological spaces, and ensures specified DSS performance requirements. 

Imposition of static and dynamic blurred topological spaces, generated by the 

indiscernibility relations at the levels of points, geotaxons, and cells, provides for an 

adequate representation of various geolocation and attributive information about objects 

and processes in DSS based on real-time GIS. Blurring the topological spaces is made 

using the rough set theory, which provides an opportunity to reduce significantly the 

computational complexity of the problem. 

Decomposition of the territorial system is made based on the space decomposition 

using indiscernibility relations on a finite set of disjoint equivalence classes, each of which 

is described as a set of disjoint homogeneous components with respect to a set of 

connected attributes, geometrically represented as polygons, and a discrete space 

approximation by a finite set of unit cells, geometrically represented as squares.  

Modeling the dynamics of the processes on the grid of cells can be reduced to 

modeling the change of the cells’ states. The proposed model can be used in the DSS based 

on real-time GIS, and provides sufficient DSS performance in terms of accuracy and speed 

by reducing the computational complexity. 

Надійшла до редакції 28.09.2016 
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ALTERNATE TRANSPORTATION METRO-BASED MOBILE 

ROBOTS 
 

В статье предложен проект интеллектуальной транспортной системы массовой конвейерной 

перевозки пассажиров на базе мобильных автономных роботов, собираемых в караваны по кассетному 

принципу. Такой новый тип общественного транспорта направлен на повышение мобильности и 

гибкости перевозки пассажиров, а также несет в себе значительные экономические выгоды, так как по 

производительности перевозки не уступает метро и в тоже время по стоимости изготовления и 

обслуживания на порядок ниже. Проект находится на стадии эскизного проектирования. В настоящее 

время проводится компьютерное моделирование системы в различных режимах интенсивности 

пассажиропотоков.  

Ключевые слова: дорожное движение, адаптивное управление, пассажиропоток, коэффициент 

наполнения транспортного средства, интеллектуальная транспортная система. 

A project of intelligent transport system is discussed in the article. The system is based on mass 

transportation of passengers by means of mobile autonomous robots. The robots are assembled in caravans on 

cluster basis. This new type of public transport system is aimed to increase mobility and flexibility of public 

conveyance. It also ensures significant economic benefits - since efficiency is almost equal to metro 

transportation but at the same time the cost of manufacturing and maintenance is much lower. The project is at 

the stage of conceptual design. Ongoing research is related to computer simulation of the system in different 

conditions and intensity of passenger traffic.  

Keywords: traffic, adaptive control, passenger traffic, rate of vehicle utilization, intelligent transportation 

system. 
 

Введение 

Во многих странах Европы, и даже в экс-СССР, скоростные трамваи (Stadtbahn) 

выполняют функцию своеобразного наземного метро: они недороги в эксплуатации, 

передвигаются со скоростью от 25 и до35 км/ч, экологичны, надежны и 

комфортабельны, не мешают другим видам наземного транспорта. Строительство 

путей для них на два порядка ниже строительства метро (так, стоимость 1 км. метро 

составляет от 40 до 60 млн. долларов). Чтобы скоростной трамвай был по-настоящему 

скоростным, необходимо менять организацию движения: предоставлять ему приоритет 

проезда перекрестков, зажигать для него зеленый сигнал светофора раньше. И, 

конечно, желательно пускать его по выделенным линиям, отделенным от проезжей 

части улицы мини-заборчиками. 

Но скоростной трамвай не дотягивает до метро по провозной способности в 3-4 

раза. Повысить провозную способность этого типа транспорта возможно за счет 

увеличения скорости его движения (к примеру, в метро скорость движения составляет 

35-40 км./ч.). Помимо этого необходимо увеличить количество составов, что ведет к 

увеличению числа водителей. Причем это увеличение должно быть очень 

существенным, учитывая, что объем вагонов трамвая намного меньше вагонов метро. 

Поэтому скоростной трамвай уступает существенно метро по основной 

характеристике: провозной способности или производительности.  
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Современное состояние информационно-коммуникационных технологий 

позволяет на базе мобильных автономных роботов строить наземную транспортную 

систему при полном отсутствии в ней человека высокой производительности, даже 

превышающей метро, надежной и безопасной. Именно информационную систему, в 

которой транспортное средство является лишь элементом системы и может 

функционировать только в её составе в отличие от известных транспортных средств, 

таких как автобус, троллейбус,  трамвай, поезд метро, которые функционируют 

автономно.  И если бы человечество имело такой инструментарий, как сейчас в 1863 

году (год начала строительства Лондонского метро), то метро в его современном виде 

никогда бы не строилось из-за его очень высокой трудоемкости  строительства. 

Цели и задачи 

Предлагается совершенно новый тип полностью автоматического городского 

общественного транспорта. Данный тип транспорта высокопроизводителен (не 

уступает метро), безопасен, энергоэкономичен и способен без помех со стороны других 

транспортных средств функционировать в насыщенной улично-дорожной среде. 

Данный тип транспорта является транспортом по запросу, т.е. адаптирован к любому 

пассажиропотоку (большому, среднему, низкому). Время ожидания пассажиром 

транспорта минимально и составляет 20 секунд. При этом пассажирам предоставляется 

возможность движения из пункта А в пункт В без остановок.    

Частный автомобильный транспорт не способен обеспечить высокую провозную 

способность магистрали, т.к., по данным [1], в каждом авто в среднем перемещается 

1,2-1,5 человека. Отсюда следует, чтобы избежать транспортного коллапса, необходимо 

разгрузить перенасыщенные магистрали путем расширения масштабов перевозок 

общественным транспортом наземного типа и высокой производительности, 

приближающейся к производительности метро. Строительство последнего является 

дорогостоящим мероприятием (1км. метро стоит 40-60 млн. долларов) [2].  

Транспорт высокой производительности не должен иметь помех со стороны 

других участников движения или со стороны дорожной инфраструктуры УДС (к 

примеру, светофоров). Достичь такого эффекта возможно, в настоящий момент, путем 

разнесения различных транспортных потоков по уровням. Отсюда, соответственно, 

имеем подземный, наземный и надземный транспорт. Последний движется по 

надземным эстакадам. Строительство эстакад примерно от 4 до 8 раз менее затратно, 

чем строительство подземного транспорта (метро). С точки зрения безопасности 

пассажиров, такой транспорт на порядок более безопасен, чем метро. Но надземный 

транспорт плохо вписывается в городскую инфраструктуру и искажает облик города. 

Таким образом, безпомеховый наземный транспорт массовой перевозки 

пассажиров является лучшей альтернативой городского транспорта будущего.  

Предлагаемый тип транспорта является системой, в которой информационные 

процессы (сбор информации, обработка информации, принятие решений) выполняются 

постоянно и составляют основу информационной транспортной системы. Нарушение 

любого из этих процессов делает систему неработоспособной. Единичным 

транспортным средством системы является автономный электрокар (без водителя) 

вместимостью до 50 человек. По ассоциации назовем его инфобусом. В отличие от 

известных транспортных пассажирских средств (автобус, троллейбус, трамвай и т.д.), 

которые работают автономно, инфобус может функционировать только в составе 

информационной транспортной системы.  
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Концепция и методология 

Система состоит из полностью автоматического транспортного средства 

(инфобус), установленного на две узкие рельсы. При этом инфобусы собираются в 

кассеты (отсюда термин «кассетный тип транспорта»), состоящие из различного числа 

единиц. В кассету собирается различное число инфобусов в зависимости от мощности 

пассажиропотока в текущий момент времени.  

Система начинает свою работу после того, как на центральный пункт управления 

поступает сигнал с остановки. Находящиеся на остановках пассажиры выбирают на 

пульте управления необходимый маршрут следования инфобуса. На основе 

полученных сигналов, центральный пункт управления распределяет пассажиров по 

электромобилям. В зависимости от этого на маршрут выдвигается определенное 

количество инфобусов. Первым в цепочку становится инфобус, транспортирующий 

пассажиров на самую дальнюю остановку N, затем инфобус, транспортирующий 

пассажиров на остановку N-1. На наружном информационном электронном табло 

инфобуса будут высвечиваться названия остановочных пунктов. После загрузки 

электромобиль передает информацию на центральный пункт управления, который, в 

свою очередь, делает перерасчет свободного места в инфобусах, продолжая принимать 

сигналы с остановок. 

Если инфобус набирает неполное количество пассажиров на самую дальнюю 

остановку N, то тогда он загружает пассажиров, следующих на остановку N-1. Если же 

на остановку N набирается количество пассажиров больше вместимости инфобуса, то 

они автоматически распределяются на следующий инфобус. 

Система контроля количества транспортируемых пассажиров опирается на 

систему оплаты за проезд, а также на систему детектирования вошедших в инфобус 

пассажиров. Оплата проезда производится при входе на специализированной 

остановке. Загрузка пассажиров выполняется в течение установленного времени, по 

окончании которого дается специальный сигнал.  

Центральный пункт управления заранее, перед следующей остановкой, передает 

инфобусу информацию о загрузке новых пассажиров, и инфобус меняет названия 

следующих остановочных пунктов на информационном табло. По прибытию на 

нужную остановку инфобус останавливается и передает сигнал о разгрузке пассажиров 

центральному пункту управления. 

Если инфобус по прибытии на остановку не получил заявки на транспортировку 

новой партии пассажиров, он отправляется на станцию для подзарядки 

аккумуляторных батарей и ожидания поступления новых заявок. 

Общая схема транспортной системы представлена на рисунке1.  

 
Рис. 1  Схема транспортной  системы « Инфобус» 

А – остановки, В, С – места хранения и зарядки электрокаров (инфобусов), D – 

пути. 
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Структура технического обеспечения инфобуса 

Структура технического обеспечения инфобуса: 

1) ультразвуковой датчик – ультразвуковой измеритель расстояния в неразборчивой 

акустической среде на основе пьезоэлектрических преобразователей. С помощью 

ультразвуковых датчиков могут определяться твердые, жидкие, зернообразные и 

порошкообразные объекты; 

2) модуль видеонаблюдения за салоном предназначен для контроля правонарушений;  

3) датчик GPS ˗ для контроля за местоположением инфобуса на линии; 

4) беспроводной модуль взаимодействия с другими инфобусами – для обмена 

информацией между ними; 

5) модуль справочной информации ˗ карта города (с возможностью отображения 

настоящего местоположения), расписание городского транспорта и другая 

справочная информация;  

6) модуль контроля за состоянием дверей; 

7) кнопка аварийного вызова диспетчера. 

 

Рис. 2. Внешний вид инфобуса 
 

Для функционирования системы необходимым является использование 

различного оборудования [3]. 

Модуль детектирования. Данный модуль предназначен для установления факта 

нахождения и отслеживания траекторий движения объектов, попавших в поле зрения 

видеокамер. 

Для видеонаблюдения предлагается специализированная система видеозаписи для 

автотранспорта, позволяющая вести запись событий в салоне электрокара, в зоне 

высадки-посадки пассажиров и проезжей части с курсовой камеры. 

Датчик GPS-система осуществляет контроль за пройденным маршрутом, 

временем и скоростью движения электрокара с привязкой к карте и времени с 

помощью GPS-модуля. Устройство имеет встроенный трехосевой датчик удара ˗ G-

сенсор, который фиксирует внезапное ускорение, торможение, колебания инфобуса. 

Результирующий график может быть использован для анализа величины силы удара, 

воздействующего на пассажиров во время движения инфобуса.  

Модуль взаимодействия с другими инфобусами предназначен для осуществления 

беспроводной связи при передаче данных. Взаимодействие производится на 
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ультравысоких частотах. Подключается к другим модулям по протоколу Modbus. 

Обмен данными устройств, подключенных к беспроводной сети с помощью модулей, 

происходит автоматически, без каких-либо специальных команд. Система кодирования 

за счет ввода избыточности гарантирует надежность передачи данных. Радиомодем 

работает как виртуальная последовательная линия связи, при подключении к 

радиоканалу начинает прослушивать его и принимать сообщения.  

Раздвижные автоматические двери, неспособные открываться самостоятельно. 

Открываются они с помощью специального реле. Открываются при полной остановке 

транспорта на остановочном пункте или по команде диспетчера 

Также инфобус оснащен различными системами безопасности, и, в том числе, 

буфером, представляющим собой резиновое уплотнение спереди и сзади, способным 

погасить энергию удара в  аварийной ситуации. 

Предусматриваются, так называемые, «зеленые коридоры» для пропускания 

транспортного потока. Эффективная работа достигается путем коммуникаций между 

светофорными системами и транспортом. К примеру, инфобус может подобрать такую 

скорость движения, при которой к ближайшему светофору он подъедет на 

разрешающий сигнал. Также существует альтернативное решение для сложных 

перекрестков – локальный подземный путепровод в пределах перекрестка. 

Остановочные пункты должны иметь достаточно большую вместимость и в 

момент пиковой нагрузки способность принять до 6 транспортных средств 

(инфобусов). Вход на остановку осуществляется через турникеты (рис. 3). Около входа 

располагаются терминалы оплаты проезда и выбора конечной остановки следования 

пассажира.  

 

 
 

Рис. 3. Внешний вид остановочного пункта 
 

Выводы 

Автоматический транспорт – перспективное направление, учитывая темпы разви-

тия информационных технологий. Уже в ближайшем будущем роботизированные ТС 

заменят привычные нам виды транспорта и сделают поездку более дешевой, быстрой и 

комфортной. Предложенная система может быть реализована в ближайшее время.  

Разрабатываемая система является надежной, безопасной в сложных дорожных 

ситуациях в городских районах. Система является интегрированной в существующую 

транспортную систему в городских районах. Разработаны инновационные решения, 

которые могут коренным образом изменить парадигму мобильности населения 

городов. Таким образом, реализация данного проекта будет способствовать развитию 

современных, более эффективных, систем городского транспорта  
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RESUME 

V.N.Shuts, Е.Е.Prolisko 

Alternate transportation metro-based mobile robots 

A new type of urban public transport system is discussed in the article. The system is 

based on information processing. This type of transport is capable to operate in intensive 

urban environment and carry passengers with the efficiency of metro. This type of transport is 

more energy saving than the existing transport systems. This is a system where information 

processes (gathering, processing, decision-making) are carried out continuously. Violation of 

any of these processes results to system crash. The basic transport unit is an autonomous 

electric car (INFOBUS). The capacity of each unit is up to 50 people. In contrast to the 

common public transport (bus, trolleybus, tram, etc.) that operates separately INFOBUS can 

be used only inside of the information transport system it is involved in. 
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