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PROBABILISTIC INFERENCE IN BAYESIAN INSURANCE NETWORK
In this paper, the technique to solve the prediction problem of reparation of the financial losses caused by a road traffic accident is solved. Exact inference is represented using
the Sum-Product Variable Elimination algorithm, Sum-Product Variable Elimination algorithm for computing conditional probabilities, Max-Product Variable Elimination algorithm for MAP, Max-Sum-Product Variable Elimination algorithm for marginal MAP.
Reasoning patterns are presented graphically and descriptively.
Keywords: Bayesian network, marginal distribution, joint distribution, conditional distribution, conditional independence, posterior distribution, MAP query, marginal MAP
query.
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ІМОВІРНІСНИЙ ВИСНОВОК В БАЙЄСІВСЬКІЙ МЕРЕЖІ
"СТРАХУВАННЯ"
В роботі запропонована методика розв’язання задачі прогнозування страхового
відшкодування майнової шкоди завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.
Мета клієнта, який укладає договір страхування зі страховою компанією, – уникнути
фінансових витрат, пов’язаних із випадковістю настання тих чи інших небажаних
подій (страхових випадків): транспортних пригод, смерті застрахованого та ін. До
укладання договору страхування клієнт має певний ризик, який може призвести до
випадкових втрат, а може й не призвести до них. Уклавши договір страхування зі
страховою компанією, клієнт за певну плату купує страховий захист, тобто за плату
клієнт уникає можливих втрат, пов’язаних зі страховим випадком, які хоча й малоймовірні, але для клієнта можуть бути катастрофічно великими. При цьому ризик
не зникає – його перебирає на себе страхова компанія. Забезпечення фінансової стійкості страхової компанії передбачає зусилля як її керівників, так і економістів, юристів, математиків.
Робота присвячена формуванню ймовірнісного висновку на ймовірнісній графічній моделі – байєсівській мережі – у вигляді спрямованого ациклічного графу, який
призначений для моделювання та візуалізації інформації щодо задачі прогнозування
страхового відшкодування майнової шкоди завданої внаслідок дорожньотранспортної пригоди та формування статистичного висновку – прийняття рішення
щодо поставленої задачі. Байєсівська мережа дає можливість встановити причиннонаслідкові зв’язки між подіями та визначити ймовірності настання тієї чи іншої ситуації при отриманні нової інформації щодо зміни стану будь-якої змінної мережі.
Досліджено клас алгоритмів, заснованих на виключенні змінних, зокрема, аналітично викладно точний імовірнісний висновок за допомогою класичного алгоритму
виключення змінних, алгоритму виключення змінних при обчисленні умовного розподілу, алгоритму виключення змінних для оцінювання максимуму апостеріорної
ймовірності, алгоритму виключення змінних для оцінювання максимуму маргіналь-
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ної апостеріорної ймовірності. Моделі міркувань, побудовані за допомогою алгоритмів точного імовірнісного висновку, представлено графічно та описово.
Здобуті результати можуть бути використані в практичній діяльності страхової
компанії, зокрема, при прогнозуванні страхового відшкодування та знаходження
причин виникнення дорожньо-транспортних пригод.
Ключові слова: байєсівська мережа, маргінальний розподіл, спільний розподіл,
умовний розподіл, умовна незалежність, оцінка максимуму апостеріорної ймовірності, оцінка максимуму маргінальної апостеріорної ймовірності.
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ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ВЫВОД В БАЙЕСОВСКОЙ СЕТИ
"СТРАХОВАНИЕ"
В работе предложена методика решения задачи прогнозирования страхового возмещения материального ущерба, причиненного в случае дорожно-транспортного
происшествия. Сформировано точный вероятностный вывод с помощью классического алгоритма исключения переменных, алгоритма исключения переменных для
вычисления условного распределения, алгоритма исключения переменных для оценивания максимума апостериорной вероятности, алгоритма исключения переменных для оценивания максимума маргинальной апостериорной вероятности. Модели
рассуждений представлены графически и описательно.
Ключевые слова: байесовская сеть, маргинальное распределение, совместное распределение, условное распределение, условная независимость, апостериорное распределение вероятностей, оценка максимума апостериорной вероятности, оценка
максимума маргинальной апостериорной вероятности.

Introduction. The aim of the customer who concludes an insurance contract
with the insurance company is to avoid financial losses associated with the occurrence of certain adverse events (insurance cases): traffic accidents, death of the insured, etc. Before concluding the insurance contract, the customer has a certain
risk, which may lead to accidental losses or may not lead to them. After concluding
the insurance contract with the insurance company, the customer buys insurance
coverage for a certain fee, i.e. the customer avoids possible losses related to the insured event, which, although unlikely, can be catastrophically large for the customer. It should be noted that the risk does not disappear: it is taken over by the insurance company for a fee. Therefore, financial risk and the associated risk of
bankruptcy are the hallmarks of each insurance company. Ensuring the financial
stability of an insurance company involves the efforts of both its managers and
economists, lawyers, mathematicians. Mathematical aspects of this problem are
studied in risk theory which allows us to quantify the financial risks in the activities of the insurance company. Many excellent books on probabilistic graphical
models [1-8] and online courses [9-11] cover many innovative concepts and going
through cutting-edge technologies in the implementation of algorithms for doing
exact and approximate inference as well as learning to find practical solution of real-world problems in financial and scientific areas.
4
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An adaptive probabilistic network algorithm for learning the insurance network
from data was presented in [12]. Prior knowledge in the form of known structure
with hidden variables significantly reduced the amount of data required to train the
network as well as allowed to improve the learning rate of the Bayesian network.
An insurance recommendation system to predict products for current and prospective customers for which missing data are accustomed was described in [13].
Experimental results showed that Bayesian networks outperformed Low-Rank Matrix Factorization models by generating recommendations based on customer portfolio and policy data.
The Bayesian network structure learning of road accidents was performed by using expert experience and the K2 algorithm, as well as, the Bayesian network parameter learning of road accidents was conducted by using the ExpectationMaximization algorithm that can deal with missing data [14]. Posterior probability
reasoning found the causes for road accidents and identified the most likely combination of variable states which led to the occurrence of an accident.
Bayesian network to analyze road accidents and find an effective way to avoid
them was designed by using the K2 algorithm for Bayesian network structure
learning [15]. This model can not only perform accident diagnosis, but also accident prediction.
Many software tools are available for decision making and reasoning with
Bayesian networks under uncertainty. We chose state-of-the-art software SamIam:
Sensitivity Analysis, Modeling, Inference and More [6] for modeling and analysis
of the Bayesian network, developed the Automated Reasoning Group at the University of California, Los Angeles.
In this paper, the basic algorithms for exact inference, MAP inference, marginal
MAP inference in training insurance network are described. The paper consists of
six sections. The second section is devoted to the main definitions and theorems.
The next sections deal with Insurance network representation, with Exact inferences using Sum-Product and Conditioning algorithms and with MAP and marginal MAP inferences using Max-Product and Max-Sum-Product algorithms.
Probability queries.
Definition 1 [5]. A Bayesian network is a pair B  (G, P) where G is a directed
acyclic graph over the nodes X1,..., X n , P is a joint distribution that factorizes over
G.
Definition 2 [5]. Graph G encodes the set of conditional independence assumptions which connected with a joint distribution P if each node X i is conditionally
independent of its nondescendants given its parents:
P  X i X1 ,..., X i 1   P X i Parents X i , i  1,..., n,
(1)





where X1,..., X n is a topological ordering relative to G .
Definition 3 [5]. The distribution of a single random variable X i :
P( X i ) 



P  X 1 ,..., X n 

(2)

X1 ,..., X i 1 , X i 1 ,..., X n

5
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is called a marginal of the joint probability distribution P  X1,..., X n  . The process
of computing a marginal from joint distribution is called marginalization.
Let G be a Bayesian network over the variables X1,..., X n . A joint distribution
P  X1,..., X n  factorizes according to G if it can be expressed as a product conditional probability distributions (CPDs):



n



P  X 1 ,..., X n    P X i Parents X i .
i 1

(3)

This equation is called the chain rule for the Bayesian network.
Theorem 1 [5]. Let G be a Bayesian network over a set of random
variables X1,..., X n , and let P be a joint distribution over the same variables. If the
graph G encodes the set of conditional independence assumptions which
connected with a joint distribution P , then P factorizes accordingly G .
Theorem 2 [5]. Let G be a Bayesian network over a set of random variables
X1,..., X n , and let P be a joint distribution over the same variables. If P factorizes
according to G , then G encodes the set of conditional independence assumptions
which connected with a joint distribution P .
A Bayesian network can be used to answer the different types of queries of
interest such as a probability query, a MAP query, and a marginal MAP query.
A probability query aims to compute a posterior probability distribution of some
query variables Y given evidence E on others:
P(Y E  e).

(4)

A MAP query aims to find the most likely assignment to all of the non-evidence
variables W :
MAP(W E  e)  arg max P(W E  e).

(5)

W

A marginal MAP query aims to find the most likely assignment to query
variables Y , marginalizing out over the rest Z :
MAP(Y E  e)  arg max  P(Y , Z E  e).
Y

(6)

Z

Insurance Bayesian Network Representation. Bayesian network is a directed
acyclic graph, whose nodes represent the random variables and whose edges
represent the direct influence of one node on another.
6
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The Bayesian network known as Insurance [9] that is used as training Bayesian
network throughout this paper is shown in fig. 1. So a driver attention span
Focused and a driver age Age affects deeply on a driving school test result Good
Student; a driver attention span Focused, a driver age Age and taking an extreme
driving course Extra Training influence profoundly on a level of driver proficiency
Driver Quality; a level of driver skills Driver Quality affects strongly on a number
of accidents Driving History; a driver attention span Focused moves deeply on a
car-size Vehicle Size; a level of driver proficiency Driver Quality, a car-size
Vehicle Size, year of manufacture Vehicle Year, an airbag Airbag and antilock
braking systems Antilock Brakes influence profoundly on the severity of accident
Accident; year of manufacture Vehicle Year and severity of accident Accident
affect strongly on the cost of insurance policy Cost.
Let X1,..., X12 be a topological ordering of the nodes relative to the graph G .
The joint distribution P  X1,..., X12  can be decomposed according to the chain rule
for probabilities in the following way:
P  X1,..., X12   P  X12 X1,.., X11  P( X11 X1,..., X10 ) 

P( X10 X1,..., X 9 ) P  X 9 X1,.., X 8  P( X 8 X 1,..., X 7 ) P( X 7 X 1,..., X 6 ) 

P  X 6 X1 ,.., X 5  P( X 5 X1 ,..., X 4 ) P( X 4 X 1 , X 2 , X 3 ) P  X 3 X 1 , X 2  P( X 2 X 1 ) P( X 1 ).

A set of conditional independence assumptions
 X 2  X1  ,  X 4  X 3 , X 2 , X1  ,  X 5  X 3 X 4 , X 2 , X1  ,

X

6

 X 4 , X 3 , X 2 , X1 X 5  ,  X 7  X 6 , X 5 , X 4 , X 3 , X 2 X1  ,

 X 8  X 7 , X 6 , X 5 , X 4 , X 3 , X 2 , X1  ,

X

X

X

X
12

11

10

9

 X 7 , X 6 , X 5 , X 4 , X 3 , X 2 , X1 X 8  ,

 X 9 , X 7 , X 6 , X 5 , X 4 , X 3 , X 2 , X1 X 8  ,

 X 6 , X 4 , X 3 , X 2 , X1 X10 , X 9 , X 8 , X 7 , X 5  ,

 X10 , X 9 , X 7 , X 6 , X 5 , X 4 , X 3 , X 2 , X1 X11, X 8 

allows to factorize the joint distribution P  X1,..., X12  on conditional probability
distributions (CPDs):
P  X1,..., X12   P  X12 X11, X 8  P  X11 X 10 , X 9 , X 8 , X 7 , X 5  P( X 10 X 8 ) P( X 9 X 8 ) 

P( X 8 ) P( X 7 X1 ) P( X 6 X 5 ) P( X 5 X 1, X 2 , X 4 ) P( X 4 ) P( X 3 X 2 , X 1 ) P( X 2 ) P( X 1 ).

The major advantage of the Bayesian network representation is that the number
of parameters in resulting factorized form is equal to 253 . For the sake of
comparison, the number of parameters in the joint distribution is equal to 21032  1 .
7
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Fig. 1. The Insurance network structure

Exact Inference in Insurance Bayesian Network.
We consider the Sum-Product Variable Elimination algorithm and Conditioning
algorithm, which use dynamic programming techniques to perform exact inference
in a reasonable time.
The basic idea of the Sum-Product Variable Elimination algorithm [5] is that we
sum out random variables one at a time. When we sum out any random variable,
we multiply all the CPDs that mention that variable, generating a product factor.
We sum out the variable from this combined factor, generating a new factor that
we enter into set of CPDs to be dealt with.
We apply this approach to compute the marginal distribution of query variable
Cost, eliminating all the nonquery variables:
P  X12    P  X1 ,..., X12  


 P X

X1 ,..., X11

12

X 11 , X 8  P  X 11 X 10 , X 9 , X 8 , X 7 , X 5  P( X 10 X 8 ) P( X 9 X 8 ) 

X1 ,..., X11

P( X 8 ) P( X 7 X1 ) P( X 6 X 5 ) P( X 5 X 1, X 2 , X 4 ) P( X 4 ) P( X 3 X 2 , X 1 ) P( X 2 ) P( X 1 ).

Consider eliminating nodes in the order
Z  {X 4 , X 6 , X 2 , X 3 , X1, X 5 , X 7 , X 9 , X10 , X 8 , X11},
which was found according to the greedy search for constructing an elimination
ordering [5]. We can transform summation into the following way:
P  X 12    P( X 12 X 11 , X 8 ) P( X 8 ) P( X 10 X 8 ) P( X 9 X 8 ) 
X11 X 8

8

X10

X9
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 P( X 11 X 10 , X 9 , X 8 , X 7 , X 5 ) P( X 1 ) P( X 7 X 1 ) 
X7 X5

X1

 P( X 3 X 2 , X 1 ) P( X 2 ) P( X 6 X 5 ) P( X 5 X 4 , X 2 , X 1 ) P( X 4 ).
X3 X 2

X6

X4

Firstly, we compute the factors by eliminating variable X 4 :
 1 ( X1, X 2 , X 4 , X 5 )  P( X 5 X1, X 2 , X 4 ) P( X 4 ),

1 ( X1 , X 2 , X 5 )   1 ( X1 , X 2 , X 4 , X 5 ).
X4

Secondly, we compute the factors by eliminating variable X 6 :
 2 ( X 6 , X 5 )  P( X 6 X 5 ),

 2 ( X 5 )   2 ( X 6 , X 5 ).
X6

Thirdly, we compute the factors by eliminating variable X 2 :
 3 ( X 5 , X 3 , X 2 , X1 )  P( X 3 X1, X 2 ) P( X 2 )1( X1, X 2 , X 5 ),

 3 ( X 5 , X 3 , X1 )   3 ( X 5 , X 3 , X 2 , X1 ).
X2

Fourthly, we compute the factors by eliminating variable X 3 :
 4 ( X 5 , X 3 , X1 )   3 ( X 5 , X 3 , X1),
 4 ( X 5 , X1 )   4 ( X 5 , X 3 , X1 ).
X3

Fifthly, we compute the factors by eliminating variable X 1 :
 5 ( X 7 , X 5 , X1 )  P( X1 ) P( X 7 X1 ) 4 ( X 5 , X1),

 5 ( X 7 , X 5 )   5 ( X 7 , X 5 , X1 ).
X1

Sixthly, we compute the factors by eliminating variable X 5 :
 6 ( X11, X10 , X 9 , X 8 , X 7 , X 5 )  P( X11 X10 , X 9 , X 8 , X 7 , X 5 ) 2 ( X 5 ) 5 ( X 7 , X 5 ),

 6 ( X11 , X10 , X 9 , X 8 , X 7 )   6 ( X11 , X10 , X 9 , X 8 , X 7 , X 5 ).
X5

Seventhly, we compute the factors by eliminating variable X 7 :
 7 ( X11, X10 , X 9 , X 8 , X 7 )   6 ( X11, X10 , X 9 , X 8 , X 7 ),

 7 ( X11, X10 , X 9 , X 8 )   7 ( X11, X10 , X 9 , X 8 ).
X7

Eighthly, we compute the factors by eliminating variable X 9 :
 8 ( X11, X10 , X 9 , X 8 )   7 ( X11, X10 , X 9 , X 8 ) P( X 9 X 8 ),

 8 ( X11 , X10 , X 8 )   8 ( X11 , X10 , X 9 , X 8 ).
X9

Ninthly, we compute the factors by eliminating variable X 10 :
 9 ( X11, X10 , X 8 )   8 ( X11, X10 , X 8 ) P( X10 X 8 ),

9
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 9 ( X11 , X 8 )   9 ( X11 , X10 , X 8 ).
X10

Tenthly, we compute the factors by eliminating variable X 8 :
 10 ( X12 , X11, X 8 )   9 ( X11, X 8 ) P( X12 X11, X 8 ) P( X 8 ),

10 ( X12 , X11 )   10 ( X12 , X11 , X 8 ).
X8

Finally, we compute the factors by eliminating variable X 11 :
 11 ( X12 , X11 )  10 ( X12 , X11 ),

 11 ( X 12 )   11 ( X 12 , X 11 ).
X11

and distribution of node X 12 has the following form:
P( X12 )  11 ( X12 ).
It is convenient to summarize the enumerated steps in table 1. The potential
benefit of Variable Elimination for the query P( X12 ) is that the arithmetic
complexity is equal to 2433  12 basic operations (sums and products). In contrast,
doing a summation on all the variables in factorized joint distribution is required
12  21032  2 operations.
Table 1
Variable Elimination for the query P( X 12 )

10

Step

Variable
eliminated

CPDs and factors used

New factor

1

X4

P( X 5 X1, X 2 , X 4 ), P( X 4 )

1 ( X1, X 2 , X 5 )

2

X6

P( X 6 X 5 )

2( X5)

3

X2

P( X 3 X1, X 2 ), P( X 2 ),
1 ( X1, X 2 , X 5 )

 3 ( X 5 , X 3 , X1 )

4

X3

 3 ( X 5 , X 3 , X1 )

5

X1

P( X1 ), P( X 7 X1 ), 4 ( X 5 , X1 )

5( X7, X5)

6

X5

P( X11 X10 , X 9 , X 8 , X 7 , X 5 ),
 2 ( X 5 ), 5 ( X 7 , X 5 )

 6 ( X11, X10 , X 9 , X 8 , X 7 )

7

X7

 6 ( X11, X10 , X 9 , X 8 , X 7 )

 7 ( X11, X10 , X 9 , X 8 )

8

X9

9

X 10

10

X8

11

X 11

 7 ( X11, X10 , X 9 , X 8 ),
P( X 9 X 8 )

 8 ( X11, X10 , X 8 ), P( X10 X 8 )

 9 ( X11, X 8 ), P( X12 X11, X 8 ),
P( X 8 )

10 ( X12 , X11 )

 4 ( X 5 , X1 )

 8 ( X11, X10 , X 8 )
 9 ( X11, X 8 )

10 ( X12 , X11 )
11 ( X12 )
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Fig. 2. Marginal distributions of all variables in the Insurance network

An alternative approach to exact inference is based on the idea of conditioning.
The basic idea of the Conditioning algorithm [5] is that we construct a network
for each assignment x j of the random variable X j on which to condition. These
networks have identical structures, but different parameters. We run the SumProduct Variable Elimination algorithm in each of them to obtain a probability
P( X i , X j  x j ) for the query variable X i reduced on the conditioning variable X j .
We add up these probabilities to obtain P( X i ) :
P  X i    P( X i , X j  x j )   P( X i X j  x j ) P( X j  x j ).
xj

xj

We apply this approach to compute the marginal distribution of query variable
Cost, where joint distribution P  X1,..., X12  is factorized on CPDs in the following
way:
P  X 12     P  X 1 ,..., X 12  


 P X

X11 X1 ,..., X10

12

X 11 , X 8  P  X 11 X 10 , X 9 , X 8 , X 7 , X 5 P( X 10 X 8 ) P( X 9 X 8 ) P( X 8 ) 

X11 X1 ,..., X10

P( X 7 X1 ) P( X 6 X 5 ) P( X 5 X 1, X 2 , X 4 ) P( X 4 ) P( X 3 X 2 , X 1 ) P( X 2 ) P( X 1 ).

Then summations can be transformed into the following way:
P  X 12    P( X 12 X 11 , X 8 ) P( X 8 ) P( X 10 X 8 ) P( X 9 X 8 ) 
X11 X 8

X10

X9

 P( X 11 X 10 , X 9 , X 8 , X 7 , X 5 ) P( X 1 ) P( X 7 X 1 ) 
X7 X5

X1

 P( X 3 X 2 , X 1 ) P( X 2 ) P( X 6 X 5 ) P( X 5 X 4 , X 2 , X 1 ) P( X 4 ).
X3 X 2

X6

X4

11
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Then summations are transformed for each assignment of X 11 :

P  X 12 , X 11  x11    P( X 12 X 11  x11 , X 8 ) P( X 8 ) P( X 10 X 8 ) P( X 9 X 8 ) 
X8

X10

X9

 P( X 11  x11 X 10 , X 9 , X 8 , X 7 , X 5 ) P( X 1 ) P( X 7 X 1 ) 
X7 X5

X1

 P( X 3 X 2 , X 1 ) P( X 2 ) P( X 6 X 5 ) P( X 5 X 4 , X 2 , X 1 ) P( X 4 ).
X3 X 2

X6

X4

The number of operations performed by the conditioning is no less than the
number of operations performed by Variable Elimination. But conditioning is
undemanding of essential amounts of memory. We need to perform exact inference
on the conditioned network several times, once for each assignment, and amass the
results. Conditioning doesn’t store intermediate results in memory and it costs
additional time for repetition of computations. So, the trade-off of conditioning
versus variable elimination is a time-space trade-off.
To improve the performance of conditioning, we can alternate elimination and
condition. We conduct the internal summation on all random variables preceding
the conditioning variable X 11 in the above-mentioned expression. We reduce the
network on conditioning variable X 11 afterwards and receive a set of simplified
networks. In each network, we use variable elimination on the rest of the random
variables and aggregate the results from different networks.

Fig. 3. The posterior probability distributions for all of the non-evidence variables
when the evidence variable Accident is Severe
12
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MAP Inference in Insurance Network.
The MAP problem aims to find an assignment to the set of variables whose joint
probability is the highest possible. The basic idea of the Max-Product Variable
Elimination algorithm [5] is that we maximize random variables one at a time.
When we maximize any random variable, we multiply all the CPDs that mention
that variable, generating a product factor. We maximize the variable from this factor, generating a new factor that we enter into a set of CPDs to be dealt with.
We apply this approach to compute the most likely assignment to the entire network variables:
max P( X1,..., X12 ) 
X1 ,..., X12

 max P  X12 X11, X 8  P  X 11 X 10 , X 9 , X 8 , X 7 , X 5  P( X 10 X 8 ) P( X 9 X 8 ) 
X1 ,..., X12

P( X 8 ) P( X 7 X1 ) P( X 6 X 5 ) P( X 5 X 1, X 2 , X 4 ) P( X 4 ) P( X 3 X 2 , X 1 ) P( X 2 ) P( X 1 ).

Consider eliminating nodes in the order
Z  {X 4 , X 6 , X 2 , X 3 , X1, X 5 , X 7 , X 9 , X10 , X 8 , X11, X12},
which was found according to the greedy search for constructing an elimination
ordering [5]. We have no query variable so that all variables are eliminated.
We can transform this expression into the following way:
max P( X1,..., X12 ) 
X1 ,..., X12

 max P( X12 X11, X 8 ) P( X 8 )max P( X 10 X 8 )max P( X 9 X 8 )
X12 , X11 , X 8

X10

X9

max max P( X11 X10 , X 9 , X 8 , X 7 , X 5 )max P( X 1 ) P( X 7 X 1 )
X7

X5

X1

max max P( X 3 X 2 , X1 ) P( X 2 )max P( X 6 X 5 )max P( X 5 X 4 , X 2 , X 1 ) P( X 4 ).
X3

X2

X6

X4

Firstly, we compute the factors by eliminating variable X 4 :
 1 ( X1, X 2 , X 4 , X 5 )  P( X 5 X1, X 2 , X 4 ) P( X 4 ),
1 ( X1, X 2 , X 5 )  max 1 ( X1, X 2 , X 4 , X 5 ).
X4

Secondly, we compute the factors by eliminating variable X 6 :
 2 ( X 6 , X 5 )  P( X 6 X 5 ),
 2 ( X 5 )  max 2 ( X 6 , X 5 ).
X6

Thirdly, we compute the factors by eliminating variable X 2 :
 3 ( X 5 , X 3 , X 2 , X1 )  P( X 3 X1, X 2 ) P( X 2 )1( X1, X 2 , X 5 ),
 3 ( X 5 , X 3 , X1 )  max 3 ( X 5 , X 3 , X 2 , X1 ).
X2

Fourthly, we compute the factors by eliminating variable X 3 :
 4 ( X 5 , X 3 , X1 )   3 ( X 5 , X 3 , X1),
 4 ( X 5 , X1 )  max 4 ( X 5 , X 3 , X1 ).
X3

Fifthly, we compute the factors by eliminating variable X 1 :
13
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 5 ( X 7 , X 5 , X1 )  P( X1 ) P( X 7 X1 ) 4 ( X 5 , X1),
 5 ( X 7 , X 5 )  max 5 ( X 7 , X 5 , X1 ).
X1

Sixthly, we compute the factors by eliminating variable X 5 :
 6 ( X11, X10 , X 9 , X 8 , X 7 , X 5 )  P( X11 X10 , X 9 , X 8 , X 7 , X 5 ) 2 ( X 5 ) 5 ( X 7 , X 5 ),
 6 ( X11, X10 , X 9 , X 8 , X 7 )  max 6 ( X11, X10 , X 9 , X 8 , X 7 , X 5 ).
X5

Seventhly, we compute the factors by eliminating variable X 7 :
 7 ( X11, X10 , X 9 , X 8 , X 7 )   6 ( X11, X10 , X 9 , X 8 , X 7 ),
 7 ( X11, X10 , X 9 , X 8 )  max 7 ( X11, X10 , X 9 , X 8 ).
X7

Eighthly, we compute the factors by eliminating variable X 9 :
 8 ( X11, X10 , X 9 , X 8 )   7 ( X11, X10 , X 9 , X 8 ) P( X 9 X 8 ),
 8 ( X11, X10 , X 8 )  max 8 ( X11, X10 , X 9 , X 8 ).
X9

Ninthly, we compute the factors by eliminating variable X 10 :
 9 ( X11, X10 , X 8 )   8 ( X11, X10 , X 8 ) P( X10 X 8 ),
 9 ( X11, X 8 )  max 9 ( X11, X10 , X 8 ).
X10

Tenthly, we compute the factors by eliminating variable X 8 :
 10 ( X12 , X11, X 8 )   9 ( X11, X 8 ) P( X12 X11, X 8 ) P( X 8 ),
10 ( X12 , X11 )  max 10 ( X12 , X11, X 8 ).
X8

Eleventh, we compute the factors by eliminating variable X 11 :
 11 ( X12 , X11 )  10 ( X12 , X11 ),
11 ( X12 )  max 11 ( X12 , X11 ).
X11

Finally, we compute the factors by eliminating variable X 12 :
 12 ( X12 )  11 ( X12 ),
max P( X1,..., X12 )  max 12 ( X12 ).
X1 ,..., X12

X12

The computations generate the factors shown in table 2.
Now we consider the Traceback-MAP algorithm, which allows us to identify the
MAP assignment once the variable elimination process is complete:
X1* ,..., X12*  arg max P( X 1,..., X 12 ).
X1 ,..., X12

We begin by computing X  arg max 12 ( X 12 ) . The value X 12* is the value of X 12
*
12

X12

in the most likely assignment to all the variables X1,..., X12 . Given X 12* , we can
compute X11*  arg max 11 ( X 12* , X 11 ) . The value X 11* is the value of X 11 in the most
X11

likely complete assignment X1,..., X12 . We use the same procedure for the remaining variables. So
14
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X 8*  arg max 10 ( X 12* , X 11* , X 8 ), X10*  arg max 9 ( X11* , X10 , X 8* ),
X8

X10

X  arg max 8 ( X , X , X 9 , X ), X  arg max 7 ( X11* , X10* , X 9* , X 8* , X 7 ),
*
9

*
11

*
10

*
8

*
7

X9

X7

X  arg max 6 ( X , X , X , X , X , X 5 ), X1*  arg max 5 ( X 7* , X 5* , X 1 ),
*
5

*
11

*
10

*
9

*
8

*
7

X5

X1

X  arg max 4 ( X , X 3 , X ), X  arg max 3 ( X 5* , X 3* , X 2 , X 1* ),
*
3

*
5

*
1

*
2

X3

X2

X 6*  arg max 2 ( X 6 , X 5* ), X 4*  arg max 1 ( X1* , X 2* , X 4 , X 5* ).
X6

X4

Table 2
Max-Product Variable Elimination
Step

Variable
eliminated

CPDs and factors used

New factor

1

X4

P( X 5 X1, X 2 , X 4 ), P( X 4 )

1 ( X1, X 2 , X 5 )

2

X6

P( X 6 X 5 )

2( X5)

3

X2

P( X 3 X1, X 2 ), P( X 2 ),
1 ( X1, X 2 , X 5 )

 3 ( X 5 , X 3 , X1 )

4

X3

 3 ( X 5 , X 3 , X1 )

5

X1

P( X1 ), P( X 7 X1 ), 4 ( X 5 , X1 )

5( X7, X5)

6

X5

P( X11 X10 , X 9 , X 8 , X 7 , X 5 ),
 2 ( X 5 ), 5 ( X 7 , X 5 )

 6 ( X11, X10 , X 9 , X 8 , X 7 )

7

X7

 6 ( X11, X10 , X 9 , X 8 , X 7 )

 7 ( X11, X10 , X 9 , X 8 )

8

X9

9

X 10

10

X8

11

X 11

10 ( X12 , X11 )

12

X 12

11 ( X12 )

 7 ( X11, X10 , X 9 , X 8 ),
P( X 9 X 8 )

 8 ( X11, X10 , X 8 ), P( X10 X 8 )

 9 ( X11, X 8 ), P( X12 X11, X 8 ),
P( X 8 )

 4 ( X 5 , X1 )

 8 ( X11, X10 , X 8 )
 9 ( X11, X 8 )
10 ( X12 , X11 )
11 ( X12 )
max P( X1,..., X12 )

X1 ,..., X12

The most likely assignment X1* ,..., X12* is represented in fig. 3.
Max-Product Variable Elimination algorithm is generally applied to compute the
most likely assignment to all of the non-evidence variables to fill in unknown information.

15
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For instance, if we let W  {X1, X 2 , X 4 , X 5 , X 7 , X 8 , X 9 , X10 , X11} be the subset of
query variables in the network and E  { X 3 , X 6 , X12} be the subset of the random
variable in our model, then MAP(W E  e) is represented in fig. 4.

Fig. 4. The most likely assignment to all variables in the Insurance network

Fig. 5. The most likely assignment to the variables Focused, Age, Vehicle Size, Driving Quality, Extra Training, Vehicle Year, Airbag, Antilock Brakes, Accident
given evidence Good Student, Driving History, Cost
16
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Marginal MAP Inference in Insurance Network.
The marginal MAP query contains elements of both a probability query and a
MAP query. The goal of the marginal MAP problem is to find the assignment to
the set of variables whose conditional marginal probability is maximal:
MAP(Y E  e)  arg max  P(Y , Z E  e).
Y

Z

in other words, to find an assignment that maximizes the posterior probability of
query variables, marginalizing over the rest of ones.
The basic idea of the Max-Sum-Product Variable Elimination algorithm [5] is
that we eliminate the random variables Z by summing them out exploiting SumProduct Variable Elimination and eliminate the random variables Y by maximizing them out utilizing Max-Product Variable Elimination. We apply this approach
to compute the most likely assignment of query variables Focused, Age, Extra
Training, Vehicle Year:
max
P  X 1,..., X 12 .

X1 , X 2 , X 4 , X 8

X 3 , X 5 , X 6 , X 7 , X 9 , X10 , X11 , X12

Consider eliminating nodes in the order
Z  {X 3 , X 6 , X12 , X11, X10 , X 9 , X 7 , X 5 , X 8 , X 4 , X 2 , X1}.
We can transform this summation into the following way:
max  P( X 5 X 4 , X 2 , X 1 ) P( X 7 X 1 ) P( X 9 X 8 ) P( X 10 X 8 ) 
X1 , X 2 , X 4 , X 8

X5

X7

X9

X10

 P( X 11 X 10 , X 9 , X 8 , X 7 , X 5 ) P( X 12 X 11, X 8 ) P( X 6 X 5 ) P( X 3 X 1 , X 2 ).
X11

X12

X6

X3

Firstly, we compute the factors by eliminating variable X 3 :
 1 ( X1, X 2 , X 3 )  P( X 3 X1, X 2 ),

 1 ( X 1, X 2 )   1 ( X 1, X 2 , X 3 ).
X3

Secondly, we compute the factors by eliminating variable X 6 :
 2 ( X 5 , X 6 )  P( X 6 X 5 ),

 2 ( X 5 )   2 ( X 5 , X 6 ).
X6

Thirdly, we compute the factors by eliminating variable X 12 :
 3 ( X 8 , X11, X12 )  P( X12 X11, X 8 ),

 3 ( X 8 , X 11 )   3 ( X 8 , X 11, X 12 ).
X12

Fourthly, we compute the factors by eliminating variable X 11 :
 4 ( X 5 , X 7 , X 8 , X 9 , X10 , X11 )  P( X11 X10 , X 9 , X 8 , X 7 , X 5 ) 3 ( X 8 , X11 ),

 4 ( X 5 , X 7 , X 8 , X 9 , X10 )   4 ( X 5 , X 7 , X 8 , X 9 , X10 , X11 ).
X11

Fifthly, we compute the factors by eliminating variable X 10 :
 5 ( X 5 , X 7 , X 8 , X 9 , X10 )   4 ( X 5 , X 7 , X 8 , X 9 , X10 ) P( X10 X 8 ),
17
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 5 ( X 5 , X 7 , X 8 , X 9 )   5 ( X 5 , X 7 , X 8 , X 9 , X10 ).
X10

Sixthly, we compute the factors by eliminating variable X 9 :
 6 ( X 5 , X 7 , X 8 , X 9 )   5 ( X 5 , X 7 , X 8 , X 9 ) P( X 9 X 8 ),

 6 ( X 5 , X 7 , X 8 )   6 ( X 5 , X 7 , X 8 , X 9 ).
X9

Seventhly, we compute the factors by eliminating variable X 7 :
 7 ( X1, X 5 , X 7 , X 8 )   6 ( X 5 , X 7 , X 8 ) P( X 7 X1 ),

 7 ( X1 , X 5 , X 8 )   7 ( X 1, X 5 , X 7 , X 8 ).
X7

Eighthly, we compute the factors by eliminating variable X 5 :
 8 ( X1, X 2 , X 4 , X 5 , X 8 )   2 ( X 5 ) 7 ( X1, X 5 , X 8 ) P( X 5 X 4 , X 2 , X1),

 8 ( X1, X 2 , X 4 , X 8 )   8 ( X1, X 2 , X 4 , X 5 , X 8 ).
X5

Ninthly, we compute the factors by eliminating variable X 8 :
 9 ( X1, X 2 , X 4 , X 8 )   8 ( X1, X 2 , X 4 , X 8 ) P( X 8 ),
 9 ( X1, X 2 , X 4 )  max 9 ( X1, X 2 , X 4 , X 8 ).
X8

Tenthly, we compute the factors by eliminating variable X 4 :
 10 ( X1, X 2 , X 4 )   9 ( X1, X 2 , X 4 ) P( X 4 ),
10 ( X1, X 2 )  max 10 ( X1, X 2 , X 4 ).
X2

Eleventh, we compute the factors by eliminating variable X 2 :
 11 ( X1, X 2 )  1 ( X1, X 2 )10 ( X1, X 2 ) P( X 2 ),
11 ( X1 )  max 11 ( X1, X 2 ).
X2

Finally, we compute the factors by eliminating variable X 1 :
 12 ( X1 )  11 ( X1 ) P( X1 ), 12  max 12 ( X1 ).
X1

The computations generate the factors shown in table 3. We identify the marginal MAP assignment once the variable elimination process is completed:
X 1*  arg max 12 ( X 1 ) , X 2*  arg max 11 ( X 1* , X 2 ) ,
X1

X2

X 4*  arg max 10 ( X 1* , X 2* , X 4 ) , X 8*  arg max 9 ( X1* , X 2* , X 4* , X 8 ) .
X4

X8

Max-Sum-Product Variable Elimination algorithm is typically applied to compute the most likely assignment to query variables given the evidence to obtain
unknown knowledge.
For instance, if we let Y  {X1, X 2 , X 4 , X 8} be subsets of query variables in the
network, Z  { X 5 , X 7 , X 9 , X10 , X11} be a subset of random variables that are neither
to be maximized, nor to be observed, but marginalized given the evidence
E  { X 3 , X 6 , X12} in our model, then MAP(Y E  e) is represented in fig. 5.
18
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Fig. 6. The most likely assignment to the variables Focused, Age, Extra Training, Vehicle
Size given evidence Good Student, Driving History, Cost

In addition, if we let Y  { X 4 , X 5 , X 8 , X12} , Z  {X1, X 2 , X 3 , X 6 , X 7 , X 9 , X10} and
E  { X11} be subsets in our model, then MAP(Y E  e) is represented in figure 6.

Fig. 7. The most likely assignment to the variables Extra Training, Driving Quality,
Vehicle Year, Cost given evidence Accident
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Table 3
Max-Sum-Product Variable Elimination
Step

Variable
eliminated

CPDs and factors used

New factor

1

X3

P( X 3 X 1 , X 2 )

1 ( X1 , X 2 )

2

X6

P( X 6 X 5 )

2( X5)

3

X 12

P( X12 X11 , X 8 )

 3 ( X 8 , X11 )

4

X 11

P( X11 X10 , X 9 , X 8 , X 7 , X 5 ),
 3 ( X 8 , X11 )

 4 ( X 5 , X 7 , X 8 , X 9 , X10 )

5

X 10

 4 ( X 5 , X 7 , X 8 , X 9 , X10 ), P( X10 X 8 )

5 ( X5, X7 , X8, X9 )

6

X9

 5 ( X 5 , X 7 , X 8 , X 9 ), P( X 9 X 8 )

 6 ( X5, X 7 , X8 )

7

X7

 6 ( X 5 , X 7 , X 8 ), P( X 7 X1 )

 7 ( X1, X 5 , X 8 )

8

X5

9

X8

 8 ( X1, X 2 , X 4 , X 8 ), P( X 8 )

 9 ( X1, X 2 , X 4 )

10

X4

 9 ( X1, X 2 , X 4 ), P( X 4 )

10 ( X1, X 2 )

11

X2

1 ( X1, X 2 ),10 ( X1, X 2 ), P( X 2 )

11 ( X1 )

12

X1

11 ( X1 ), P( X1 )

 12

 2 ( X 5 ), 7 ( X1, X 5 , X 8 ),
P( X 5 X 4 , X 2 , X 1 )

 8 ( X1 , X 2 , X 4 , X 8 )

Conclusion. We considered the technique to solve the prediction problem of
reparation of the material damage caused by road traffic accidents and showed how
to find variable assignments that have maximal probability under given evidence.
We examined one class of exact algorithms for this problem based on variable
elimination. Sum-Product Variable Elimination can be used to find the marginal
distribution of query variables if the model includes a set of variables that are to be
marginalized. Conditioning can be used to find the posterior distribution of the
query variable if the model includes a set of variables that are to be marginalized
given the evidence. Max-Product Variable Elimination can be applied to find an
assignment that maximizes the posterior probability of query variables if the model contains query variables that are to be maximized given the evidence. Max-SumProduct Variable Elimination can be used to find an assignment that maximizes the
posterior probability of query variables, marginalizing over the rest of the ones if
the model includes variables that are neither to be maximized, nor to be observed,
but marginalized given the evidence.
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АЛГОРИТМ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ РЕАЛЬНОЇ ОДНОВИМІРНОЇ ЗАДАЧІ
ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ДЛЯ СУЦІЛЬНОГО НЕОБМЕЖЕНОГО
СТАЛЕВОГО ЦИЛІНДРА
Об'єктом дослідження є температурне поле суцільного, нескінченого циліндра,
який у розігрітому стані переміщено в охолоджуюче середовище. Математична модель цієї задачі складається з одновимірного квазілінійного диференціального рівняння теплопровідності, початкових і граничних умов. Безрозмірний варіант цієї математичної задачі розв’язано сітковим методом. Програмна реалізація алгоритму перевірена на реальному прикладі. Результати очікувані.
Ключові слова: суцільний сталевий циліндр, квазілінійне рівняння теплопровідності, метод сіток, візуалізація результатів.
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ALGORITHM FOR SOLVING A REAL ONE-DIMENSIONAL HEAT
CONDUCTION PROBLEM FOR A SOLID INFINITE STEEL CYLINDER
An infinite continuous steel cylinder of radius R is considered. The temperature field T
is assumed in the cylinder region, which is assumed to be symmetric about the Oz axis. At
the initial time, the lateral surface of the cylinder is instantly cooled to a certain temperature, it is necessary to determine the temperature distribution T inside the cylinder at any
time. Typical in thermophysical studies is a situation where the thermophysical properties
depend on not only spatial coordinates and time but also on the temperature, in this case,
we obtain a quasi-linear heat conduction equation.
There is a problem with rounding errors when you approach the task on a computer. To
reduce the effect of rounding errors on the accuracy of the approximate solution, the transformation to dimensionless variables was made. The transition to dimensionless variables
begins with the choice of values to be scaled. Scale factors were selected and the transformation to dimensionless variables for temperature, spatial coordinate, time coordinate, and
thermophysical coefficients was made.
Thermal-physical coefficients of steel depend on temperature, but this dependence is established only experimentally. To obtain the values of the physical properties of the steel
at any temperature, the method of least squares was used to obtain the density, heat conductivity, and specific heat dependences on the temperature in analytical form, these dependencies were used to find dimensionless coefficients of the physical properties of the
steel.
This math problem is solved by the net-point method using the explicit template. The
computer program is developed in C++ language for the numerical implementation of net-
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point method algorithms in the software development environment MS Visual Studio 2017.
The program is verified in a test case, the results are expected.
Keywords: solid steel cylinder, quasilinear equation of thermal conductivity, mesh
method, results visualization.
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АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ РЕАЛЬНОЙ ОДНОМЕРНОЙ ЗАДАЧИ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ДЛЯ СПЛОШНОГО БЕСКОНЕЧНОГО
СТАЛЬНОГО ЦИЛИНДРА
Объектом исследования является температурное поле сплошного бесконечного
цилиндра, который в разогретом состоянии перемещен в охлаждающую среду. Математическая модель этой задачи состоит из одномерного квазилинейного дифференциального уравнения теплопроводности, начальных и граничных условий. Безразмерный вариант этой математической задачи решен методом сеток. Программная реализация алгоритма решения проверена на реальном примере. Результаты
ожидаемые.
Ключевые слова: сплошной стальной цилиндр, квазилинейное уравнение теплопроводности, метод сеток, визуализация результатов.

Вступ. При проведені наукових досліджень широко використовують можливості сучасної обчислювальної техніки та методи комп’ютерного моделювання реальних процесів. Такий підхід дозволяє встановити більш тісну взаємодію експериментальних та теоретичних досліджень.
В умовах сучасного промислового виробництва велике значення має скорочення матеріальних та часових ресурсів при розробці нових технологій та
освоєнні нового сортаменту продукції і нових марок сталей. Для термічної
обробки металовиробів ці питання можна вирішити за допомогою сучасних
методів моделювання та розрахунків, які при мінімальних витратах часу та
матеріальних засобів дозволяють досліджувати різні технологічні процеси,
проводити їх розробку та оптимізацію для різних матеріалів.
Ряд видів масового металопрокату має форму, наближену до циліндра великої довжини (арматура, круг, дріт, труби), більшість із них підлягають термічній обробці.
Постановка задачі. Розглядаємо суцільний сталевий круговий циліндр
радіуса R та достатньо великої довжини. Матеріал циліндра вважаємо однорідним та ізотропним. В початковий момент часу розігрітий циліндр перенесемо в середовище охолодження. Досліджуємо температурне поле циліндра
під час його охолодження. Вважаємо, що температурне поле не змінюється
вздовж осі циліндра та є симетричним відносно цієї осі, тобто не залежить
від полярного кута.
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Математична модель такої фізичної задачі складається із рівняння теплопровідності, записаного в циліндричній системі координат (r , , z ) [1]
c ( T )   (T ) 

T 1  
T
 
 r k ( T )    f  r , t  ,
t r  r 
r

 t  0,

0  r  R .

(1)

Тут T  r , t  – шукана температура циліндра, яка є функцією лише двох
змінних: просторової координати r  [0, R ] та часу t  [0, tmax ] , момент часу tmax
фіксується користувачем-дослідником.
До теплофізичних характеристик матеріалу циліндра відносяться: c ( T ) –
питома теплоємність,  ( T ) – густина матеріалу, k ( T ) – коефіцієнт теплопровідності. Теплофізичні характеристики матеріалу залежать від шуканої температури, але ці залежності для кожного конкретного матеріалу відомі лише
у вигляді експериментально побудованих таблиць. При цьому, для одного і
того ж матеріалу таблиці цих трьох теплофізичних характеристик відрізняються фіксованими значеннями температури.
Функція f ( r , t ) в рівнянні (1) описує щільність теплових джерел в циліндрі і вважається відомою аналітично.
До диференціального рівняння (1) беремо такі додаткові умови:
T  r , 0    ( r ),
r  [0, R ] .
(2)
T  R, t   Tпов  t  ,

t  [0, tmax ] .

(3)

 T ( r, t )
 0;
 r r 0

T  0, t    .

(4)

В початковій умові (2) відома аналітично функція  ( r ) описує температуру
циліндра в початковий момент часу t  0 .
В крайовій умові (3) функція Tпов  t  описує зміну за часом температури на
боковій поверхні циліндра під час його охолодження. Ця функція змінюється
не лише за часом, але також залежить від фізичних властивостей матеріалу
циліндра та від температури середовища, в якому відбувається охолодження.
Оскільки теплофізичні характеристики матеріалу зафіксовані лише у вигляді
таблиць, то аналітичний вигляд функції Tпов  t  потрібно побудувати.
Умови (4) випливають із симетричності температурного поля відносно осі
циліндра.
Початкова і крайові умови повинні бути узгодженими між собою в точках
 r  0; t  0 ,  r  R; t  0 . Це означає, що повинні виконуватися такі умови:
 ( R )  Tпов  0  ,

 ( r )
0.
 r r 0

(5)

Шукаємо функцію T  r , t  в області: r  [0, R ] , t  [0, tmax ] .
Перш ніж застосовувати чисельний метод до розв’язування задачі (1) – (5)
потрібно тим функціям, які відомі лише у вигляді таблиць, надати аналітич24
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ного вигляду. Це дозволить обчислюватися значення цих відомих параметрів
задачі у будь-якій точці області визначення шуканої функції T  r , t  .
Алгоритм методу розв’язування задачі передбачає виконання таких
кроків.
1. Використовуючи відомі експериментальні дані для теплофізичних
параметрів рівняння (1) і застосувавши метод середньоквадратичного наближення функцій, були побудовані аналітичні вирази для теплофізичних параметрів рівняння (1). Після виконання цього кроку алгоритму коефіцієнти
c ( T ) ,  ( T ) , k ( T ) в диференціальному рівнянні (1) стають відомими в аналітичному вигляді. Графіки цих коефіцієнтів для випадку безрозмірного варіанта задачі показані на рис. 1, 2, 3. Маркери на рисунках вказують на табличні
значення цих коефіцієнтів.
Аналогічно, спираючись на експериментальні дані роботи [2], була побудована функція Tпов  t  крайової умови (3), яка описує процес охолодження
бокової поверхні циліндра.
2. На другому кроці алгоритму диференціальне рівняння (1) та додаткові умови (2), (3), (4), (5) зведені до безрозмірного варіанта. Перехід виконано за рекомендаціями роботи [1].

Рис. 1. Апроксимація коефіцієнта питомої теплоємності

3. До безрозмірної задачі застосовано метод сіток з використанням явної
різницевої схеми [1]. Був розроблений тестовий приклад, який дозволив
встановити залежність між кроками по просторовій та часовій координатах,
яка забезпечує стійкість явної різницевої схеми.
4. За рекомендаціями науковців ІЧМ був сформульований реальний
приклад задачі (1) – (5). Приклад був переведений до безрозмірного варіанта,
виконано розрахунок і результати переведені на розмірний (зручний для користувачів) варіант. За бажанням користувачів розроблена програма дозволяє
подавати результати у вигляді таблиць, графіків, або виконати візуалізацію
температурного поля.
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Рис. 2. Апроксимація коефіцієнта густини матеріалу

Рис. 3. Апроксимація коефіцієнта температуропровідності

Опис розробленого програмного продукту. Була створена програма, яке
демонструє розподіл температури всередині циліндра по ізотермах і зміну
цього розподілу із плином часу.
На рис. 4 показано головний екран програми. У правій частині екрану можна задати параметри охолодження, а саме: радіус циліндра, який охолоджується, час, протягом якого буде проходити охолодження, та кількість розбиттів по просторовій координаті.
Після запуску охолодження (після натискання на кнопку «Почати охолодження») розраховується температура у табличному вигляді у безрозмірних
змінних та відбувається перехід до розмірних змінних. З’являється можливість побачити ці результати на вкладках «Розмірний результат» та «Безрозмірний результат» (рис. 6 та рис. 7 відповідно). Саме на результатах у розмірних змінних відбувається візуалізація процесу охолодження циліндра.
26
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Рис. 4. Головний екран програми з візуалізацією

Рис. 5. Візуалізація процесу охолодження
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Рис. 6. Результат роботи програми у розмірних змінних

Рис. 7. Результат роботи програми у безрозмірних змінних

Ізотерми, показані на рисунку 5, змінюють свій колір відповідно до температури у даний момент часу, час можна побачити у лівій нижній частині вікна програми. Колір ізотерм змінюється від червоного (максимальна початкова температура) до синього кольору (температура зовнішнього середовища).
При наведені курсором миші на ізотерм, у правій верхній частині вікна про28
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грами можна побачити температуру на даний момент часу у даній області
циліндра.

Рис. 8. Графік залежності температури бокової поверхні циліндра від часу

Рис. 9. Графік залежності температури вздовж радіуса циліндра від часу

Для спрощення аналізу результатів програма надає можливість будувати
графіки залежності температури бокової поверхні циліндра від часу (рис. 8),
та графіки залежності температури вздовж радіуса циліндра (рис. 9).
Висновки. Розроблено програмну реалізацію алгоритму розв’язування математичної моделі задачі теплопровідності для розігрітого циліндра під час
його охолодження. Програма має зручний для користувача сервіс, який надає
можливість проаналізувати процес охолодження циліндра.
29
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Результати роботи можуть бути використані при розробці режимів термічної обробки металопрокату з формами, наближеними до циліндра великої
довжини, із сталей з різними теплофізичними властивостями.
Результати роботи програми обговорювалися на конференціях [3, 4, 5].
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АСИМПТОТИЧНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДНОСТІ
ДЕЯКИХ АЛГОРИТМІВ НАБЛИЖЕННЯ ФУНКЦІЇ
Досліджено асимптотичну складність найбільш поширених алгоритмів наближення функції на відрізку. Під час дослідження алгоритмізовано та програмно реалізовано чотири методи наближення функції за допомогою мови програмування Python.
Проведено серію обчислювальних експериментів, виконано порівняльний аналіз результатів роботи алгоритмів на конкретному прикладі, надано науково-методичні
рекомендації щодо підвищення точності наближення.
Ключові слова: наближення функції, інтерполяційні многочлени Лагранжа та
Ньютона, многочлен найкращого середньоквадратичного наближення, інтерполяційні кубічні сплайни, асимптотичний аналіз складності, похибка, збіжність.
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ASYMPTOTIC ANALYSIS OF THE COMPLEXITY OF SOME
ALGORITHMS FOR THE APPROXIMATION OF A FUNCTION
The article is devoted to the study of the asymptotic complexity of algorithms of the wide
known methods for approximating functions of one variable on a given interval: the interpolation method using the Lagrange polynomial, the Newton's polynomial, cubic splines
and the least squares method of the best mean square approximation of a function. A software implementation of the named methods is developed using the Python programming
language. A series of computational experiments is carried out, and a qualitative comparative analysis of the efficiency of the implemented algorithms is given on the example of approximating a specific function at a given interval.
Asymptotic analysis is one of the types of algorithms' analysis. The purpose of asymptotic analysis is to compare the time and other resources spent by various algorithms designed
to solve the same problem on a large amount of input data. Estimating the complexity function used in asymptotic analysis, which is called the complexity of the algorithm, allows us
to determine how fast the complexity of the algorithm increases with raising data volume.
The problem of finding an unknown function or simplifying a difficult function on the
information of some its values has applications in many practical problems. As the volume
of data required for processing increases with the development of technologies, the issue of
achieving the minimum practical complexity while keeping the accuracy of the function
approximation algorithms is very important.
Keywords: function approximation, Lagrange and Newton’s interpolation polynomials,
best mean square approximation polynomial, cubic interpolation splines, asymptotic analysis of complexity, error, convergence.
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Л.Л. Гарт, А.С. Каманцев
Днипровский национальный университет имени Олеся Гончара

АСИМПТОТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОЖНОСТИ НЕКОТОРЫХ
АЛГОРИТМОВ ПРИБЛИЖЕНИЯ ФУНКЦИИ
Исследована асимптотическая сложность наиболее используемых алгоритмов
приближения функции на отрезке. В ходе исследования алгоритмизированы и программно реализованы четыре метода приближения функции с помощью языка программирования Python. Проведена серия вычислительных экспериментов, выполнен сравнительный анализ результатов работы алгоритмов на конкретном примере,
даны научно-методические рекомендации по повышению точности приближения.
Ключевые слова: приближение функции, интерполяционные многочлены Лагранжа и Ньютона, многочлен наилучшего среднеквадратичного приближения, интерполяционные кубические сплайны, асимптотический анализ сложности, погрешность, сходимость.

Вступ. Під час дослідження різних процесів в природі і суспільстві інформація, яку отримують в результаті вимірів їх стану, має, як правило, дискретне представлення у вигляді масивів числових даних про функціональні залежності, що характеризують ці процеси. Труднощі, а часто і неможливість використання масивів виникають під час розв’язання таких прикладних задач,
як математичне моделювання та прогнозування, визначення функціональної
закономірності природи досліджуваного процесу (наприклад, у вигляді емпіричної формули), під час розв’язання проблем економного зберігання великих за обсягом масивів даних або швидкісною передачею їх по каналах зв'язку, а також під час відновлення значень функціональної залежності на «неосвітлених вимірами» ділянках та ін. [1]. Ці труднощі долають шляхом заміни (стиснення) великих масивів аналітичними виразами з невеликою кількістю параметрів. Для розв’язання цієї проблеми застосовують засоби аналітичної обробки даних на основі методів і алгоритмів апроксимації (наближення)
функцій, таких як апроксимація поліномами, раціональними дробами, експонентами, сплайнами, сплесками (вейвелет-функціями), фрактальними методами та ін. В роботі [2] ефективність зазначених вище методів апроксимації
продемонстровано на ряді прикладних задач: навігація автономно рухомих
апаратів, неруйнівний контроль, реографія підшлункової залози, тепломасообмін, конструювання гібридних дзеркальних антен, апроксимація атмосферних характеристик та ін.
Апроксимація (лат. proxima – найближча) функції – це, як відомо, подання
довільної складної функції f ( x) простою і зручною для практичного використання функцією F ( x) таким чином, щоб відхилення F ( x) від f ( x) в області
її завдання було найменшим за певним критерієм наближення. Функції F ( x)
мають при цьому назву функцій апроксимації.
Історично розкладання функцій в ряд Тейлора
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f (i ) ( x0 )
( x  x0 )i
i!
i 1
стало одним з перших методів наближення функцій в околі точки x0 . Перший член f ( x0 ) ряду являє собою відлік функції в точці x0 і грубе наближення до значень функції в околі цієї точки. Всі інші члени ряду деталізують
значення функції в околі точки x0 за інформацією в сусідніх точках і тим точніше наближають суму ряду до значень функції, чим більше членів суми беруть участь в наближенні, з одночасним розширенням інтервалу околу точного наближення. Наближені формули обчислення різноманітних функцій
(таких, як корінь) або констант (таких, як π) були відомі ще в давнину. Початком сучасної теорії наближення прийнято вважати роботу П.Л. Чебишева
1857 року, присвячену поліномам, що найменш відхиляються від нуля (зараз
їх називають поліномами Чебишева першого роду) [3].
Визначитися з вибором ефективного алгоритму серед існуючих, що побудовані для розв’язання тої чи іншої проблеми, дозволяє складність алгоритму
– кількісна характеристика, що відображує споживані алгоритмом ресурси
під час його виконання (в основному, час виконання і простір пам’яті) [4].
Одним з видів аналізу складності алгоритмів є їх асимптотичний аналіз. Метою асимптотичного аналізу є порівняння витрат часу та інших ресурсів різноманітними алгоритмами, що призначені для вирішення однієї задачі при
великому обсязі вхідних даних. Використовувана у асимптотичному аналізі
оцінка функції трудомісткості, що називається складністю алгоритму, надає
можливість визначити, як швидко зростає трудомісткість алгоритму зі збільшенням об’єму даних [5]. Оскільки з розвитком технологій збільшуються
об’єми даних, що необхідно обробити, питання досягнення мінімальної практичної трудомісткості при збереженні точності алгоритмів наближення функції є дуже актуальною проблемою.
Постановка задачі. Задача апроксимації функцій, що розглядається в даній роботі, виникає під час розв'язання багатьох практичних задач, які передбачають обчислення значень деяких функціональних залежностей у  f ( x)
на заданому відрізку [a, b] . При цьому, зазвичай, мають місце дві ситуації:
1) явна залежність між x та у на [a, b] відсутня, а є тільки таблиця експериментальних даних {xi ; yi } , i  0, 1,..., n (n ) , і виникає необхідність визначення у  f ( x) на інтервалі ( xi , xi 1 )  [a, b] ( i  0, 1,..., n  1 ). До цієї задачі
відноситься також уточнення таблиць експериментальних даних;
2) залежність у  f ( x) відома і неперервна, але настільки складна, що не
придатна для практичних розрахунків. Ставиться задача спрощення обчисN

f ( x)  f ( x0 )  

b

лення значень функції f ( x) або її характеристик ( f ( x) , max f ( x) ,  f ( x)dx
a

та ін. [6]). Тому, з точки зору економії часу і матеріальних ресурсів, приходять до необхідності побудови деякої іншої функціональної залежності
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у  F ( x) , яка була б близька до f ( x) за основними її параметрами, але більш
проста і зручна в реалізації під час подальших розрахунків, тобто ставиться
задача про наближення (апроксимацію) функції f ( x) в області її визначення.
Метою даної роботи є алгоритмізація найбільш поширених методів наближення функції f ( x) (інтерполювання за допомогою многочленів Лагранжа, Ньютона, кубічних сплайнів, а також метод найменших квадратів найкращого середньоквадратичного наближення функції), програмна реалізація
розроблених алгоритмів та їх порівняльний аналіз за точністю й асимптотичною складністю.
Методи розв’язання. Основний підхід до розв'язання задачі апроксимації
функції f ( x) полягає в тому, що апроксимуючу функцію F ( x) вибирають
залежною від деяких вільних параметрів, тобто F ( x)  F ( x, a1 , a2 ,..., am ) , де

ai  const , i  1, m (m ) . Значення параметрів ai , i  1, m вибирають з певних умов близькості для f ( x) і F ( x) . B залежності від способу підбору параметрів, отримують різні види апроксимації.
В даний час на практиці добре вивчена і широко застосовується лінійна
апроксимація, за якій функцію F ( x) вибирають лінійно залежною від число-

вих параметрів ai , i  1, m у вигляді так званого узагальненого многочлена
m

F ( x)  a11 ( x)  a22 ( x)  amm ( x)   ai i ( x) , де {i ( x)}
i 1

i 1, m

– деяка вибрана

лінійно-незалежна система базисних функцій. Важливим є те, щоб ця система
була повною, тобто забезпечувала апроксимацію функції f ( x) за допомогою
F ( x) із заданою точністю на всіх інтервалах [a, b] визначення у  f ( x) . Для
більшості практичних задач найбільш зручною є така система базисних функцій {i ( x)}
, що в підсумку приводить до апроксимації звичайними алгеi 1, m

браїчними многочленами.
Різні методи апроксимації функцій мають власні специфічні властивості і
характеристики, такі як збіжність методу, стійкість обчислювального процесу, похибка апроксимації та необхідна кількість арифметичних дій, за якими
оцінюють ефективність числового методу [7].
Більшість наближених методів розв’язання задач математичного аналізу,
диференціальних рівнянь, математичної фізики так чи інакше пов’язана із
апроксимацією функцій. Типовою серед вказаних задач є задача інтерполяції
функцій. Нехай на відрізку [a, b] задано n  1 впорядкованих не обов’язково
рівновіддалених точок (вузли інтерполяції)
(1)
a  x0  x1  x2  xn  b ,
а також значення функції f ( x) у цих точках:
f ( x0 )  f0 , f ( x1 )  f1, , f ( xn )  f n .
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Задача інтерполювання функції f ( x) на [a, b] за системою вузлів {xi }

i 0 ,n

, як

відомо, полягає у побудові такої функції F ( x) , що належить відомому класу
функцій і набуває у вузлах інтерполяції ті ж значення, що і f ( x) :
(2)
F ( x0 )  f0 , F ( x1 )  f1, , F ( xn )  f n .
Основна мета інтерполяції – отримати швидкий (економічний) алгоритм обчислення значень f ( x) для точок х [a, b] , які не містяться в таблиці даних.
Класичним методом розв’язання вказаної задачі є побудова інтерполяційного алгебраїчного многочлена, який можна подати у різних формах запису,
наприклад [7]:
– форма Лагранжа
n xx
n
j
, a  хb;
(3)
Ln ( x)   f ( xi ) 
x

x
i
j
i 0
j 0
j i

– форма Ньютона
Рn ( x)  f ( x0 )  f ( x0 , х1 )( x – x0 )  f ( x0 , х1, х2 )( x – x0 )( x – x1 ) 
(4)
 f ( x0 , х1 ,..., хn )( x – x0 )( x – x1 )( x – xn –1 ) , a  х  b ,
де f ( x0 , x1 ,..., xk ) – поділені різниці порядку k , що визначаються за допомогою поділених різниць попереднього, (k  1) -го порядку за формулою
f ( x1 , x2 ,..., xk )  f ( x0 , x1 ,..., xk 1 )
, k  1, 2,..., n .
f ( x0 , x1 ,..., xk ) 
xk  x0
Даний підхід цілком виправданий, оскільки він ґрунтується на відомій теоремі Вейєрштрасса, яка стверджує, що довільну неперервну на відрізку функцію можна рівномірно із довільною точністю наблизити многочленом. Проте виявляється, що на практиці межі застосування інтерполяційного многочлена на всьому відрізку [a, b] досить обмежені. Справа в тому, що часто побудова інтерполяційного полінома n-го степеня за сукупністю всіх вузлів дає
незадовільний результат. В цьому випадку весь відрізок інтерполювання можна розбити на часткові відрізки [ xi 1 , xi ] , i  1, 2,..., N ( x0  a, xN  b) і на
кожному з них побудувати свій інтерполяційний многочлен, наклавши умову, щоб у точках «зшивання» значення цих поліномів співпадали. Така інтерполяція називається кусково-поліноміальною і, зрозуміло, що вона використовується для побудови часткових поліномів невеликих степенів. У випадках,
коли в результаті наближення необхідно отримати диференційовану функцію, висувають ще вимогу співпадання значень похідних у точках «зшивання» для кожного часткового многочлена. Найбільш широке практичне застосування, в силу їх простоти, знайшли інтерполяційні кубічні сплайни [8].
Кубічну сплайн-функцію S ( x) на кожному з часткових відрізків [ xi 1 , xi ]
(i  1, 2,..., N ) шукають у вигляді полінома третього степеня
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( x  xi )2
( x  xi ) 3
(5)
Si ( x)  ai  bi ( x  xi )  ci
 di
, xi 1  x  xi ;
2
6
де ai , bi , ci , di – коефіцієнти, що підлягають визначенню і мають такий зміст:
(6)
ai  Si ( xi ), bi  Si( xi ), ci  Si ( xi ), di  Si ( xi );

( x  xi )2
, Si ( x)  ci  di ( x  xi ), Si(x )  di .
тут Si( x)  bi  ci ( x  xi )  di
2
З умов інтерполювання S ( xi )  f ( xi ), i  1, N відразу знаходять

ai  f ( xi ), i  1, N .
Умова неперервності сплайна S ( x) приводить до співвідношень
Si ( xi )  Si1 ( xi ), i  1, N  1 ,
або, з урахуванням (5), (6),
c
d
(7)
ai  ai 1  bi 1 ( xi  xi 1 )  i 1 ( xi  xi 1 )2  i 1 ( xi  xi 1 )3 , i  1, N  1,
2
6
де додатково позначено a0  f ( x0 ) . Якщо для скорочення запису ввести крок
hi  xi  xi1 ( i  1, 2,..., N ) між сусідніми вузлами, то рівняння (7) набудуть
вигляду
hi2
hi3
(8)
hi bi  ci  di  fi  fi 1, i  1, N .
2
6
Умова Si( x)  Si1 ( x), i  1, N  1 неперервності першої похідної сплайна S ( x)
приводить до рівнянь
hi2
hi ci  di  bi  bi 1 , i  2, N ;
(9)
2
умова Si( x)  Si1 ( x), i  1, N  1 неперервності другої похідної сплайна – до
рівнянь
hi di  ci  ci 1, i  2, N .
(10)
Отже, співвідношення (8)–(10) утворюють систему 3N  2 лінійних алгебраїчних рівнянь відносно 3N невідомих коефіцієнтів bi , ci , di , i  1, N . Два додаткових рівняння задають з урахуванням обмежень у крайніх точках відрізка [a, b] . У роботі використано стратегію задання значень другої похідної
S (a) і S (b) , що приводить до побудови єдиного сплайна із заданою кривизною в крайніх точках [8]. Зокрема, якщо відомі значення f (a) і f (b) , то
природньо вимагати, щоб S (a)  S1( x0 )  f (a), S (b)  S N ( xN )  f (b) , тобто
c1  h1 d1  f (a), cN  f (b) .
Умова c1  h1 d1  f (a) , вочевидь, співпадає з рівнянням (10) при i  1 , якщо
покласти c0  f (a) . Таким чином, для знаходження коефіцієнтів bi , ci , di ,
i  1, N сплайна S ( x) має місце замкнена система лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР) (8), (9),
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hi di  ci  ci 1, i  1, N ; c0  f (a), cN  f (b) .
(11)
Після елементарних перетворень над рівняннями (8), (9), (11) одержують систему рівнянь відносно коефіцієнтів ci ( i  1, N 1 ):
f f
f  fi 1 
hi ci 1  2(hi  hi 1 )ci  hi 1ci 1  6  i 1 i  i
 , i  1, N  1; (12)
hi 
 hi 1
c0  f (a), cN  f (b) .
В силу діагонального переважання система (12) має єдиний розв’язок, який
зазвичай одержують із використанням методу прогонки [7]. За знайденими
коефіцієнтами ci ( i  1, N 1) решту коефіцієнтів сплайна визначають так:
ci  ci 1
hi
hi 2
f  fi 1
di 
, bi  ci  di  i
, i  1, N .
hi
2
3!
hi
Як зауваження слід відмітити, що серед всіх двічі диференційованих на відрізку [a, b] функцій, що інтерполюють функцію f ( x) за заданою сукупністю точок, кубічний сплайн S ( x) має найменшу осциляцію [8].
Інтерполяція таблично заданої функції f ( x) на відрізку [a, b] іноді буває
практично неможлива, а у випадку слабко (стохастично або кореляційно)
зв’язаних величин або ж неточних даних вона втрачає сенс. У таких випадках
застосовують апроксимацію даних такою функцією простого вигляду, яка б
вірно відображала характер залежності у  f ( x) в цілому і не обов’язково
співпадала з нею на заданій сукупності точок. Найбільш ефективним методом апроксимації табличних даних є метод найменших квадратів, згідно з
яким апроксимаційна функція вибирається так, щоб сума квадратів відхилень
її від заданих значень була мінімальною. Під час поліноміальної апроксимації серед усіх алгебраїчних многочленів степеня m  n вигляду
(13)
m ( x)  a0  a1x  a2 x 2  ...  am1x m1  am x m ,
де ai  , i  0, m , шукають такий, який надавав би мінімальне значення сумі
п

S  [ f ( xi )   m ( xi )]2 .

(14)

i 0

Із використанням умов оптимальності для функції S  S (a0 , a1 ,..., am ) багатьох змінних отримують систему рівнянь відносно коефіцієнтів ai (i  0, m) :
c0 a0  c1a1  c2 a2  ...  cm am  d 0
c a  c a  c a  ...  c a  d ,
m 1 m
1
 1 0 2 1 3 2
c2 a0  c3a1  c4 a2  ...  cm2 am  d 2 ,


cm a0  cm1a1  cm 2 a2  ...  c2 m am  d m .

(15)
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п

п

i 0

i 0

де c j   xij , j  0,2m; d k   f ( xi ) xik , k  0, m . Матриця системи (15) симетрична і невироджена, отже система має єдиний розв’язок a0* , a1* ,..., am* , який
доставляє мінімум величині (14) і утворює за формулою (13) алгебраїчний
многочлен степеня m, що надає на відрізку [a, b] найкраще середньоквадратичне наближення функції f ( x) , заданої таблично.
Чисельний експеримент. Для проведення чисельного експерименту кожний із зазначених вище методів наближення функцій було реалізовано програмно мовою програмування Python з використанням бібліотек numpy і
plotly. Розрахунки проводились на основі таких даних:
(16)
f ( x)  3  cos x  3, 5  3 x , [a, b]  [1,3; 5] ;
ba
;
(17)
xk  a  k h, k  0, 1,..., n; h 
n
h
(18)
х j  a  ( j  1) , j  0, 1,..., 5n  3 .
5
Задача чисельного експерименту полягала у наближенні функції (16) за системою заданих вузлів xk ( k  0, 1,..., n ) виду (17), де – фіксоване натуральне
число. Контроль якості наближення здійснювався шляхом обчислення значень функції f ( x) як у вузлових, так і деяких інших точках з області визначення функції, зокрема, у точках х j ( j  0, 1,..., 5n  3 ) виду (18). Для досягнення найбільшої точності обчислень під час реалізації методу найкращого
середньоквадратичного наближення степінь m апроксимуючого многочлена
 m ( x) було обрано рівною степені n інтерполяційного многочлена функції
f ( x) . Результати застосування кожного з вищеозначених методів наближення функції f ( x) для випадку n  6 подано на рисунках 1, 2.

Рис. 1. Графічне зображення наближення функції f ( x) на проміжку [1.17, 5.12]
методами інтерполяції Лагранжа, Ньютона, найменших квадратів та кубічним
сплайном.

Числові дані, за якими було побудовано наведені на рис. 1 графіки, подано
38

ISSN 2074-5893 Питання прикладної математики і математичного моделювання. Випуск 20

на рис. 2, де використано такі позначення: x – точки, в яких обчислено значення f ( x) та функцій, що наближають її за системою вузлів (17); Original
– точні значення функції f ( x) ; Splain та d Splain – значення інтерполяційного кубічного сплайну та похибка наближення відповідно; Lagrange та
d Lagrange – значення інтерполяційного многочлена Лагранжа та похибка
наближення відповідно; Newton та d Newton – значення інтерполяційного
многочлена Ньютона та похибка наближення відповідно; RMS та d RMS –
значення многочлена найкращого середньоквадратичного наближення функції f ( x) та похибка такого наближення відповідно.
З отриманих результатів видно, що похибки наближення незначні і у вузлових точках майже дорівнюють нулю (з точністю не менше 9 десяткових
знаків), що підтверджує коректність проведених розрахунків. Похибка наближення під час екстраполювання більша, порівняно з похибкою інтерполювання, для усіх розглянутих методів. Що стосується екстраполювання кубічним сплайном, то мала похибка у відповідних точках пояснюється вдалим
збігом сплайну і наближуваної функції у розглядуваному прикладі.

Рис. 2. Числові результати наближення функції f ( x) на проміжку [1.17, 5.12].

При зміненні числа n ( 3  n  10 ), що регламентує кількість вузлів інтерполяції на відрізку [a, b] , була отримана наступна залежність середніх квадратів
відхилень наближених значень функції кожним з методів.
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Таблиця 1
Середні квадрати відхилень наближених значень функції
n

ІМ Ньютона

ІМ Лагранжа

МНСН

Кубічний сплайн

3
4
5
6
7
8
9
10

0.3329
5.96E-3
1.61E-3
3.37E-06
9.80E-07
1.63E-09
5.31E-10
2.36E-13

0.3329
5.96E-3
1.61E-3
3.37E-06
9.80E-07
1.63E-09
5.31E-10
2.36E-13

0.2575
1.17E-2
1.54E-3
3.10E-05
5.82E-07
1.48E-09
9.21E-11
2.72E-10

0.0004
5.58E-05
1.55E-05
5.80E-06
2.62E-06
1.34E-06
7.43E-07
4.41E-07

У табл. 1 використані такі скорочення: ІМ – інтерполяційний многочлен,
МНСН – многочлен найкращого середньоквадратичного наближення. Отже,
для розглядуваних функції f ( x) і сіток вузлів на [a, b] можна стверджувати:
1. Метод найкращого середньоквадратичного наближення виявив найгіршу
точність при n  7 .
2. При n  7 точність методу найкращого середньоквадратичного наближення виявилась кращою, ніж точність наближення кубічними сплайнами.
3. Метод інтерполяції кубічними сплайнами виявся точнішим, ніж многочлени Лагранжа і Ньютона при n  6 .
4. При n  6 многочлени Ньютона і Лагранжа виявили кращу точність, ніж
метод інтерполяції кубічними сплайнами.
Важливим питанням, що впливає на можливість алгоритмів бути застосованими на практиці, є їх асимптотична складність. Проаналізуємо кількість
виконаних операцій кожним з розглянутих методів наближення у залежності
від значення n.

Рис. 3. Графічне зображення залежності від n кількості виконаних операцій
розглянутими методами наближення функції f ( x) .
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Числові дані, за якими побудовано графіки, наведені на рис. 3, подано в
табл. 2.
Таблиця 2
Кількість виконаних операцій
n

ІМ Ньютона

ІМ Лагранжа

МНСН

Кубічний сплайн

3
380
228
428
30
4
960
480
735
39
5
2030
870
1183
48
6
3808
1428
1764
57
7
6552
2184
2492
67
8
10560
3168
3381
76
9
16170
4410
4444
85
10
23760
5940
5746
94
Кількість точок, у яких проводився контроль якості наближення функції,
було обрано близьку до 5п з метою демонстрації зміни кількості операцій,
виконаних під час реалізації методу найменших квадратів, відносно операцій,
виконаних під час розрахунків за допомогою многочленів Ньютона та Лагранжа при зміненні n від 3 до 10.
Під час підрахунку виконаних арифметичних операцій були враховані такі
особливості:
– операція піднесення до степеню не може бути виконана за сталий час,
тому кожне піднесення до степеню k дає log 2 k операцій (за алгоритмом бінарного піднесення до степеню);
– СЛАР у методі найменших квадратів розв’язується за допомогою методу
Гауса, що потребує порядку (m  1)3 операцій;
– СЛАР під час інтерполювання кубічними сплайнами розв’язується за допомогою методу прогонки, що дає 2n  3 операцій.
Виходячи з формул, за якими відбувається наближення функції кожним із
реалізованих методів, можна надати такі асимптотичні оцінки трудомісткості
обчислень у фіксованій точці x [a, b] :
 інтерполяційний многочлен Лагранжа – O(n2 ) ;
 інтерполяційний многочлен Ньютона – O(n3 ) ;
 многочлен найкращого середньоквадратичного наближення має складність попереднього обчислення коефіцієнтів O(n3 ) і O(n  log n) для кожної
обчислюваної точки;
 наближення інтерполяційним кубічним сплайном має складність попереднього обчислення коефіцієнтів O(n) ; складність обчислення значення на
проміжку є константною – O(1) ; визначити, якому частковому проміжку належить задана точка, можна за O(log n) операцій, отже складність обчислення значення сплайну у кожній новій точці складає O(log n) .
З цього випливає, що:
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 найменшу асимптотичну складність має наближення функції інтерполяційним кубічним сплайном;
 найбільшу асимптотичну складність має інтерполяційний многочлен
Ньютона;
 метод найменших квадратів має кращу асимптотичну складність, ніж
методи інтерполювання за допомогою многочленів Лагранжа та Ньютона.
Проте, якщо кількість точок, у яких необхідно наблизити функцію, не на багато перевищує n, то за малих n многочлени Лагранжа та Ньютона можуть
дати кращі результати. Наприклад, якщо значення функції наближується у 5п
точках, многочлен Лагранжа виявляється ефективнішим при n  9 , а многочлен Ньютона виявляється ефективнішим при n  3 . При збільшенні кількості
точок для наближення значень f ( x) , обмеження для n зменшується.
Отримана практично алгоритмічна складність узгоджується з наведеними
асимптотичними оцінками.
Прикладна задача. Аналіз ефективності розглянутих алгоритмів наближення функції було проведено на прикладі розв’язання задачі відновлення
функціональної залежності b( x) питомої витрати палива від швидкості дизельного двигуна за результатами експериментальних вимірювань [9]. Результати вимірювань подані у табл. 3.
Таблиця 3
Питома витрата палива в залежності від швидкості двигуна

об.
хв.

№

x,

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400

b,

г
кВт  год

279,00
265,03
257,42
255,50
259,35
264,22
267,16
268,60
270,00
273,49
281,25

r ( x) ,

г
кВт  год

±3,73
±2,07
±2,55
±2,09
±4,24
±2,52
±1,80
±2,66
±2,97
±1,94
±3,16

У табл. 3 використані такі позначення: x – швидкість двигуна (чотиритактний дизельний двигун польського виробництва типу ANDORIA 4CTi901BE6 з наддувом та проміжним охолоджувачем); b – питома витрата палива
(тип масового датчика палива AMX 212F); r ( x) – похибка вимірювання. Експериментальні дані з номерами 1, 3, 5, 7, 9, 11 розглядались як вихідні дані
(вузли {xi } та значення {bi } наближуваної функції) в задачі інтерполювання.
Результати застосування розробленого програмного продукту до наближення
функції b( x) за такими вихідними даними подано на рисунках 4, 5.
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Рис. 4. Графічне зображення наближення функції b( x) на проміжку [1400, 3400]
методами інтерполяції Лагранжа, Ньютона, найменших квадратів та кубічним
сплайном.

Числові дані, за якими було побудовано наведені на рис. 4 графіки, подано
на рис. 5.

Рис. 5. Числові результати наближення функції b( x) на проміжку [1400, 3400].

З результатів роботи програми бачимо, що похибки отриманих наближень
незначні і не перевищують похибок експериментальних вимірювань, наведених у табл. 1, тому якість наближення функціональної залежності питомої
витрати палива b( x) від швидкості x дизельного двигуна можна вважати задовільною [9]. Кількість виконаних арифметичних операцій і середній квадрат відхилень для кожного з реалізованих методів наближення функції b( x)
подані у табл. 4.
Таблиця 4
Показники ефективності та якості наближення функції b( x)

N
ε

ІМ Ньютона

ІМ Лагранжа

МНСН

Кубічний сплайн

840
0.3210

360
0.3210

996
0.3728

53
0.4661

Тут N – кількість виконаних операцій, ε – середній квадрат відхилень розрахункових значень функції b( x) від експериментальних даних. З отриманих
результатів випливає, що для розв’язання цієї практичної задачі найкращу
точність проявили методи інтерполяції Лагранжа і Ньютона, а найгіршу – інтерполювання кубічними сплайнами. Найбільшу кількість операцій зажадав
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метод найкращого середньоквадратичного наближення, найменшу – метод
інтерполювання кубічними сплайнами. Одержані висновки щодо показників
ефективності та якості наближення функції b( x) аналогічні висновкам щодо
відповідних показників під час наближення аналітично заданої функції (16).
Аналіз отриманих результатів та висновки. Під час виконання роботи
проведено алгоритмізацію та програмну реалізацію найбільш поширених методів наближення функції f ( x) на відрізку (інтерполювання за допомогою
многочленів Лагранжа, Ньютона, кубічних сплайнів, а також методу найменших квадратів найкращого середньоквадратичного наближення функції),
виконано порівняльний аналіз розроблених алгоритмів за точністю і асимптотичною складністю.
Підсумовуючи отримані результати, можна навести наступний алгоритм
вибору методу інтерполювання функції f ( x) на заданому відрізку:
1. Якщо висока точність наближення не вимагається або n є малим, то доцільно використовувати інтерполювання за допомогою кубічних сплайнів;
2. Якщо n не дуже мале, алгоритмічна складність алгоритму не має суттєвого значення і вимагається висока точність наближення, то найкращим вибором буде інтерполяційний многочлен у формі Лагранжа;
3. Якщо n досить велике, алгоритмічна складність має значення і вимагається висока точність наближення, то доцільно використовувати метод найменших квадратів.
Бібліографічні посилання
1. Каленчук-Порханова, А.А. Наилучшая чебышёвская аппроксимация как эффективный
способ обработки информации [Текст] / А.А. Каленчук-Порханова // Штучний інтелект,
2009, № 3, с. 53–63.
2. Бердышев, В.И., Петрак, Л.В. Аппроксимация функций, сжатие численной информации, приложения [Текст] / В.И. Бердышев, Л.В. Петрак. – Екатеринбург: УрОран, 1999.
– 296 с.
3. Rivlin, Т.J. Introduction to the Approximation of Functions [Text] / Theodor J. Rivlin. –
Dover Publications, 2010. – 160 р.
4. Wilf, H.S. Algorithms and Complexity [Text] / Herbert S. Wilf. – A K Peters/CRC Press,
2002. – 219 р.
5. Кормен, Т.X. Алгоритмы: построение и анализ [Текст] / Т.X. Кормен, Ч.И. Лейзерсон,
Р.Л. Ривест, К. Штайн. – М.: ООО “И.Д. Вильямс”, 2013. – 1328 с.
6. Kiseleva, E.M. On a problem of numerical simulating the derivative of discrete time series
with approximate values [Text] / E.M. Kiseleva, L.L. Hart, P.A. Dovgay // Journal of
Automation and Information Sciences, 2015, Vol. 47, Issue 12, p. 1–17.
7. Самарский, А.А., Гулин, А.В. Численные методы [Текст] / А.А. Самарский, А.В. Гулин. – М.: Наука, 1989. – 430 с.
8. Довгий, Б.П. Сплайн-функції та їх застосування [Текст] / Б.П. Довгий, А.В. Ловейкін,
Є.С. Вакал, Ю.Є. Вакал. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2016. – 117 с.
9. Stoeck, T. Application of the polynomial interpolation method for determining performance
characteristics of a diesel engine [Text] / T. Stoeck, K.F. Abramek // Metrology and Measurement Systems, 2014, Vol. 21, № 1, pp. 157–168.
Надійшла до редколегії 17.09. 2020.
44

ISSN 2074-5893 Питання прикладної математики і математичного моделювання. Випуск 20

УДК 0048:681.3

doi: 10.15421/322004
Н.А. Гук, Д.С. Малишко

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

ЗАСТОСУВАННЯ ЗГОРТКОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДО ЗАДАЧ
КЛАСИФІКАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ
Роботу присвячено вибору архітектури згорткової нейронної мережі для
розв’язання задач класифікації зображень. Побудовано математичну модель нейронної мережі. Для запобігання проблемі перенавчання застосовано регуляризацію Тихонова. Проведено серію обчислювальних експериментів, за якими створено рекомендації щодо проектування архітектури мережі.
Ключові слова: згорткова нейронна мережа, класифікація, перехресна ентропія,
регуляризація.

N.А. Нuk, D.S. Маlyshkо
Oles Honchar Dnipro National University

APPLICATION OF CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS TO
IMAGE CLASSIFICATION PROBLEMS
In this article, the properties and possibilities of convolutional neural networks for solving classification problems are investigated.
Based on the results of the analysis of literature sources, the state of the problem to date
has been investigated, the main architectures of modern convolutional neural networks,
and their parameters have been determined. The problem of retraining of neural networks
is investigated and such a way of counteracting retraining as Tikhonov regularization, special cases of which are L1 and L2 regularizations, is clarified.
A mathematical model of a convolutional neural network has been built, which allows
the use of a set of layers, such as convolutional, subsample, dropout, and fully connected
layers. The use of a set of activation functions, error metrics, and regularization methods is
envisaged. ReLU due to the high convergence of the training method and Softmax due to
the possibility of interpreting the results as the probability of belonging of the input image
to the desired class is considered as the main activation function. Cross entropy is considered as the main loss function, which is due to the choice of the Softmax activation function. The use of the dropout layer, L1, and L2 regularizations as effective methods of preventing retraining is proposed as regularization methods.
The given model of the convolutional neural network is programmatically implemented.
Its work has been tested on the MNIST handwritten number set. Adam's adaptive batch
gradient descent method was used to train the network. Testing was performed with different variations of the above network components. To stop training, the method of an early
stop is used, which stops training the network in the absence of error reduction. This allowed the network's learning rate to be estimated to a minimum error value. Based on the
results of computational experiments, recommendations for the choice of the architecture
of the activation and error functions, setting the parameters of the network layers are formulated. Based on the results of the comparison of regularization procedures, the use of L2
regularization is proposed, which helps to prevent retraining of the network.
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ПРИМЕНЕНИЕ СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ К ЗАДАЧАМ
КЛАССИФИКАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Работа посвящена выбору архитектуры сверточной нейронной сети для решения
задач классификации изображений. Построена математическая модель нейронной
сети. Для предотвращения проблемы переобучения применена регуляризация Тихонова. Проведена серия вычислительных экспериментов, сформулированы рекомендации по проектированию архитектуры сети.
Ключевые слова: сверточная нейронная сеть, классификация, перекрестная энтропия, регуляризация.

Вступ. Сьогодні у багатьох галузях знань застосовуються сучасні технології штучних нейронних мереж, за допомогою яких успішно розв’язуються задачі класифікації та прогнозування. В залежності від постановки задачі використовуються багатошаровий перцептрон, мережа Кохонена, мережа Хопфілда, рекурентні мережі, згорткові мережі, архітектуру яких необхідно будувати та досліджувати для кожної окремої задачі. Важливим класом задач є
задача класифікації зображень. До розв’язання задач класифікації можна застосовувати мережі різних типів, найпростішими із яких є перцептрон, а найпоширенішими – згорткові нейронні мережі.
Застосування перцептрону викликає певні труднощі, пов’язані зі значними
розмірами зображень, що у свою чергу потрібує подання на вхід нейронної
мережі великих за обсягом вхідних векторів, наявності значної кількості нейронів у шарах мережі та синаптичних зв’язків між ними. Налаштування таких
мереж ускладнюється, доволі часто спостерігається проблема перенавчання
мережі. Крім того, для якісної класифікації бажано враховувати зв'язок між
сусідніми пікселями зображення, оскільки їх сукупність описує певні ознаки
об’єкту та може суттєво покращити результат. Однак застосування перцептрону не дозволяє врахувати двовимірну структуру зображень під час формування вхідних векторів навчаючої вибірки.
Для врахування зазначених особливостей останнім часом розвитку набуло
застосування згорткових нейронних мереж [6], архітектура яких підтримує
обробку локальних ознак зображення, формування шарів мережі у вигляді
карт ознак, локальне усереднення, що сприяє скороченню числа параметрів
за рахунок спільного використання синапичних ваг нейронами однієї карти,
стійкості мережі до зміщення та деформації зображення.
Проте не існує чітких критеріїв для вибору архітектури мережі, а лише рекомендації, які засновані на власному досвіді та проведених обчислювальних
експериментах.
Аналіз літературних джерел. Аналіз основних архітектур глибоких нейронних мереж, що застосуються до задач класифікації, виявляє тенденції їх
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розвитку та основні параметри, вибір та налаштування яких надає мережам
якісні переваги.
Першою згортковою мережею прийнято вважати LeNet5 [6], архітектура
якої передбачає використання шарів згортки, підвибірки за середнім елементом та застосування двошарового перцептрону в якості класифікатору. Її архітектура є фундаментальною для побудови сучасних мереж класифікації зображень, оскільки наявність матриць згорток дозволяє класифікувати ознаки
об’єкту, а не окремі пікселі зображення.
Прорив у використанні графічних процесорів для тренувань мереж привів
до створення архітектури AlexNet [4], яка є глибокою мережею та складається з 9 шарів, серед яких вперше використано шар dropout, функцію активації
ReLU та підвибірку за принципом максимального елементу.
Застосування наведених архітектур до розв’язання практичних задач класифікації зображень потребує вибору та налаштування функції активації, регуляризуючих процедур, послідовності розташування та кількості шарів у
архітектурі. Ґрунтовний вибір параметрів суттєво покращує роботу мереж та
надає їм нові властивості.
Незалежно від обраної архітектури мережі в процесі навчання часто виникає проблема збільшення помилки мережі на тестовій вибірці зі збільшенням
числа епох навчання. Зазначене явище називають проблемою перенавчання
нейронних мереж. Для усунення проблеми пропонується скорочувати кількість параметрів, які потребують налаштування, удосконалювати алгоритми
навчання. Однак найчастіше для усунення проблеми перенавчання застосовуються процедури регуляризації. Вони можуть бути проведені як на рівні
представлення вхідних даних, так і на рівні моделі мережі.
Процедурою, що виконує регуляризацію на рівні вхідних даних є аугментація даних (data augmentation). Її застосування передбачає створення додаткових даних для навчання мережі з тих, що вже наявні. Аугментація даних
направлена на зменшення впливу локальних особливостей зображень і підвищення здатності мережі до узагальнення. Так в роботі [11] застосовується
вилучення частини зображення, в роботі [9] пропонується створення нових
зображень з частин наявних, а автори [10] використовують змішування інформації з двох зображень навчальної вибірки. Однак можливість застосування
таких методів сильно залежить від виду даних в навчальній вибірці і аугментація не може бути універсальним засобом для усунення проблеми перенавчання.
Регуляризація на рівні моделі здійснюється шляхом накладення обмежень
на параметри мережі. До таких методів можна віднести класичний метод регуляризації А.М. Тихонова [1]. Стосовно нейронних мереж обмеження накладається на значення ваг синаптичних зв'язків. В роботі [5] показано, що
наявність обмежень послаблює вплив нерелевантних компонент вектора ваг,
а також зменшує вплив статичного шуму.
Метод проріджування (Dropout) [8, 2] ґрунтується на принципах навчання
нейронної мережі і передбачає виключення деякої кількості нейронів шару,
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вибраних випадковим чином, під час навчання. Кількість нейронів для виключення вказується у відсотках нейронів шару. Таким чином, генеруються
нові мережі, а процес навчання зводиться до навчання ансамблю з декількох
мереж з наступним усередненням отриманих результатів. Стосовно згорткових шарів описаний метод полягає у введенні розподілу ймовірностей для ваг
матриць згортки.
Ще один з підходів до підвищення узагальнюючої здатності висуває вимогу до властивостей вагової матриці шарів [3], а саме її ортогональності, лінійна незалежність вагових векторів нейронів забезпечує ідентифікацію різних особливостей зображення і підвищує здатність до узагальнення.
У даній роботі розглянуто застосування згорткової нейронної мережі для
задачі класифікації зображень, експериментально досліджено вплив особливостей архітектури мережі на результат класифікації та доцільність застосування регуляризації для усунення проблеми перенавчання мережі.
Постановка задачі. Задачу класифікації зображень сформулюємо у такий
спосіб: нехай існує скінченна множина класів Y та множина об’єктів D . Для
скінченної підмножини об’єктів M , M  D відомо, до якого класу відносяться об’єкти. Зазначена підмножина використовується у якості навчаючих прикладів. Необхідно побудувати алгоритм, який здійснює відображення D  Y
та класифікує довільний об’єкт d  D . Для забезпечення належної якості
розв’язання задачі необхідно налаштувати параметри алгоритму та дослідити
його властивості.
Математична модель згорткової мережі. Для розв’язання задачі класифікації зображень застосуємо згорткову нейрону мережу [6]. Основними
елементами архітектури згорткової нейромережі є два модулі, перший відповідає за згортку, тобто обробку зображення певним чином, а другий за класифікацію даних, що отримані з першого модулю. Основними шарами частини мережі, що обробляє зображення, є згортковий шар та шар підвибірки.
Згортковий шар містить у собі нейрони-матриці, на вхід до яких поступово
надходять ділянки зображення. Кожен з таких нейронів тренується так, щоб
набути здатність до класифікації певної ознаки об’єкту. Для кожної вхідної
ділянки зображення нейрон надає відгук, який можна інтерпретувати як міру
подібності вхідних даних до шаблону. Такі відгуки формують двовимірний
масив, який називається картою ознак. Шар підвибірки приймає ділянку карти ознак та за визначеним правилом формує єдиний відгук для масиву вхідних даних. Наприклад, нейрони підвибіркового шару мережі LeNet5 приймали ділянку 2х2 та розраховували для неї одне середнє значення, що суттєво
зменшує розмірність даних. Нейрони підвибіркового шару дозволяють сформувати карту найістотніших ознак. Модулем класифікації є повнозв’язні шари прямого розповсюдження по типу перцептрону.
Модель нейрону повнозв’язного шару має вигляд:
yˆ  Fact  G  x1, x2 ,..., xs , w1, w2 ,..., ws   ,
(1)
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де xi – елемент вхідних даних; wi – вага синаптичного зв’язку; G – функція
S

зваженої суми; G  x1, x2 ,..., xK , w1, w2 ,..., wK     xi  wi  ; i  1, S ; S – кільi 1

кість синаптичних зв’язків; Fact  x  – функція активації нейрону.
У якості функції активації обирається довільна нелінійна функція однієї
змінної. В роботі застосовується функція активації ReLU:
(2)
f  x   max  0, x  .
Особливою функцією активації є функція Softmax, яка враховує суму виходів всіх нейронів шару та набуває вигляду:
yˆi 

e xi

N

 e xk

,

(3)

k 1

де N – кількість нейронів у шарі; i, k  1, N .
Завдяки властивостям функції Softmax виходи мережі зручно інтерпретувати як ймовірність належності вхідних даних до певних класів.
Для організації процедури тренування мережі необхідно ввести функцію
похибки. Враховуючи вибір функції активації Softmax у якості функції похибки шару доцільно використати перехресну ентропію.
1
H  y, yˆ      yi ln yˆi  1  yi  ln 1  yˆi   ,
(4)
T t t
де yi – відповідь i -ого нейрону, яка очікується, yˆi – дійсна відповідь i-ого
нейрону, t  1,T , T – кількість елементів тренування (для стохастичних методів T  1), i  1, N , N – кількість нейронів у шарі.
Модель нейрону згорткового шару має вигляд:
M M

yij  b   wst x i  M 2 s  j  M 2t  ,

(5)

s 1t 1

де  i, j  – координати елементу матриці, з яким суміщено центр ядра згортки;
yij – відгук ядра згорткового шару; b – зміщення ядра згорткового шару;
M – розмірність матриці згортки; wst – вага синаптичного зв’язку елементу
ядра згортки; x – елемент вхідної матриці.
Зауважимо, що для вхідної матриці розміру a  b M 2  i  a  M 2 ;
M 2  j  b  M 2 . Тоді розмірність вихідної карти ознак дорівнює
 a  M   b  M  .
Підвибірковий шар виконує перетворення у такий спосіб:

yij  b  1 M

2

M M

 xi M 2 s  j M 2t  .

(6)

s 1t 1
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Методи навчання мережі та запобігання перенавчанню. Навчання нейронної мережі має на меті мінімізацію функції похибки (4) шляхом знаходження ваг синаптичних зв’язків між нейронами шарів.
У якості методу навчання застосовується метод градієнтного спуску, заснований на принципі ітераційного наближення до найближчого мінімуму
функціоналу похибки.
Враховуючи особливості формування функціоналу похибки у задачах класифікації зображень, а саме неповноту тренувальної вибірки, що призводить
до виділення несуттєвих рис класу об’єктів, можливе перенавчання нейронної мережі. Це такий стан мережі, коли успішна класифікація відбувається
виключно на даних, які використовувалися для тренування. Для даних, що не
входили до тренувальної вибірки, точність класифікації є низькою, а значення помилки мережі зростає.
Для подолання перенавчання у роботі застосовується метод проріджування
(Dropout) та регуляризація Тихонова [1]. Регуляризація Тихонова обмежує
надмірне зростання компонент вектору ваг синаптичних зв’язків мережі
шляхом додавання складової до функціоналу похибки (4).
У машинному навчанні широко застосовують L1 та L2 регуляризацію, для
яких додаткові складові є нормованими модулем
ною функцією





Snet



2T i 1

та квадратич-

wi

Snet

 wi2

відповідно, де Snet – загальна кількість синапсів
2T i 1
мережі. Зауважимо, що регулюючий доданок не враховує ваги зсувів (biases)
нейронів.
Тоді функція похибки набуває вигляду:
S

1
 net
H L1  y, yˆ      yi ln yˆi  1  yi  ln 1  yˆi   
 wi
T t i
2T i 1
S

(7)

1
 net 2
H L2  y, yˆ      yi ln yˆi  1  yi  ln 1  yˆi   
(8)
 wi
T t i
2T i 1
Проектування, навчання та тестування нейронної мережі. Для опису
архітектури мережі введемо такі позначення:
«Cnv([a, b], r, f)» – згортковий шар, де [a, b] – розмір ядра згортки, r – кількість ядер згортки, f – функція активації;
«Sbs([a, b])» – підвибірковий шар, де [a, b] – розмір ядра підвибірки, функція активації – f  x1, x2 ,..., xn   max  x1, x2 ,..., xn  ;
«Fcn(a, f)» – повнозв’язний шар, де а – кількість нейронів шару, f – функція активації шару;
«Flt()» – шар випрямлення, який перетворює матриці карт ознак, або зображення у вектор;
«>» – оператор, що описує послідовність з’єднання шарів у мережі.
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Для проведення обчислювальних експериментів використовувалась базова
архітектура згорткової мережі, опис якої згідно до введених означень має вигляд: «Cnv([3, 3], 32, «ReLU») > Sbs([2, 2]) > Flt() > Fcn(128, «ReLU») >
Fcn(10, «Softmax»)». Для навчання та тестування роботи мережі було використано базу даних рукописних цифр MNIST, яка складається з 70000 зображень у відтінках сірого 28х28 пікселів. 60000 екземплярів було обрано для
навчання мережі, а 10000 об’єктів для валідації. Тренування було проведено
за адаптивним алгоритмом пакетного градієнтного спуску «Адам»[7].
На рис. 1 наведено залежності точності класифікації та значення похибки від
кількості епох навчання. Можна бачити, що базова модель згорткової нейронної
мережі досягає точності у 97% і похибки 0,09 за десять епох навчання. При збільшенні кількості епох навчання для тієї ж моделі можна бачити (рис. 2), що
100% точність досягається лише на тренувальних зображеннях. Залежність похибки на валідаційній вибірці починає зростати вже після 15 епохи навчання, її
поведінка має осцилюючий характер, що вказує на перенавчання мережі, мережа завчає тренувальні зображення і реагує лише на них.

Рис. 1. Графік тренувань базової згорткової мережі (10 епох)

Рис. 2. Графік тренувань базової згорткової мережі (100 епох)

Оскільки для розглянутої мережі встановлено, що 10-15 епох навчання є
достатнім для досягнення прийнятної точності, у роботу алгоритму навчання
було введено механізм «ранньої зупинки», який визначає оптимальну кіль51
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кість епох навчання та зупиняє процес навчання, якщо функція помилки не
зменшує своє значення протягом 5 епох.
Було проведено серію обчислювальних експериментів для мереж з різною
архітектурою та параметрами. На рис. 3 наведено залежності точності класифікації та значення похибки в залежності від кількості епох навчання для мережі, яка відрізняється від базової наявністю додаткової пари згорткового
Cnv([3, 3], 32, «ReLU») та підвибіркового шарів Sbs([2, 2]).
З аналізу наведених залежностей можна бачити, що додавання додаткових
шарів уповільнює процес навчання, точність після 10 епохи навчання сягає
95% та незначно покращується до 97% після 40 епох навчання. Проте розглядаючи детально шари мережі і зіставляючи їм формат вхідних даних (матриця 28х28) стає очевидно, що для кожної з 32 карт другий шар згортки перетворює карту ознак на матрицю 2х2, а другий шар підвибірки на вихід надає
лише один піксель з карти, що явно ускладнює роботу класифікатора і уповільнює навчання.

Рис. 3. Cnv([3, 3], 32, «ReLU») > Sbs([2, 2]) > Cnv([3, 3], 32, «ReLU») > Sbs([2, 2]) > Flt() >
> Fcn(128, ReLU) > Fcn(10, Softmax)

Також було виявлено, що додавання згорткового шару із матрицею 5х5
суттєво покращує роботу мережі, після 20 епох навчання точність класифікації на навчальній вибірці наближається до 100%, а на валідаційній вибірці сягає 98%. Відповідні залежності наведено на рис. 4.

Рис. 4. Cnv([5, 5], 6, «ReLU») > Cnv ([3, 3], 50, «ReLU») > Flt() >
> Fcn(128, ReLU) > Fcn(10, Softmax)
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Для подолання проблеми перенавчання мережі було застосовано регуляризуючі процедури, а саме метод проріджування (dropout) [8] та L1, L2 регуляризацію. У табл. 1 наведено результати обчислювальних експериментів із застосуванням різних методів регуляризації. Контролювались кількість епох
навчання, значення функції похибки та значення точності класифікації для
валідаційної вибірки. З аналізу таблиці можна бачити, що до найкращих результатів призвело застосування L2 регуляризації; за меншу кількість епох
навчання досягнуто точність класифікації 97,5% та значення похибки 0,1. Застосування L2 регуляризації має алгоритмічну складність, яка порівняна із
стандартною метрикою похибки.
Таблиця 1
Застосування різних типів регуляризації до сталої мережі
Значення функції Значення точності
Метод регуляризації
Кількість епох до
похибки на валіда- класифікації для ва(параметр методу)
зупинки
ційній вибірці
лідаційної вибірки
L2(λ=0.01)
35
0,788
0,934
L2(λ=0.001)
39
0,209
0,973
L2(λ=0,0001)
19
0,109
0,975
L1(λ=0,01)
65
0,273
0,959
L1(λ=0,001)
42
0,161
0,970
L1(λ=0,0001)
45
0,122
0,976
Dropout(10%)
35
0.07
0.972
Dropout(25%)
39
0.083
0.970
Dropout(40%)
36
0.115
0.965

З аналізу проведених експериментів обрано архітектуру мережі: Cnv([5, 5],
6, «ReLU») > Cnv ([3, 3], 50, «ReLU») > Flt() > Fcn(128, ReLU) >
> Fcn(10, Softmax) та рекомендовано застосовувати L2 регуляризацію під час
навчання.
Узагальнюючий алгоритм налаштування мережі передбачає таку послідовність дій: за результатами аналізу класу задач, до якого застосовується нейронна мережа, необхідно обрати архітектуру мережі; зафіксувати базову мережу; шляхом виконання серії розрахунків визначити кількість епох навчання після виконання яких спостерігається перенавчання мережі; для визначення типу регуляризації необхідно застосувати доступні для даного класу мереж методи та обрати оптимальний; дослідити вплив використання різних
функцій активації та параметрів шарів (розмір ядра згортки чи підвибірки);
дослідити вплив кількості шарів та нейронів у шарах. Отриману фінальну архітектуру обрати у якості базової моделі та повторити кроки алгоритму.
Висновки. У роботі досліджено властивості та можливості згорткових
нейронних мереж для розв’язання задач класифікації. За результатами аналізу літературних джерел досліджено стан проблеми, визначено основні архітектури сучасних згорткових нейронних мереж, та їх параметри. Розглянуто
існуючи методи, застосування яких дозволяє протидіяти перенавчанню.
Побудовано математичну модель згорткової нейронної мережі, опис якої
складається з опису згорткового та підвибіркового шарів, шару проріджуван53
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ня та повнозв’язного шару. Обрано функції активації, наведено опис функції
похибки з врахуванням регуляризуючих складових.
Програмно реалізовано модель згорткової нейронної мережі. За результатами проведених обчислювальних експериментів сформульовано рекомендації щодо вибору архітектури мережі, функцій активації та похибки, налаштовано параметри шарів мережі.
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МОДЕЛЮВАННЯ ПОШУКУ НЕВІДОМИХ
ЛОКАЛЬНО-ПОВТОРЮВАНИХ ПАТЕРНІВ НА ЗОБРАЖЕННЯХ
В роботі розглядається алгоритм контекстного моделювання обмеженого порядку
для знаходження невідомих локально-повторюваних патернів на зображенні. Виконана програмна реалізація алгоритму, та на тестових прикладах проведена оцінка
роботи програми.
Ключові слова: патерн, контекстне моделювання обмеженого порядку,
комп’ютерний зір, диспропорція зображення, кут спостереження.

S.М. Yefremov, T.А. Zaytseva
Oles Honchar Dnipro National University

MODELLING OF THE SEARCH FOR UNKNOWN LOCALLY
REPEATED PATTERNS IN IMAGES
The ability of detecting unknown repeated patterns that appear more than one time in
a digital image is a serious challenge. The possibilities of the optimization of pattern recognition using finite-context modelling is described based on the provided image examples.
The algorithm doesn’t change in regards to the input data and suits for the repeating pattern recognition based on any image. The algorithm idea is taken form the work of Diogo
Pratas and Armando J. Pinho [1], which is a continuation of their previous studies aimed at
improvement in detection of unknown repeated patterns that occur in a close proximity,
allowing to utilize a compression based approach to find exact repetitions. Finite-context
modelling is being used to pinpoint the possible locations of the repetitions by exploring the
connection between lossless image compression and image complexity. The additional step
has been added to account for the viewing angle of the camera in order to get the context of
how the objects in image actually look in correspondence to how they look in the image.
Mentioned addition helps to improve the precision of input image and, as a consequence,
pattern recognition itself. The experimental results show that proposed approach provides
increased ability to eliminate false positives.
The computer program has been developed according to the selected method of finitecontext modelling calculation. It was used during the image content features description,
specifically unknown locally repeating patterns and in the further computer vision research. The software implementation of the algorithm takes into account the capabilities of
modern computer technology, Javascript programming language and modern needs of the
image content repetitions recognition speed and accuracy. The implementation of computer program logic is shown in the script examples, utilizing modularity and parallel calculation as the strong sides of Javascript, further improving repeating patterns recognition
speed.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОИСКА НЕИЗВЕСТНЫХ ЛОКАЛЬНОПОВТОРЯЮЩИХСЯ ПАТТЕРНОВ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ
В работе рассматривается алгоритм контекстного моделирования ограниченного
порядка для нахождения неизвестных локально-повторяющихся паттернов на изображении. Выполнена программная реализация алгоритма и на тестовых примерах
продемонстрированы результаты работы программы.
Ключевые слова: паттерн, контекстное моделирование ограниченного порядка,
компьютерное зрение, диспропорция изображения, угол наблюдения.

Вступ. Знаходження невідомих повторюваних патернів, що з’являються
декілька разів на цифровому зображенні є досить складною задачею. На даний час розроблено ряд методів і алгоритмів аналізу та синтезу зображень,
які ґрунтуються на різних теоретичних засадах. Підхід на основі стиснення
достатньо ефективним робить знаходження точних повторень образів у змісті
зображення [1]. На відміну від підходу з використанням тренованої згорткової нейронної мережі [2], метод для знаходження невідомих повторюваних
патернів [1] є найбільш вдалим варіантом для розрахунку та класифікації
отриманих результатів. У роботах [1, 3] використовується контекстне моделювання обмеженого порядку для розпізнавання змісту зображення та виявлення повторюваних патернів. Досліджуюється зв’язок між стисненням зображення та погіршенням якості, а також надається порівняльна оцінка можливості виявлення якісного зображення у залежності від рівню складності
змісту зображення. Треба відзначити, що роботи присвячені розпізнаванню
повторюваних патернів на фасадах будинків, таких як вікна чи елементи декору та ін. стають все більш популярні [4].
В загальному вигляді задача пошуку патернів сформульована в [5]. Запропоновано низку різних методів виділення ознак зображень для вирішення задачі виявлення повторюваних патернів.
Широко застосовуються перцептивні хеш-алгоритми [6-8], які описують
клас функцій для генерації індивідуального відбитка (хеша) для їх подальшого порівняння. Перцептивний хеш являє собою розвиток концепції криптографічних хеш-функцій.
В роботі [1] реалізується та досліджується алгоритм, що дозволяє поліпшувати розрахунок та знаходити невідомі повторювані патерни на зображеннях, позбувшись надлишкових операцій при кодуванні, при побудові контекстної моделі обмеженого порядку. Особливо важливим аспектом точного
розпізнавання є кут спостереження, під яким образи містяться на зображенні.
Оскільки зміст зображення може бути розташований під певним кутом [9]
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(позиція камери щодо будинку тощо), то його врахування є досить важливим
фактором для максимально точного розпізнавання, компенсуючим вплив перспективи на геометрію образів.
Постановка задачі. Нехай маємо область розпізнавання на зображенні
розміром Wx  H y , де Wx – ширина зображення у пікселях, H y – висота зображення у пікселях. Розглянемо побудову поверхонь складності  із використанням контекстної конфігурації:
(1)
i, j   log2 P Fi, j  fi, j | ck ,i, j ,





де P – обчислювальні ймовірності, f i , j – кожен піксель вхідного зображення
f , ck ,i , j – двовимірний контекст порядку k , i, j – координати пікселів.
Необхідно покращити результати знаходження невідомих повторюваних
патернів, розробити програмне забезпечення, що містить імплементацію методу контекстного моделювання обмеженого порядку для побудови поверхонь складності [1] та дослідити комплексні випадки змісту зображень, для
випадків коли кут спостереження впливає на геометрію образів.
Необхідно програмно реалізувати даний метод максимально адаптовано
до можливостей мови програмування Javascript з урахуванням сучасних технологій обробки зображень.
Основний матеріал. Основна ідея полягає у використанні контекстного
моделювання обмеженого порядку для дослідження накопичених знань, а
саме всіх минулих локальних входжень патернів.
Контекстна модель обмеженого порядку накопичує статистичну інформацію. Для кожного результату вона призначає ймовірнісні оцінки символам





алфавіту A  s1, s2 , , sA , де A є розміром A . Оцінки обчислюються з
урахуванням обумовлюючого контексту, обчислюємого за кінцевим фіксованим числом k  0 з минулих розрахунків контекстної моделі
xnk 1..n  xnk 1 xn1 xn порядку k . У разі даних зображень недавнього минулого, зазвичай, посилаються на просторову близькість. Отже xnk 1..n може
посилатись на набір k просторово найближчих один до одного зразків та не
обов’язково k останніх оброблених зразків.
Ймовірності P  X n1  s | xnk 1..n  , s  A , обчислюються за допомогою підрахунку символів, які накопичуються під час обробки зображення. Тут кількість символів накопичується відповідно до вікна фіксованого розміру
останніх символів, відкидаючи решту. Таким чином, коли розмір вікна менший, модель досліджує «місцеву» статистику. З іншого боку, коли вікно має
попередній розмір, модель досліджує всю статистику зображень. Ймовірності
оцінюються за формулами:
C  s | xnk 1..n   
P  X n1  s | xnk 1..n  
,
(2)
C  xnk 1..n    A

C  xnk 1..n    C  | xnk 1..n  .

(3)

aA
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C  s | xnk 1..n  являє собою кількість разів, коли раніше джерело інформації генерувало символ s , що має контекст xnk 1..n . Це загальна
кількість подій, що відбулись до цього часу у зв'язку з контекстом xnk 1..n .
У формулі (2)

Параметр  забезпечує баланс оцінки максимальної правдоподібності для
рівномірного розподілу, не даючи генерувати нульові ймовірності. Можна
побачити, що коли загальна кількість подій n є великою, дана оцінка поводиться по суті як статистична оцінка максимальної правдоподібності. Для
  1 – це медіана – відомий оцінювач Лапласа, що мінімізує ризик відносно
функції втрати абсолютного відхилення.

Рис. 5. Контекстний шаблон порядку шість,
застосований у контекстній моделі обмеженого порядку

Було застосовано моделювання з обмеженим контекстом для побудови зображень поверхонь складності  . Контекстна конфігурація, зображена на
рис. 1. Поверхня складності  – це зображення з такою ж геометрією, що і
вхідне зображення f , де кожен піксель i, j (1) відповідає довжині коду, необхідного для кодування fi, j , оціненого за моделлю з обмеженим контекстом, де ck ,i, j позначає (зазвичай) двовимірний контекст порядку k , а i, j – координати пікселів.
Зображення скануються піксель за пікселем у порядку растрового сканування. Якщо певний візерунок A знайдено вперше, йому буде потрібно надати певну кількість бітів, що буде відповідати певній складності. Коли цей
самий шаблон знову зустрінеться, кількість бітів, необхідних для кодування
цього входження, буде меншою, оскільки кодер вже побудує внутрішнє
представлення шаблону. Використовуючи цей підхід, першим виникненням
шаблону можна було б знехтувати. За бажанням цю залежність легко видалити: досить відсканувати зображення в декількох напрямках і зберегти мінімальну складність, виявлену при всіх скануваннях.
Для моделювання з обмеженим контекстом потрібні ресурси пам'яті, які
зростають експоненціально із розміром алфавіту. Як правило, навіть зображення сірого рівня використовують алфавіти, що робить ці моделі досить
складними для реалізації через потреби у великих ресурсах. Щоб впоратися з
цією проблемою, перед обчисленням поверхонь складності  ми виконуємо
зменшення кількості інтенсивностей до двадцяти максимум, використовуючи
квантування Ллойда-Макса [1].
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Результати чисельних експериментів. Досліджено здатність застосованого метода знаходити як точні, так і наближені повторення. На рис.2 представлені пари поверхонь різної степені складності. У кожній парі зліва – оригінал, справа – побудована поверхня обраним методом. Складність поверхні
зображення зростає від темних до світлих областей, тобто, зверху вниз по
кожному стовбцю пар. На першому зображенні першого рядка рис. 2 можна
побачити, що метод виконує точні повторення, виявляючи два однакові квадрати. У першому стовбці, зверху вниз, кожна з пар зображень мають диспропорції у 0%, 10% та 20% пікселів відповідно. Другий стовбець, зверху
вниз, містить пари зображень із диспропорцією у 30%, 40% та 50% пікселів
відповідно. Для більшого рівня складності поверхні, природньо, що ефективність методу знижується.

Рис. 6. Складність поверхні зображення, зростаюча від темних до світлих областей

Інколи необхідно знайти невідомі повторювані патерни, наприклад, вікон
та елементів декору на будинках для подальшого поліпшення при побудові
тривимірної моделі, коли застосовується один і той самий об’єкт (вікно тощо) декілька разів. Даний метод є вдалим для досягнення вищезазначеної мети.
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Рис. 7. Фрагмент фасаду корпусу№3 ДНУ з демонстрацією поетапних перетворень.

На рис. 3 продемонстрована ефективність методу для більш складних фігур (в даному випадку – вікна). Відбувається моделювання фрагменту фасаду
корпусу №3 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Як можна побачити на зображеннях, метод добре працює, як для поверхні в
цілому, так і для локальних фрагментів. Однак ракурс оригінальної фотографії, а саме кут зору, під яким відображаються вікна будинку, значно ускладнює задачу, оскільки наявність перспективи створює додаткову диспропорцію між вікнами.
На зображенні ліворуч, що є оригінальною фотографією фасаду корпусу,
зробленою під кутом, вказана область, що винесена на центральне зображення, для обробки запропонованим методом. Зображення праворуч демонструють результати комп’ютерного моделювання поверхонь різної складності відповідно.
Для покращення результатів, важливим кроком є виявлення саме кута, під
яким зроблено фотографію, а саме під яким камера бачить сцену, у даному
випадку, фрагмент фасаду корпусу №3. Маючи можливість виявити кут спостереження камери, наступним кроком є трансформація зображення для відображення дійсної форми об’єктів (вікон), що є необхідним для покращення
отриманих результатів, надаючи більш точне представлення образів на зображенні. Це необхідно не лише для покращення початкових даних, але й для
виявлення повторюваних патернів, оскільки якщо представлення образів на
сцені є неточним (рис. 3), то диспропорція образів на зображенні значно зросте, перевищуючи 20% та значно знизить ефективність даного методу обробки зображень.
Розглянемо інший випадок, що містить ще більш складні образи (рис. 4).
Маємо два види об’єктів: лампи та антаблементи колон. Як і на рис. 3, кут
спостереження ще більш ускладнює ситуацію У даному випадку вдалось ідентифікувати лампи, оскільки вони мають форму близьку до сферичної, тому
кут спостереження не надав значного впливу на форму та подальшу ідентифікацію даних образів.
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Рис. 8. Фрагмент стелі корпусу №3 ДНУ.

На відміну від ламп, антаблементи не вдалось би ідентифікувати без значного покращення вхідних даних, оскільки диспропорція між зображеннями
виявилася достатньо значною та геометрія локальних образів – більш комплексною. Застосовуючи локальні минулі входження (третє зображення),
стало можливим досягти необхідного результату, але в цьому випадку з фрагментами сірого кольору на зображенні.
В результаті проведених експериментів, ефективність методу без урахування кута спостереження впала до 4.76% при куті 40°, тоді як з урахуванням
кута із подальшою трансформацією склала 83.34% відповідно (рис.5). Таким
чином, ефективність модифікованого методу була підвищена на 7.14%,
16.66%, 42.85% та 78.58% при куті спостереження 10°, 20°, 30° та 40° відповідно.
Програмна реалізація методу. Швидкість розрахунків при програмній
реалізації залежить не лише від реалізованого алгоритму, але й від оптимального використання операцій, наданих мовою програмування Javascript.
Оскільки алгоритм розрахунку базується на трансформації зображення,
вхідне зображення потребує розбиття на двовимірний масив індивідуальних
пікселів та подальшого «проходження необхідної кількості разів по даному
масиву».
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Рис. 9. Порівняння ефективність базового та модифікованого алгоритмів
знаходження повторюваних патернів

Рис. 10. Функція підготовки зображення (визначення кута спостереження
та подальшої трансформації зображення)

Підготуємо зображення, створивши функцію prepareImage, що готує зображення до контекстного моделювання обмеженого порядку. Слід зауважити, що розбиття коду на функції (модульність) – є невід’ємним стандартом
мови програмування Javascript.
Оскільки «проходження по двомірному масиву» – достатньо складна операція, зменшення кількості «проходжень» є пріоритетом для підвищення
ефективності розрахунків. Але визначення кута спостереження та трансформування зображення повинні виконуватись у чіткій послідовності. Тому зменшення кількості «проходжень» є складним, оскільки розрахунок кута спостереження, що виконується функцією calculateVisionAngle, та відповідна
трансформація зображення, що виконується функцією normalizeImage, розраховуються незалежно одне від одного. Підготовка зображення є невід’ємною
складовою виявлення повторюваних патернів. Дану задачу й вирішує функція normalizeImage, визначаючи кут спостереження та відповідно трансфор62
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муючи зображення, нівелюючи перспективу, що значно полегшує початкову
задачу знаходження повторюваних патернів на зображенні.
Маючи підготоване зображення, наступним кроком є застосування вищезазначеного методу для знаходження повторюваних патернів на зображенні.
Слід зауважити, що завдяки підготовці зображення, а саме трансформації,
компенсуючий кут спостереження, а як наслідок, відсоток диспропорції образів значно зменшується.
Висновки. Для програмної реалізації було обрано та програмно втілено
знаходження кута спостереження із подальшою трансформацією, що нівелює
перспективу та метод знаходження невідомих повторюваних патернів, представлений у роботі [1]. Контекстне моделювання обмеженого порядку надало
можливість виконати розрахунки не виходячи за межі традиційних для користувача ресурсів пам’яті, що є важливою складовою процесу моделювання.
Були досліджені різні випадки використання методу, із різними степенями
ефективності та також досліджена проблема впливу величини кута спостереження камери на якість моделювання пошуку невідомих локальноповторюваних патернів на зображеннях. Було покращено результати розрахунку повторюваних патернів, враховуючи кут спостереження та відповідну
трансформацію вхідного зображення.
Тестування програмного продукту на вище зазначених прикладах продемонструвало, що даний підхід не тільки надає досить високу точність розпізнавання, але й покращує якість побудови контекстної моделі обмеженого
порядку та проведення розрахунків.
Програмна реалізація виконана на мові програмування Javascript та задовольняє стандартам відповідного програмного забезпечення, надаючи можливість виконання контекстного моделювання обмеженого порядку у випадку обмежених ресурсів пам’яті.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
COVID-19 У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Відповідно до доручення Голови надзвичайної протиепідемічної комісії при
Дніпропетровській обласній державній адміністрації та Дніпровській обласній раді
здійснено математичне моделювання динаміки розповсюдження COVID-19 у
Дніпропетровській області. За результатами аналізу шести розроблених прогнозів
можна стверджувати, що математична модель досить точно відображає процеси, що
відбуваються, та може бути використана для прийняття рішень організаційного характеру для протидії подальшого розвитку епідемії.
Ключові слова: моделювання, епідемія, пандемія, COVID-19.
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MATHEMATICAL MODELING OF THE SPREAD
OF COVID-19 IN THE DNIPROPETROVSK REGION
In accordance with the instructions of the Chairman of the Emergency Anti-Epidemic
Commission at the Dnipropetrovsk Regional State Administration and the Dnipropetrovsk
Regional Council, a mathematical modeling of the dynamics of the spread of COVID-19 in
the Dnipropetrovsk region was carried out. The mathematical model is represented by a
system of autonomous differential equations, which includes 288 equations. For the period
from July 27, 2020 to October 6, 2020, six forecasts were built, each of which for a period
of 90 days.
Based on the limited amount of input data, the first four forecasts were tested over a period of one week, the results of which show that the model error does not exceed 8.6%. The
last two forecasts were checked for a period of one calendar month (September, October
2020), and the error was 3.8% and 3,1%, respectively. According to the results of the analysis of the six developed forecasts, it can be stated that the mathematical model fairly accurately reflects the processes taking place and can be used to make organizational decisions
to counter the further development of the epidemic.
Keywords: mathematical modeling, epidemic, pandemic, COVID-19.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
COVID-19 В ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с поручением Председателя чрезвычайной противоэпидемической
комиссии при Днепропетровской областной государственной администрации и Днепровском областном совете осуществлено математическое моделирование динамики
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распространения COVID-19 в Днепропетровской области. По результатам анализа
шести разработанных прогнозов можно утверждать, что математическая модель достаточно точно отражает происходящие процессы, и может быть использована для
принятия решений организационного характера для противодействия дальнейшего
развития эпидемии.
Ключевые слова: моделирование, эпидемия, пандемия, COVID-19.

Вступ. З кінця 2020 року розповсюдження вірусу SARS-CoV-2 призвело до
спалаху епідемії COVID-19 у Китаї. Масштаби розповсюдження інфекції серед населення багатьох країн було настільки масовим, що вже у січні 2020
року всесвітньою організацією охорони здоров’я спалах епідемії було
кваліфіковано як надзвичайну ситуацію в області охорони здоров’я
міжнародного значення, а у березні 2020 року ситуація була названа пандемією.
Термін розвиту епідемії від кількох інфікованих до десятків, а у деяких
випадках до сотень, вимірювався тижнями, а у деяких країнах днями. Кожна
з країн, що визнала епідемію COVID-19, знаходилась у різних умовах (кількість інфікованих, стан системи охорони здоров’я, кількість обладнаних належним чином інфекційних лікарень, наявність необхідного медичного
обладнання, наявність кваліфікованого медичного персоналу, законодавство,
що регулює можливість введення обмежувальних заходів тощо), що безумовно вплинуло на перебіг епідемій в кожній окремій країні. Стрімкий розвиток пандемії показав, що не завжди стала економіка та врегульована законодавча база дають змогу оперативно реагувати на виклики такої надзвичайної ситуації, якою виявилась пандемія COVID-19.
Сьогодні очевидним є той факт, що організаційні методи боротьби з
розповсюдженням COVID-19 за результативністю не поступаються медичним. Після стрімкого зростання кількості інфікованих у густонаселених
містах та їх районах, відсутності в окремих країнах необхідної кількості
обладнання для догляду за інфікованими пацієнтами, відмовами деяким
пацієнтам з тяжким та середньо тяжким станом захворюваності у госпіталізації важливою постає задача прогнозування чисельності інфікованих
на деякий, достатній для прийняття необхідних організаційних заходів
період, та оцінка якісних етапів розвитку епідемій на окремих територіях.
Зрозумілим є той факт, що метою математичного моделювання розповсюдження COVID-19 є не тільки оцінка швидкості, термінів та етапів її
розповсюдження, а й ефективність тих чи інших заходів по боротьбі з названою інфекцією. Очевидно, що кожен комплекс заходів (закриття магазинів,
місць громадського харчування, державних установ, розважальних центрів,
навчальних закладів, обмеження руху громадського транспорту тощо) має
суттєві соціальні, виробничі та економічні наслідки, і саме їх збалансоване
застосування дає можливість ефективної боротьби з розповсюдженням інфекції, знизивши негативний вплив перерахованих наслідків.
Огляд проблеми. На сьогоднішній день існує достатня кількість математичних моделей для оцінки швидкості розповсюдження COVID-19, при
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цьому кожна з таких моделей, як правило орієнтована на окремий регіон
(країну, область, місто тощо). Кожен з таких регіонів суттєвим чином
відрізняється один від одного віковим складом населення, хронічними захворюваннями, характерними для того чи іншого регіону, соціальною активністю різних вікових груп тощо.
Кожен з цих факторів окремо не чинить суттєвого пливу на криву зростання кількості інфікованих, але у зв’язку з тим, що така крива є, як правило,
експоненційною, то чисельні показники на достатньому проміжку часу суттєвим чином відрізняються. Прикладом може бути Італія, де люди похилого
віку, на відміну від України, характеризуються високим рівнем соціальної
активності. Така ситуація суттєвим чином вплинула на кількість інфікованих
серед групи населення похилого віку і, як наслідок, на завантаження лікарень
“тяжкими” хворими та колапсу системи охорони здоров’я в Італії.
У зв’язку з тим, що загальна кількість інфікованих у світі на сьогодні
вимірюється мільйонами, існує достатньо достовірна інформація про перебіг
епідемії на окремих територіях. При цьому навіть досвідчені фахівці
(епідеміологи) можуть лише описати перебіг захворюваності, але “фізику”
інфекції та її вплив на організм описати у більшості випадках не можуть.
Більшість спеціалістів для моделювання процесу розповсюдження інфекції
використовують SIR моделі та їх розширені варіанти [1, 4]. Враховуючи той
факт, що більшість провідних епідеміологів вважає, що “групового імунітету” для COVID-19 не існує, такий підхід є достатньо виправданим, але очевидно, що у більшості країн достовірні данні про кількість інфікованих та
померлих відсутні, похибка для моделі SIR призводить до стрімкого накопичення похибки та, як наслідок, хибних результатів моделювання. Крім цього,
SIR модель враховує лише три принципові показники, тобто не може передбачити вплив на систему обмежувальних заходів, а їх на сьогодні було винайдено чимало. Фактична констатація перебігу розповсюдження інфекції
малоінформативна, а бажаною є комплекс заходів для щонайменш чисельного сповільнення розвитку епідемії або якісних змін у її перебігу.
Огляд існуючих методів математичного моделювання динаміки інфекційних захворювань. Для побудови запропонованої в роботі математичної моделі були прийняті за основу моделі, які не тільки адекватно, з
нашої точки зору, описують динаміку інфекційних захворювань, а й ті, що на
практиці довели свою адекватність та достовірність.
Одним з фундаторів математичного моделювання епідемій можна вважати
американського дослідника Росса, який вперше розробив моделі міграції
носіїв інфекції у 1905 році [8], а у 1908-1910 роках [7, 9] та запропонував модель розповсюдження самої інфекції. Результати, отримані Россом, були
частково покладені в основу досліджень Макдональда [5], завдяки чому, вже
в середині ХХ сторіччя вдалось побудувати модель розповсюдження інфекції, враховуючи ентомологічні та демографічні особливості популяції.
Подальший розвиток означені моделі отримали кілька десятиліть потому в
роботах Хоппенстеда 1974р., в яких була опублікована нова модель епідемії,
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що враховує вікову структуру популяції [2], а також був запропонований
клас диференціальних систем [3], за допомогою яких можна описати динаміку розповсюдження інфекції. У 90-х роках ХХ сторіччя Бейлі розвинув
модель, запропоновану Россом та представив її як розповсюдження інфекції
у вигляді SEIR та SEI моделей. Після публікації Бейлі розвиток SEIR та SEI
моделей було покладено в роботу Ньютона та Рейтера, дослідження яких були присвячені питанню розповсюдження лихоманки денге. Інші якісні результати дослідження SEIR та SEI моделей були отримані в роботах [1, 4], а
також в [6] за допомогою поділу людської популяції на скінченну кількість
вікових груп. Автор визначив базовий репродуктивний номер хвороби для
задачі SEIR системи, що залежить від віку.
Серед найбільш адекватних моделей по суті, на думку авторів, можна вважати модель, запропоновану Р.М. Баталіним та В.А. Терлецьким в роботі
[12]. Метапопуляція представлена як сукупність трьох (SEI), а у деяких
випадках чотирьох (SEIR) підгруп. У запропонованій авторами моделі різні
підгрупи S, E, I та R означають, відповідно: сприйнятливих до хвороби;
інфікованих, але не заразних; інфікованих заразних та імуностійких до хвороби особин. Особливістю запропонованої моделі є можливість врахування
віку людей, що особливо актуально при нерівномірному розподілі ризику зараження та наслідків коронавірусного зараження людей різного віку. Крім
цього, в роботі поставлена та успішно вирішена лінійна за фазовою змінною
задача оптимального керування системою.
Серед успішних прикладів математичного моделювання розповсюдження
вірусних інфекцій можна назвати модель, запропоновану Л.А. Рвачевим в
роботах [10, 11]. Серед особливостей математичних цих моделей можна
виділити те, що в них враховані ті самі фактори, якими у наш час керівництво різних країн намагається боротись із розповсюдженням коронавірусної інфекції. У своїх роботах Л.А. Рвачев використовує як інструмент моделювання системи автономних диференціальних рівнянь (САДР). Проблему
неможливості врахування особливостей просторового розподілу системи при
використанні САДР Л.А. Рвачов вирішує шляхом збільшення кількості
рівнянь, що відображають особливості розподілу вірусної інфекції на різних
територіях. Ретроспективний аналіз моделі показав, що коли в неї у якості
початкового стану було введено данні про хворих грипом у Ленінграді на початку січня 1965 року (по іншим містам кількість хворих було прийнято
рівним нулю), то для Москви на кінець січня 1965 року ЕОМ спрогнозувала
епідеміологічну хвилю, яка досить точно відобразила реальну кількість хворих на той період.
Статистичні дані, що були використані для побудови математичної
моделі. Об’єктом дослідження є людська популяція Дніпропетровської області та процес розповсюдження в ній інфекції COVID-19.
В основу дослідження було покладено розуміння про популяцію як про
множину особин, яку умовно можна поділити на такі групи:
– здорове (неінфіковане) населення;
68

ISSN 2074-5893 Питання прикладної математики і математичного моделювання. Випуск 20

– інфіковані пацієнти;
– пацієнти, які вибули з дослідження (такі, що померли або такі що вилікувались) ;
– пацієнти, що мешкають у певних територіальних секторах;
– чоловіки та жінки;
– вікова група ( до 15 років, від 15 до 55 років, старші 55 років) ;
– медичний та допоміжний персонал, задіяний в обслуговуванні інфікованих.
На момент дослідження прийнято вважати, що повторне інфікування
людини малоймовірно. Факт отримання інфікованим пацієнтом імунітету
після одужання не підтверджено, але при цьому світова статистика захворюваності показує, що приклади повторного інфікування або відсутні, або
зустрічаються досить рідко, що у свою чергу може бути обумовлено незавершеністю лікування та хибно негативними результатами тестування на
момент виписки з лікарні. Дослідження розповсюдження COVID-19 у
Дніпропетровській області було проведено авторами відповідно до п. 1 протокольного доручення від 08.07.2020 року Голови надзвичайної протиепідемічної комісії при Дніпропетровській обласній державній адміністрації та Дніпропетровській обласній раді Г.В. Падалки. В основу дослідження
були покладені дані отримані відповідно до п.п.2.2-2.5 п. 2., п.п. п.п. 3.1 п. 3,
п.п. 4.1-4.2 п.4, п.п. 5.1 п.5, п.п. 6.1-6.4 п. 6, п.п. 7.1 п. 7 названого вище протокольного доручення (табл.1).
Таблиця 1
Фактори, що були враховані в математичній моделі (1), джерела, з яких
була отримана інформація та відповідальні за їх надання
Фактори, що були враховані в моделі
Територіальний поділ Дніпропетровської області
Гендерна та вікова структура населення
Гендерна та вікова структура інфікованих
Фактор відсутності карантинних обмежень
Кількість підозр, інфікованих, померлих, осіб, які одужали
Статистичні данні про протікання
епідемії COVID-19 у інших країнах
Особливості протікання хвороби

Відповідальна
особа
Головне управління статистики Лукашева С.В.
у Дніпропетровській області
Головне управління статистики Лукашева С.В.
у Дніпропетровській області
Дніпропетровський
обласний Чуб Р.В.
лабораторний центр
Дніпропетровська обласна дер- Падалко Г.В.
жавна адміністрація
Дніпропетровський
обласний Чуб Р.В.
лабораторний центр
Відкриті джерела
Кузенков О.О.
Джерело інформації

Експертна думка

ШостаковичКорецька Л.Р.,
Степанський Д.О.

Розробка математичної моделі. Запропонована математична модель
розповсюдження COVID-19 у Дніпропетровській області представлена у
наступному вигляді:
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де i  1..n ; Vi - кількість здорових мешканців i -го територіального сектору; I i
- кількість інфікованих пацієнтів i -го територіального сектору; Pi - кількість
померлих від COVID-19 в i -му територіальному секторі; N i - загальна кількість інфікованих за весь період дослідження в i -му територіальному секторі;
ni - загальна кількість мешканців в i -му територіальному секторі; D - загальна кількість тижнів дослідження; d i - загальна кількість померлих від
COVID-19 в i -му територіальному секторі; ci - загальна кількість персоналу
(медичного та допоміжного), задіяного в обслуговуванні інфікованих
пацієнтів в i -му територіальному секторі; Ci - кількість інфікованого персоналу (медичного та допоміжного), який був задіяний в обслуговуванні
інфікованих пацієнтів в i -му територіальному секторі; ij - пасажиропотік,
що прибуває в сектор i за прийнятий часовий інтервал (тиждень) з сектора j ;
mij - середня кількість рейсів із сектора j у сектор i за прийнятий часовий інтервал (тиждень); sij - середня площа транспортних засобів, що застосовуються для здійснення перевезень із сектора j у сектор i; n - кількість секторів,
на які була поділена при дослідженні Дніпропетровська область.
Допоміжні параметри ai , i ,  i , Gij , Sij пропонується розраховувати наступними наступним чином:
i 

m s
1
Ni
d
C
; i  i ;  i  i ; Gij 
; Sij  ij ij .
1
ij
ni  D
ni  D
ci  D
Sij 
1 a j

(2)

Узагальнений часовий інтервал для моделювання пропонується прийняти
рівним одному тижню. Ітераційні розрахунки здійснюватимуться відповідно
до кожного дня для зниження похибки, яка характерна для моделювання по
тижням. Особливості організації роботи лабораторних центрів в Дніпропетровській області, а саме вихідний день у неділю, призводить до нерівномірного розподілу кількості проведених ПЛР тестів та підтверджених випадків
по дням. Виходячи з вищевикладеного, для оцінки похибки запропонованої
моделі обрано відповідність прогнозованої та реальної кількості підтверджених випадків за один (календарний) тиждень.
Виходячи з отриманих вихідних даних параметри математичної моделі (1)
набули таких значень:
V1 - 3 176 404; I1 - 244; P1 - 7; N1 - 445; n1 - 3 176 648; D - 10; d1 - 7.
(3)
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У зв’язку з повною відсутністю на момент дослідження достовірної інформації щодо параметрів c1 , C1 , ij , mij , sij їх значення були прийняті рівними 0.
Використовуючи (2), розраховані початкові значення інших параметрів моделі:
(4)
1  0,000015 ; 1  0,00000022 ;  1  0 ; Gij  0 ; Sij  0 .
Результати та аналіз числового експерименту. Належним чином вхідні
дані було отримано автором лише станом на 20.07.2020 року. 21.07.2020 року
було проведено перший числовий експеримент для прогнозування кількості
підтверджених випадків інфікування у Дніпропетровській області. Головою
надзвичайної протиепідемічної комісії при Дніпропетровській обласній державній адміністрації та Дніпропетровській обласній раді Г.В. Падалко було
визначено необхідність побудови математичної моделі на період 90 днів. Такий термін був обраний для забезпечення необхідного часового інтервалу
вчинення необхідних організаційних заходів з розширення кількості необхідних лікарняних місць та медичного обладнання для забезпечення ними
хворих пацієнтів на COVID-19. Відповідно до рекомендацій Г.В. Падалко
було розроблено реалістичний, оптимістичний та песимістичний прогнози.
Результати числового експерименту, проведеного 21.07.2020 року, на
період 28 днів (4 тижні) представлено у наступній таблиці:
Таблиця 2
Математичний прогноз кількості підтверджених випадків інфікування населення
Дніпропетровської області (на період з 22.07.2020р. по 18.08.2020р.)
Дата
22.07
23.07
24.07
25.07
26.07
27.07
28.07
29.07
30.07
31.07
01.08
02.08
03.08
04.08

Реаліст.
прогноз
13
14
15
15
15
15
17
16
19
21
17
18
18
18

Оптиміст.
прогноз
10
11
12
12
12
12
14
13
15
16
14
14
14
14

Песиміст.
прогноз
22
23
25
25
25
26
29
28
33
35
30
30
30
31

Дата
05.08
06.08
07.08
08.08
09.08
10.08
11.08
12.08
13.08
14.08
15.08
16.08
17.08
18.08

Реаліст.
прогноз
18
19
19
20
20
20
20
20
21
21
21
22
22
22

Оптиміст.
прогноз
15
15
15
16
16
16
16
16
17
17
17
17
18
18

Песиміст.
прогноз
31
32
33
34
35
35
34
35
35
35
36
37
37
38

За результатами числового розрахунку було побудовано шість прогнозів (від 22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 19.08 та 06.10). Кожен з прогнозів був
побудований на термін 90 діб. У наступній таблиці наведено інформацію про
похибку моделювання кожного з шести прогнозів.
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Таблиця 3
Аналіз похибки шести розроблених прогнозів динаміки COVID-19
у Дніпропетровській області
№ з/п
1
2
3
4
5
6

–
–
–
–

–

Дата побудови прогнозу
22 липня 2020р.
29 липня 2020р.
05 серпня 2020р.
12 серпня 2020р.
19 серпня 2020р.
06 листопада2020р.

Термін моделювання
1 тиждень
1 тиждень
1 тиждень
1 тиждень
1 місяць (вересень)
1 місяць (жовтень)

Похибка
0,0%
5,(45)%
8,6%
7,0%
3,8%
3,1%

Висновки. В роботі було виконано наступне:
розроблена нова математична модель розповсюдження COVID-19 у
Дніпропетровській області з використанням математичного апарату
представленого системою автономних диференціальних рівнянь;
ідентифікація параметрів моделі була здійснена за даними з офіційних
джерел;
розроблено шість прогнозів кількості інфікованого населення Дніпропетровської області, кожен з яких, на період 90 діб. Похибка кожного з
прогнозів яких не перевищує 3,8%;
розроблено програмний продукт, на мові С++ та з використанням інтегрованого середовища розробки Microsoft Visual Studio, для числового
розрахунку для якого, зокрема, був використаний метод Рунге-Кутта
4-го порядку;
на основі результатів числового експерименту розроблено рекомендації для керівництва Дніпропетровської області на період карантину.
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NUMERICAL STUDY OF THE PROBLEMS OF OPTIMAL RESOURCE
ALLOCATION DURING AN EPIDEMIC
In today's global human problem – the COVID-19 pandemic, the optimal resources allocation problem is urgent. Such resources include material, en-ergy, labor, technical, information, financial and others. In turn, resources of each type can be divided into classes.
Namely, raw materials can be divided by raw materials types, labor can be divided by professions and qualifica-tions of employees, technical can by technical characteristics, and
financial can by sources of funding. The presented problem is devoted to the study of the
optimal distribution of resources that correspond to the medical, financial and technical
provi-sion of the certain area population.
The numerical research of a number of model problems is carried out for the constructed mathematical model of the problem based on the developed theoretically substantiated
algorithms of the decision. The presented research results can serve as a useful tool in
terms of effective optimal zoning of existing territorial centers, which are able to produce
complexes of population during epidemics and meet the needs of consumers in the field of
service at the optimal cost of resources. At the same time, if necessary, it is possible to simultaneously solve the problem of optimal placement of such centers.
Key words: resource allocation, epidemic, optimal division of sets, multiproduct problem.

О.М. Кісельова*, В.О. Строєва**, Г.В. Строєва*, А.Р. Косенко**
*Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
**Дніпровський державний технічний університет

ЧИСЕЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО
РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ В УМОВАХ ЕПІДЕМІЇ
В умовах сьогоденної глобальної проблеми людства – пандемії COVID-19, актуальною постає задача оптимального розподілу ресурсів. До таких ресурсів можна віднести матеріально-речові, енергетичні, трудові, технічні, інформаційні, фінансові та
інші. В свою чергу, ресурси кожного типу можуть бути розподілені на класи. А саме,
сировина – за видами сировини, трудові – за професіями та кваліфікаціями працівників, технічні – за технічними характеристиками, фінансові – за джерелами фінансування.
Представлена задача присвячена дослідженню оптимального розподілу ресурсів,
які відповідають медичному, фінансовому та технічному забезпеченню населення визначеної території.
Для побудованої математичної моделі задачі, на основі розроблених теоретично
обґрунтованих алгоритмів розв’язання, проведено чисельне дослідження ряду модельних задач. Представлені результати досліджень можуть слугувати корисним інструментом у сенсі ефективного оптимального розбиття зон функціонування існую-
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чих територіальних центрів, які здатні продукувати комплекси забезпечення населення під час епідемій та задовольняти необхідні потреби споживачів з області обслуговування за умов оптимальної вартості відповідних ресурсів. Разом з цим, у разі
необхідності, можливо одночасно розв’язувати проблему оптимального розміщення
таких центрів.
Ключові слова: розподіл ресурсів, епідемія, оптимальне розбиття множин, багатопродуктова задача.

Е.М. Киселёва*, В.А. Строева**, А.В. Строева*, А.Р. Косенко**
*Днипровский национальный университет имени Олеся Гончара
**Днипровский государственный технический уиверситет

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ
Проведено численное исследование задач оптимального распределения ресурсов в
условиях эпидемии, адаптированных к непрерывным нелинейным задачам оптимального разбиения множеств. Полученные результаты могут быть интересными в
смысле их применения во время пандемии.
Ключевые слова: распределение ресурсов, эпидемия, оптимальное разбиение
множеств, многопродуктовая задача.

Introduction. In today's global human problem – the COVID-19 pandemic, the
optimal resources allocation problem is urgent. Such resources include material,
energy, labor, technical, information, financial and others. In turn, resources of
each type can be divided into classes. Namely, raw materials can be divided by raw
materials types, labor can be divided by professions and qualifications of employees, technical can by technical characteristics, and financial can by sources of
funding, etc. [1]. The presented problem is devoted to the study of the optimal distribution of resources that correspond to the medical, financial and technical provision of the certain area population.
Statement of the problem. Let's consider some territory on which N centers of
territorial provision of the population (CTPP) are located, each of which is charac
terized by a set of certain characteristics. For simplicity, we characterize the i-th
CTPP on the j-th type of resources with a certain potential –
ij 1; k , i  1,..., N , j  1,..., M , k – arbitrary natural number.
It is necessary to divide the set of consumers  , which represents the population of a certain area into supply zones with ij N supply centers separately for
each of the j-th types of resources (medical, financial and technical) so that
N
i 1

ij  , j  1,..., M , mes  ij  kj   0, i  k , i, k  1,...N , j  1,..., M .

It is necessary to minimize the total cost of resources involved:

M N 
F 11 ,..., 1N ; 12 ,..., 2N ;...; 1M ,..., MN      i ji j Yi j    c j  x, i   j  x, y  dxdy ,
j 1 i 1
ij
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where  j  x, y  is the density with which the demand for the j- th type of resources
is distributed in the region  ,  x, y  – coordinates of the consumer's location,

1 ,..., N – possible accommodation points of the CTPP, c j  ( x, y), i  – distance
from consumer to i-th CTPP,  ij – i- th CTPP potential on the j- th type of services, i j Yi j  – dependence of conditional value i- th CTPP from consumer demand the j-th type of resources, where Yi j    j  x, y  dxdy – the power of the i-th
ij

CTPP the j-th type of resources.
At the same time, the capacity of the i-th CTPP for all types of resources is determined by the total demand of consumers, which belong to ij and should not
exceed the existing volumes of resources, defined by the relevant restrictions:
M

 
j 1 

 j  x dx  bi , i  1,..., p,    j  x dx  bi , i  p  1,..., N .
j
j
M

j 1 

i

i

At the same time the conditions for solving the problem are met:
M

S  

N

j

 j 1

 x dx   bi ,
i 1

0  bi  S , i  1,..., N

(1)

The presented problem is a nonlinear continuous multiproduct problem of optimal set division  E n on subsets that do not intersect 11 ,..., 1N ;; 1M ,..., MN
with fixed coordinates of the centers of these subsets with constraints in the form
of equalities and inequalities.
First, consider the model problems without placing the centers of territorial provision of the population.
Model problem A1. Suppose a set   ( x, y) : 0  x  10,0  y  10 of consumers
of three types of resources that can be provided by nine centers of territorial provision of the population. The coordinates of finding the consumer ( x, y) for the i-th
CTPP on the j-th type of resources are set according to the type of re
(1) 2
(2) 2
x



y





 , j  1;
i
i


sources: c j  x, y, i    max x   i1 , y   i 2 , j  2;

 x   i1  y   i 2 ,
j  3.

Demand  j ( x, y ) for the j-th type of resources is distributed in the area  with
the appropriate densities specified in the following analytical form:



 1  x, y  



5

ln  x  y   110.003
2



,

 3  x, y  
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 2  x, y  

0.4
,
tg x  y  110.003
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.
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The functions i j (Yi j ) , that describe the dependence of the conditional value of
the i-th CTPP on consumer demand for the j-th type of resources, have the form:

i j Yi j   Yi j  , i  1, 9, j  1, 2,3 ,
3

where the power Yi j of the i-th CTPP on the j-th type of resources, is determined
by the formula: Yi j   j  j ( x, y)dxdy.
i

The capacity of the i-th CTPP for all types of resources is determined by the total demand of consumers belonging to ij , i  1,9 , and for CTPP items
i  1,4,5,7,9 should not exceed the specified volumes, i.e. the following restrictions are imposed on the capacity of CTPP:
3

0    j  j ( x, y )dxdy  bi , i  1, 4, 5, 7, 9,
j 1 1

b1  100, b4  10, b5  17, b7  100, b9  25,
and for CTPP with numbers i  2, 3, 6, 8 should be equal to the specified volumes:    j  x, y  dxdy  bi , i  2, 3, 6, 8, b2  86, b3  74, b6  25, b8  5.
3

j 1  j
i

It is necessary to divide the set of consumers Ω into their service areas by nine
CTPP for each type of resources, i.e. into subsets ij , i  1, 9 , j  1, 3 , so as to
minimize the functionality of the total cost of the resources involved:






3 9 
min F 11 ,..., 19 ; 12 ,...,  92 ; 13 ,...,  39     i ji j Yi j    c j  x, i   j  x, y  dxdy .
j 1 i 1
ij



It is no exception that some of the subsets ij , i 1, 9 , j  1, 3 , will be empty.
The set Ω was covered with a grid with knots (i, j ) , i  1,...,21, j  1,...,21.
As initial values of binary variables  i(0) = 0, i  1,9 ; initial power values:
Y1 j (0) =10,

Y2j (0) =100,

Y3 j (0) =10,

Y4j (0) =10,

Y5 j (0) =100,

Y6j (0) =10,

Y7j (0) =10,

Y8j (0) =100, Y9j (0) =10, j  1,3 ; as well as the specified coordinates of the CTPP location:
 9.0; 6.3; 5.1; 2.6; 7.9; 5.5; 7.0; 9.5; 1.8 
0 

 8.5; 7.0; 8.9; 2.5; 2.1; 4.5; 6.4; 5.1; 7.7 
The condition for the completion of calculations is the execution of the inequali-

ty:

Y

(k )

, ( k )   Y ( k 1) , ( k 1)    ,   103 .

For 477 iterations received:
77

ISSN 2074-5893 Питання прикладної математики і математичного моделювання. Випуск 20

- optimal division of the set of consumers  :

а)

b)

c)

Fig. 1. Тhe optimal division of the set  into service zones by each of the nine CTPP
for the three types of resources for model problem А1

- the maximum value of the functionality of the dual problem G*  129064.1;
- the minimum value of the functionality of the direct problem F*  129013.9
- optimal power of each of the nine CTPP:
Y11* =8.5; Y21* =30.47; Y31* =26.79; Y41* =5.01; Y51* =8.54; Y61* =12.54;
Y71* =8.51; Y81* =2.65; Y91* =8.54;

Y12* =8.43; Y22* =30.45; Y32* =26.75; Y42* =4.8; Y52* =8.44; Y62* =12.45;
Y72* =8.41; Y82* =2.2; Y92* =8.4;
Y13* =0.097; Y23* =25.08; Y33* =20.46; Y43* =0.05; Y53* =0.03; Y63* =0.01;

Y73* =0.006; Y83* =0.15; Y93* =0.03.

Model problem А2. In the formulation of the model problem A1 we set the demand function  j ( x, y)  1 , j  1, 2, 3. Under these conditions, after 461 iterations,
the following results were obtained:
- optimal division of the set of consumers  :

а)

b)

c)

Fig. 2. Тhe optimal division of the set  into service zones by each of the nine CTPP
for the three types of resources for model problem А2

- the maximum value of the functionality of the dual problem G*  126139.5 ;
- the minimum value of the functionality of the direct problem F*  126128.4 ;
- optimal power of each of the nine CTPP:
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Y11* =9.72; Y21* =28.53; Y31* =24.67; Y41* =3.35; Y51* =5.64; Y61* =8.35;
Y71* =9.73; Y81* =1.71; Y91* =8.33;

Y12* =9.73; Y22* =28.54; Y32* =24.66; Y42* =3.31; Y52* =5.65; Y62* =8.36;
Y72* =9.74; Y82* =1.56; Y92* =8.32;
Y13* =9.71; Y23* =28.52; Y33* =24.67; Y43* =3.39; Y53* =5.62; Y63* =8.29;

Y73* =9.71; Y83* =1.73; Y93* =8.33.

Now consider the model problems with the location of the centers of territorial
provision of the population.
Model problem А3. In the formulation of the model problem A1 we set the condition to place the centers of territorial support of the population. Then, if the initial coordinates of the CTPP placement  i(0) = (0;0) , i  1, 9 , then after 625 iterations
we obtain the following result:
– the maximum value of the functionality of the dual problem G*  128775.2 ;
– the minimum value of the functionality of the direct problem F*  128632.5 ;
– optimal coordinates of CTPP locations:
*
 1 =(5.17;1.44),  2* =(7.48;7.44),  3* =(2.37;4.29), 4* =(4.19;7.87),  5* =(1.02;1.001),
 6* =(8.55;1.52), 7* =(1.63;8.74),  8* =(8.83;4.14),  9* =(5.23;4.88);
–
optimal power of each of the nine CTPP locations:
Y11* = 8.5; Y21* = 30.48; Y31* = 26.79; Y41* = 5.15; Y51* = 8.47; Y61* = 12.49;
Y71* = 8.51; Y81* = 2.6; Y91* = 8.48;

Y12* = 8.38; Y22* = 30.45; Y32* = 26.75; Y42* = 4.97; Y52* = 8.39; Y62* = 12.46;
Y72* = 8.38; Y82* = 2.35; Y92* = 8.39;
Y13* = 0.046; Y23* = 25.08; Y33* = 20.46; Y43* = 0.14; Y53* = 0.027; Y63* = 0.05;

Y73* = 0.11; Y83* = 0.05; Y93* = 0.12.

- optimal division of the set of consumers  :

а)

b)

c)

Fig. 3. Тhe optimal division of the set  into service zones by each of the nine CTPP for
the three types of resources for model problem А3
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Model problem A4. In the formulation of the model problem A3 we set the demand
function
the
same
for
each
type
of
product,
j
ly  ( x, y)  1 , j  1, 2, 3, then after 611 iterations we obtain the following results:
– the maximum value of the functionality of the dual problem G*  125755.7 ;
– the minimum value of the functionality of the direct problem F*  125707.6 ;
– optimal coordinates of CTPP locations:
*
 1 =(7.67;8.68),  2* =(2.93;7.53),  3* =(2.47;2.51),  4* =(6.39;6.27),  5* =(6.09;4.03),
 6* =(6.39;1.32),  7* =(8.59;5.48),  8* =(9.64;8.22),  9* =(8.87;2.001);
- optimal division of the set of consumers  :

а)

b)

c)

Fig. 4. Тhe optimal division of the set  into service zones by each of the nine CTPP for
the three types of resources for model problem А4

–

optimal power of each of the nine CTPP locations:
Y11* =9.66; Y21* =28.66; Y31* =24.67; Y41* =3.43; Y51* =5.64; Y61* =8.35;
Y71* =9.66; Y81* =1.6; Y91* =8.35;

Y12* =9.66; Y22* =28.66; Y32* =24.67; Y42* =3.43; Y52* =5.64; Y62* =8.37;
Y72* =9.66; Y82* =1.75; Y92* =8.35;
Y13* =9.66; Y23* =28.65; Y33* =24.66; Y43* =3.43; Y53* =5.64; Y63* =8.28;

Y73* =9.66; Y83* =1.65; Y93* =8.34.

Table 1 shows the general results of the considered model problems.
Thus, in the model problem A1 the demand function  j ( x, y) 1, j  1, 3, therefore some of the subsets, due to the form of the function  j , turned out to be empty, which does not contradict the statement of the original problem. For example,
in fig. 1, empty are subsets with numbers 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
For each of the problems A1-A4 the solvability conditions (1) are satisfied. That
is, the total optimal power of nine CTPP, which is obtained by the solution algorithm (for model problem A1 is 267.79, and for model problem A2 is 299.87, for
model problem A3 is 268.073, and for model problem A4 is 300.18) does not exceed S = 442 - the sum of the specified volumes of CTPP capacity.
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Table 1
The results of numerical studies of model problems of optimal resource
allocation during epidemics
Tasks with CTPP placement
Tasks with CTPP placement
Optimal values of funcOptimal values of funcDemand for renumber
number
tionalities
tionalities
sources
of iteraof iteradirect,
dual,
direct,
dual,
tions
tions
*
*
F
F
G

*

Uneven in the
area 

*

model problem А1
477

Even in the area

G

model problem А3

129013,9

129064,1
model problem А2

625

128632,5

128775,2
model problem А4


461
126128,4
126139,5
611
125707,6
125755,7
The obtained optimal powers of the 2nd, 3rd, 6th and 8th CTPP in each of the
problems correspond to the constraints in the form of equalities, i.e. are equal to
3

j*

the given value, namely  Y2  86;
j 1

3



Y3j *
j 1

 74;

3



Y6j *
j 1

 25;

3

Y8j*  5.
j 1

The number of iterations in problems with different demand for resources of
each type (model problems A1, A3) is greater than the number of iterations obtained by solving the corresponding problems with the same demand
 j ( x, y)  1, j  1,3 , (model problems A2, A4).
Comparing the optimal values of functionals in model problems A1, A2 and A3,
A4, we have that smaller values of target functionals (i.e. better results) are obtained in the case when the location of CTPP is not fixed, but their placement in
area  is allowed.
Conclusions. For the constructed mathematical model of the problem of optimal
distribution of resources in the conditions of epidemic on the basis of the developed theoretically substantiated algorithms of the decision from [2] the numerical
research of a number of model problems is carried out. The presented research results can serve as a useful tool in terms of effective optimal zoning of existing territorial centers, which are able to produce complexes of population during epidemics and meet the needs of consumers in the field of service at the optimal cost of
resources. At the same time, if necessary, it is possible to simultaneously solve the
problem of optimal placement of such centers.
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РОЗРОБКА НЕЙРОНЕЧІТКОЇ МОДЕЛІ
КОРОТКОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУ КІЛЬКОСТІ ВИПАДКІВ
ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА COVID-19
Розроблено нейронечітку модель прогнозування кількості випадків захворюваності на Covid-19. Перевагою побудованої моделі є можливість короткострокового прогнозу в умовах нечіткої як кількісної, так і якісної інформації за відносно малими експериментальними вибірками.
Ключові слова: часові ряди, короткостроковий прогноз, нейронечіткі технології,
r -алгоритм Шора, негладкі оптимізаційні задачі.

E.М. Kiseleva, O.M. Prytomanova, Y.B. Don
Oles Honchar Dnipro National University

DEVELOPMENT OF NEURO-FUZZY MODEL FOR
SHORT-TERM FORECASTING CONFIRMED CASES OF COVID-19
The article presents the development of a fuzzy model for forecasting the number of cases of Covid-19.
Known models for forecasting time series are built, as a rule, on the basis of the classical
econometrics apparatus. However, to use them, it is necessary to have a significant amount
of clear input statistical information, which is not always available and/or has a high degree
of reliability. In addition, econometric models assume that the type of dependence sought
can be linear, logarithmic, polynomial, and others.
The non-triviality of modeling such a complex process as the number of cases of
COVID-19 is due to a number of factors, such as the lack of statistical information in the
first days of the spread of the disease, its inaccuracy, and sometimes even contradiction. All
this does not allow to ensure a high level of adequacy of the model which is built on the basis of the econometric approach.
Because of the above, in this work the modeling of the forecast of the number of cases of
Covid-19 is based on neuro fuzzy technologies, which, on the one hand, are devoid of these
shortcomings of econometric approaches, on the other hand, allows to expand possibilities
of modeling of difficult objects, processes. This is very relevant in the real conditions of
morbidity in the absence of reliable data, incomplete and fuzzy statistical information
about the object, complex nonlinear dependencies of outputs on system inputs.
Neural fuzzy technologies are based on a combination of two fundamentally different
mathematical constructs: neural networks and fuzzy logic. In recent years, neural networks have been used in practice wherever it is necessary to solve problems of forecasting,
classification, and management. However, training neural networks requires a large sample of experimental data. Unlike neural networks, fuzzy technologies (fuzzy-systems) use
expert information about the patterns that are found in the available experimental data, in
the form of “if-then” language rules. These rules, which are formalized using fuzzy logic,

_________________________________________________
 Кісельова О.М., Притоманова О.М., Дон Я.Б., 2020
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make it possible to build forecast models for relatively small (in comparison with neural
networks) samples of experimental data. The combination of the two described technologies is a combination of neural network learning abilities with clarity and easy interpretation of fuzzy “if-then” rules. The Shor's r-algorithm method of non-differential optimization was used to adjust the fuzzy model.
The advantage of the constructed model is the possibility of short-term forecasting in
conditions of fuzzy quantitative and qualitative information on relatively small experimental samples.
Keywords: Тime series, short-term forecast, neuro-fuzzy technologies, Shor's ralgorithm, nonsmooth optimization problems.

E.М. Киселева, О.М. Притоманова, Я.Б. Дон
Днипровский национальный университет имени Олеся Гончара

РАЗРАБОТКА НЕЙРОНЕЧЕТКОЙ МОДЕЛИ КРАТКОСРОЧНОГО
ПРОГНОЗА КОЛИЧЕСТВА СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-19
Построена нейронечеткая модель прогнозирования количества случаев заболеваемости Covid-19. Преимуществом построенной модели является возможность краткосрочного прогноза в условиях нечеткой как количественной, так и качественной
информации по относительно малыми экспериментальными выборкам.
Ключевые слова: временные ряды, краткосрочный прогноз, нейронечеткие технологии, r -алгоритм Шора, негладкие оптимизационные задачи.

Вступ. Прогнози,які побудовані на основі застосування математичних методів та моделей, поділяють на казуальні й неказуальні [1]. Найпоширенішими серед неказуальних моделей є моделі часових рядів [2], в основі яких лежить перенесення минулих і теперішніх закономірностей, зв’язків і співвідношень на майбутнє. Приклади такого прогнозування є у багатьох вітчизняних та зарубіжних публікаціях. Але ці методи добре працюють, якщо система, яка породжує даний часовий ряд, лінійна або піддається формалізованому
опису [6].
Останнім часом запропоновано нові підходи до побудови нелінійних моделей, які пов’язані з застосуванням теорії нечітких множин [3, 4] і нейронних мереж [5, 6]. Синтез двох принципово різних математичних конструкцій
нейронних мереж і нечіткої логіки є основою нейронечітких технологій [7, 8,
9]. Ефективність нейронечіткого підходу особливо виявляється тоді, коли
процеси є досить складними для аналізу за допомогою класичних кількісних
методів, або коли джерела інформації інтерпретуються якісно, неточно або
невизначено [10-18].
У роботі застосовано нейронечіткі технології до розробки короткострокового прогнозу кількості випадків захворюваності на Covid-19.
Постановка задачі. Побудуємо нейронечітку модель прогнозу, яка ґрунтується на поданні вхідної статистичної інформації щодо динаміки кількості
зареєстрованих випадків захворюваності на Covid-19 у вигляді нечіткої продукційної бази знань. У базі знань також буде подано експертно-лінгвістичну
інформацію стосовно закономірностей в існуючих даних.
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У табл. 1 наведено щоденні статистичні дані щодо кількості зареєстрованих випадків (значення змінної PR) за період з 17.04.2020 по 14.05.2020, де
через х1, х2, ... , х28 позначено кількість випадків за i-й день (період). Дані
взято з офіційного сайту МОЗ.
На базі тільки цих даних нам необхідно побудувати модель прогнозування.
Матеріали і методи. Алгоритм побудови нейронечіткої моделі прогнозування складається з двох етапів [14]:
1) формування нечіткої бази знань про об’єкт і побудова на її основі нечіткої моделі об’єкта з кількома входами і одним виходом, яка грубо відтворює
залежність виходу від входів за допомогою лінгвістичних правил «ЯКЩОТО», що генеруються з експериментальних даних;
2) настройка (оптимізація) параметрів нечіткої моделі: пошук таких параметрів нечіткої моделі, які мінімізують відхилення модельних значень від експериментальних.
Таблиця 1
Щоденні дані про кількість зареєстрованих випадків захворюваності на Covid-19
у Дніпропетровській області

Період

Кількість зареєстрованих ви- Позначення
падків (PR)

Період

Кількість зареєстрованих ви- Позначення
падків (PR)

17.04.2020

15

х1

01.05.2020

72

х15

18.04.2020

6

х2

02.05.2020

12

х16

19.04.2020

8

х3

03.05.2020

12

х17

20.04.2020

4

х4

04.05.2020

18

х18

21.04.2020

28

х5

05.05.2020

90

х19

22.04.2020

36

х6

06.05.2020

56

х20

23.04.2020

9

х7

07.05.2020

28

х21

24.04.2020

45

х8

08.05.2020

29

х22

25.04.2020

52

х9

09.05.2020

23

х23

26.04.2020

18

х10

10.05.2020

27

х24

27.04.2020

8

х11

11.05.2020

22

х25

28.04.2020

5

х12

12.05.2020

23

х26

29.04.2020

24

х13

13.05.2020

5

х27

30.04.2020

17

х14

14.05.2020

10

х28

Для реалізації першого етапу алгоритму, аналізуючи динаміку змін кількості зареєстрованих випадків захворюваності на Covid-19 у Дніпропетровській
області (рис. 1), побудуємо нечітку базу знань. Для цього згрупуємо елемен84
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ти часового ряду значень для змінної PR в цикли по сім елементів: три елементи на вхід, один - на вихід. Схематично це можна подати у вигляді:
(1)
х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 х10 ...х28 ,
3й цикл

Тобто ми будемо вважати, що прогноз значення змінної PR на i-й (i≥8) період (день) залежить від тенденцій, що склалися в попередніх– (i-1)-у, (i-2)-у
та (i-3)-уперіодах. Отже, прогнозне значення змінної PR на i-й період є функція (поки ще невідома) параметрів хi-3, xi-2, xi-1:
xi=f(xi-3,,xi-2,,xi-1), i≥ 8.
(2)
З урахуванням цих припущень, закономірності, які можна простежити на
графіку статистичних даних або сформувати за допомогою думки експертів,
запишемо у вигляді висловлювань на природній мові. Ці висловлювання є
правилами типу ЯКЩО-ТО. Вони формують нечітку базу знань, наприклад:
i=8: ЯКЩО <xi-3=низький>I<xi-2=середній>I<xi-1=середній>
TO<xi=середній>.
З бази знань зрозуміло, що при такому підході ми маємо можливість прогнозувати на 6-7 періодів (днів) вперед.
Для запису моделі (2) у явному вигляді лінгвістичні оцінки «низький», «високий» та інші формалізуємо за допомогою функцій належності.
Задамо ці функції у такому вигляді:
 T ( x) 

1
,
x b 2
1 (
)
c

(3)

де b та c – параметри, які спочатку обираються експертом, а потім настроюються за експериментальними даними: b– координата максимуму функції
(x), причому (b)=1, c– коефіцієнт концентрації – розтягнення функції
(x), (x) – число у діапазоні [0,1], яке характеризує суб’єктивну міру відповідності значення x лінгвістичній оцінці T.
Далі, застосовуючи алгоритм нечіткого логічного виведення [14], будуємо
нечітку модель прогнозування, за допомогою якої можна грубо прогнозувати
кількість випадків на 6-7-мкроків вперед. Треба відзначити, що кроків (періодів) прогнозування може бути і значно більше. Але у цьому разі ступінь достовірності прогнозу падає із збільшенням кількості кроків.
З метою покращення точності прогнозу необхідно настроїти (навчити) модель за експериментальними даними. Настройка (оптимізація параметрів)
моделі – це підбір таких параметрів b і c функцій належності (3), які забезпечать мінімум розходжень між модельними (теоретичними, одержаними з моделі) і експериментальними даними. Для настройки нечіткої моделі було використано модифікацію градієнтного методу на випадок недиференційовних
функцій, r-алгоритм Н.З. Шора [19, 20].
Перевірка побудованої моделі на адекватність проводилась різними
способами. Один з них, наприклад, полягає в такому: настроювання моделі
спочатку проводилась за експериментальними даними з 17.05.2020 по
85
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10.05.2020. Тобто кількість експериментальних значень змінної PR
дорівнювала 24. Потім прогнозні значення, одержані за моделлю,
порівнювалось з фактичним. Отримані достатньо близькі (з точністю від 0.01
до 0.04) значення теорії та експерименту свідчать про високу адекватність
побудованої моделі.
Результати. З метою реалізації розробленого алгоритму побудови
нейронечіткої моделі прогнозу був створений пакет програм у середовищі
VisualStudio 2019 мовою С++,у якому автоматизовано найбільш трудомістка
операція по генерації правил для бази знань, також є можливість вносити
зміни у згенеровані правила.
За допомогою пакету програмної реалізації алгоритму побудови та
настройки нейронечіткої моделі проведено обчислювальні експерименти, які
виявили, що модель дозволяє одержувати якісний прогноз у разі невеликих
(порівняно із статистичними моделями) експериментальних вибірок. При
збільшенні кількості вхідних точок збільшується кількість правил у базі
знань. В той же час, при збільшенні кількості вхідних точок поліпшується
якість прогнозу, а при збільшенні кількості правил у базі знань поліпшується
якість настройки.
За допомогою пакету програмної реалізації розробленого алгоритму
побудови нейронечіткої моделі прогнозу розраховані та представлені нижче
короткострокові прогнози кількості випадків захворювання на Covid-19 у
Дніпропетровській області, Дніпрі та Україні на період з 15.05.2020 по
21.05.2020.

Рис. 1. Кількість зареєстрованих випадків за день у Дніпропетровській області та
прогноз захворюваності на наступні 7 днів
86
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Прогноз будувався при припущенні, що періодичність даних складає 7
днів, причому на 8-й день (тобто на 1-й день наступного періоду) впливають
дані за 1-й, 2-й та 3-й дні попереднього періоду.
Для періоду з 15.05.2020 по 21.05.2020 середній прогноз випадків захворювань за день у Дніпропетровській обл. складає 26 випадків (песимістичний
прогноз – 69 випадків, оптимістичний прогноз – 11 випадків). Точність прогнозу 1,1%.

Рис. 2. Кількість зареєстрованих випадків за день у м. Дніпро та прогноз захворюваності на наступні 7 днів

Для періоду з 15.05.2020 по 21.05.2020 середній прогноз випадків захворювань за день у м. Дніпро складає 16 випадків (песимістичний прогноз – 33 випадки, оптимістичний прогноз – 5 випадків). Точність прогнозу 3,8%.

Рис. 3. Кількість зареєстрованих випадків за день в Україні та прогноз захворюваності на наступні 7 днів
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Для періоду з 15.05.2020 по 21.05.2020 середній прогноз випадків захворювань за день в Україні складає 474 випадків (песимістичний прогноз – 550 випадків, оптимістичний прогноз – 370 випадків). Точність прогнозу 1,0%.
Прогноз на рис.1-3 був розроблений 14.05.2020 на наступні 7 днів (з
15.05.2020 по 21.05.2020 включно). Перевірка прогнозу була проведена
25.05.2020, коли стали відомі дані за період з 15.05.2020 по 21.05.2020.

Рис. 4. Перевірка прогнозу. Дніпропетровська область.Середнє
значення прогнозу 30 випадків.Середнє фактичне значення 10 випадків.

Рис. 5. Перевірка прогнозу, м. Дніпро. Середнє значення
прогнозу 15 випадків. Середнє фактичне значення 10 випадків.
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Рис. 6. Перевірка прогнозу. Україна. Середнє значення прогнозу 462 випадки.
Середнє фактичне значення 403 випадки.

Рис. 7. Кількість зареєстрованих випадків за день у Дніпропетровській області та
прогноз захворюваності на наступні 7 днів з 25.05.2020 по 31.05.2020: середній прогноз за день складає 24 випадки, песимістичний прогноз – 50 випадків, оптимістичний прогноз – 6 випадків. Точність прогнозу 1,7%.

Рис.8. Кількість зареєстрованих випадків за день у м. Дніпро та прогноз захворюваності на наступні 7 днів з 25.05.2020 по 31.05.2020: середній прогноз за день складає
11 випадків, песимістичний прогноз – 25 випадків, оптимістичний прогноз – 6 випадків. Точність прогнозу 1,8%.
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Рис. 9. Кількість зареєстрованих випадків за день в Україні та прогноз захворюваності на наступні 7 днів з 25.05.2020 по 31.05.2020: середній прогноз за день складає
432 випадки, песимістичний прогноз – 528 випадків, оптимістичний прогноз – 372
випадки. Точність прогнозу 1,3%.

Прогноз на рис.7-9 був розроблений на наступні 7 днів (з 25.05.2020 по
31.05.2020 включно). Перевірка прогнозу була проведена 01.06.2020, коли
стали відомі дані за період з 25.05.2020 по 31.05.2020.

Рис. 10. Перевірка прогнозу. Дніпропетровська область:
Середнє значення прогнозу 24 випадки.
Середнє фактичне значення 10 випадків.
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Рис. 11. Перевірка прогнозу. м. Дніпро:
Середнє значення прогнозу 11 випадків.
Середнє фактичне значення 7 випадків.

Рис. 12. Перевірка прогнозу. Україна:
Середнє значення прогнозу 432 випадки.
Середнє фактичне значення 395 випадків.

Висновки. Застосування нейронечіткого підходу до прогнозування таких
досить унікальних процесів при невеликих вибірках статистичних даних (які
можуть бути неточними) дозволяє виявляти тренди, а не надавати детальні
щоденні дані з твердою гарантією їх виконання.
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МЕТАЭВРИСТИКИ ДЛЯ ПОИСКА
ОПТИМАЛЬНЫХ КЛАССИФИКАЦИЙ
Исследуется проблема поиска оптимальных классификаций на конечном множестве. Показано, что задача поиска оптимальной классификации, порождаемой отношением толерантности на конечном множестве, сводится к задаче оптимизации на
множестве перестановок. Предложены метаэвристики для поиска субоптимальных
решений задачи классификации.
Ключевые слова: задача оптимальной классификации, классификация, эволюционный алгоритм, алгоритм муравьиной колонии, алгоритм перемешанных прыгающих лягушек.
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Запорізький національний університет

МЕТАЕВРИСТИЧНІ МЕТОДИ ПОШУКУ
ОПТИМАЛЬНИХ КЛАСИФІКАЦІЙ
Одним з головних завдань будь-якого наукового дослідження є задача класифікації. Хоча формалізація задачі класифікації є досить простою, рішення її може виявитися досить складним в обчислювальному сенсі. Більшість існуючих методів класифікації засновано на статистичних принципах, факторизації, кластерному та дисперсійному аналізі. Часто для побудови «хороших» класифікацій використовують системи, що здатні навчатись, зокрема, нейронні мережі. Складність завдання класифікації зумовлена невизначеністю розбиття на класи і складністю пошуку оптимальної
класифікації за умов використання певного критерію оптимальності.
Зазначено, що задача класифікації на кінцевій множині полягає в пошуку розбиття, що володіє деякими заданими властивостями. Розбиття множини задає канонічне
відношення еквівалентності, пов'язане з цим розбиттям. Зокрема, два елементи вважаються еквівалентними, якщо вони належать одному елементу розбиття. З іншого
боку, будь-яке відношення еквівалентності на кінцевій множині визначає його розбиття на класи еквівалентних між собою елементів
У цій статті розглядаються класифікації, які побудовано на основі відносини толерантності або близькості. При цьому розбиття на класи є неоднозначним і істотно
залежить від вибору представників класів.
В роботі показано, що задача пошуку оптимальної класифікації на скінченій множині за умов наявності критерію оптимальності може бути зведена до задачі пошуку
оптимальної перестановки елементів цієї множини.
Задача пошуку оптимальної перестановки відноситься до розряду важких в обчислювальному сенсі задач. У статті пропонується метод використання деяких відомих
метаевристик до задачі пошуку субоптимальних перестановок елементів множини за
заданим критерієм оптимальності. Розглянуто три метаевристики на перестановках
елементів скінченої множини (еволюційний алгоритм, алгоритм мурашиної колонії і
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метод перемішаних стрибаючих жаб), які можна з успіхом застосовувати при вирішенні задачі пошуку оптимальної класифікації.
Ключові слова: задача оптимальної класифікації, класифікація, еволюційний алгоритм, алгоритм мурашиної колонії, алгоритм перемішаних стрибаючих жаб.

I.V. Kozin, E.K. Seliutin
Zaporizhia National University

THE METAHEURISTICS FOR OPTIMAL CLASSIFICATIONS
SEARCHING
One of the most important science problems is the task of classification. While formalizing the tasks of classifying can be completed with downtime, its solution can be completed
by decimal sense. Most of the classification methods are based on statistical principles, factorization, cluster analysis and dispersion analysis. Often, to incite the “good” classic victorious systems, what’s the most healthiest, secrecy, neural measure. Classification task foldability is enriched by the unapproachability of class.
It has been designated that classification task on the finite set is the task of dividing. Dividing of the multitude of tasks is the canonical presentation of equivalence, due to it. For
example, two elements get involved in equivalents, as if they stink with one divided element.
From the first side, be the first and the same equivalency to the largest number of cards in
the class of equal elements.
At these paper the basis of the principle of tolerance and closeness of classification were
analyzed.
It is shown in the robot that the task of making optimal classifications for the final number of brains is obvious criteria for optimality, but it is possible to set the task of making
optimal permutation of elements of multiple values.
The task of making an optimal rearrangement is to be brought up to the list of important ones in the calculus of sensation. The statistics have the method of recognizing the
viable ideas of meta-tasks for the task of making suboptimal permutations of elements of a
set for a given criterion of optimality. Three meta-statistics on permutations of elements of
the largest number (European algorithm, algorithm of colony and method of mixing shaving toads), which can be accomplished with success in solving tasks in an optimal way, are
considered.
Keywords: optimal classification problem, classification problem, evolution algorithm,
goose-colony algorithm, jumping frogs algorithm.

Введение. Классификация – мощный научный метод. Задача классификации возникает практически во всех областях знаний при анализе результатов
исследований, при проектировании и прогнозировании, при оценке и принятии решений. Часто имея простую формулировку, задача классификации оказывается достаточно сложной и неоднозначной. Более того, иногда при попытках классификации возникают интересные парадоксы, связанные с объединением в один класс принципиально различных объектов.
Решение задачи классификации, как правило, включает значительную долю субъективизма, индивидуальных оценок, нечетких, неформальных выводов. Часто на решение этой задачи влияют приоритеты лица, принимающего
решение (ЛПР). Это приводит к построению принципиально различных классификаций на основе одной и той же первичной информации. Особенно ча94
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сто эта ситуация возникает в тех областях знаний, в которых невозможно использовать числовые оценки при классификации объектов и явлений, в силу
чего возникает необходимость нечетких оценок, использования понятий
«схожи», «подобны».
Постановка задачи. Целью настоящей работы является построение метаэвристик для поиска субоптимальной классификации, определенной отношением толерантности на конечном множестве. Такой подход позволяет
строить близкие к оптимальным разбиения множества в соответствии с отношением «близости» элементов. Причем это отношение близости не является транзитивным. Предложенные алгоритмы могут найти широкое применение в прикладных задачах, связанных с проблемой классификации объектов
по ряду признаков. Такие задачи часто возникают в экономических, социальных и технических науках.
Метод решения и анализ полученных результатов. С точки зрения математики задача классификации может рассматриваться с различных позиций. Основным является теоретико-множественный подход при построении
классификации. Однако на практике оказывается, что данный подход хорош
лишь post factum, то есть для пояснения и формального описания уже построенной классификации.
Наиболее распространенными до настоящего времени остаются статистические модели классификации, которые позволяют группировать объекты по
результатам статистического анализа данных [1,2,3]. Метрические алгоритмы
используют формализацию понятия схожести между объектами и гипотезу
компактности [2,3,4]. Существует и другой принцип: так называемые логические алгоритмы классификации. В основу этого подхода положен принцип
индуктивного вывода логических закономерностей или индукция правил
[5,6,7]. Все большее распространение получают модели классификации на
основе нечеткой математики, использующие инструментарий теории нечетких множеств. Сравнительно новым направлением являются модели классификации, построенные на основе интегральной математики. Интересным
направлением является использование для решения задач классификации методов искусственного интеллекта. Обзор существующих методов распознавания приведен в монографии [6].
Постановка задачи классификации на конечном множестве.
Разбиением конечного множества Х будем называть набор его непустых
подмножеств X1, X 2 ,..., X n такой, что
n

1)

Xi  X :

i 1

2) i, j, i  j X i  X j  , i, j  1,2,..., n .
Задача классификации на конечном множестве состоит в поиске разбиения, обладающего некоторыми заданными свойствами. Разбиение множества
задает каноническое отношение эквивалентности, связанное с этим разбиением. А именно: два элемента считаются эквивалентными, если они принад95
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лежат одному элементу разбиения. С другой стороны, легко показать, что
любое отношение эквивалентности на конечном множестве определяет его
разбиение на классы эквивалентных между собой элементов.
Напомним, что отношением эквивалентности на множестве X называется
бинарное отношение " " , обладающее следующими свойствами:
1) рефлексивность: x  X x x ;
2) симметричность: x, y  X x y  y x ;
3) транзитивность: x, y, z  X x y, y z  x z .
Приведем простой алгоритм [8], позволяющий по заданному отношению
эквивалентности построить соответствующее ему разбиение множества X на
классы эквивалентных элементов.
Шаг 0. Выбирается произвольное упорядочивание (нумерация) элементов
множества X: x1, x2 ,..., xN  X . Здесь N | X | . Определяется множество представителей классов эквивалентности, которое на начальном этапе работы алгоритма пусто. Множество классов эквивалентности также пусто.
….
Шаг i. Выбирается очередной элемент x упорядоченной последовательности элементов множества X и последовательно сравнивается с множеством
представителей уже определенных классов эквивалентности. Если этот элемент эквивалентен представителю xk класса Xk, то он помещается в класс Xk.
Если он не эквивалентен ни одному из элементов множества представителей
классов, то элемент заносится во множество представителей и определяет
новый класс эквивалентности.
Алгоритм заканчивает работу, когда все элементы будут просмотрены и
разнесены по классам. Результатом работы алгоритма является множество
представителей разных классов и набор классов эквивалентных элементов.
Из транзитивности отношения эквивалентности вытекает, что полученный
в результате работы алгоритма набор классов не зависит от первоначального
упорядочивания элементов множества X (Шаг 0). Другое упорядочивание
может изменить лишь последовательность классов эквивалентности и множество представителей. Описанный выше алгоритм отыскания классов эквивалентности и набора представителей будем называть линейным.
Отметим одну особенность линейного алгоритма. Он может быть применен не только для отношения эквивалентности, но и для любого бинарного
отношения. Однако, если отношение не транзитивно, то результат работы алгоритма будет уже существенно зависеть от выбора первоначального упорядочивания элементов.
Отношение толерантности и классификации на основе понятия близости
элементов.
Большинство существующих классификаций в прикладных науках строится не на основе отношения эквивалентности, а на основе другого бинарного
отношения – отношения толерантности. Отношение толерантности это ре96
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флексивное и симметричное отношение “  ” на множестве X, то есть отношение, которое определяется следующими свойствами:
1. x  X x  x ;
2. x, y  X x  y  y  x .
Типичным примером подобного отношения является отношение приближенного равенства на множестве чисел. На практике отношение толерантности появляется в виде отношения между объектами, которое описывается
словами «подобный», «близкий», «похожий».
Если на конечном множестве X определено отношение толерантности “  ”,
то можно применить линейный алгоритм выделения классов и получить
классификацию на этом множестве. Однако в отличие от классификаций, построенных на основе отношения эквивалентности, классификация, построенная на основе отношения толерантности, существенно зависит от выбора
начального упорядочения элементов множества X. Разные способы упорядочивания элементов могут приводить к принципиально различным классификациям.
Критерий оптимальности классификаций.
Существует множество подходов к определению оптимальной классификации. Неформально, классификация является оптимальной, если элементы
внутри классов «достаточно близки» друг другу, а сами классы «достаточно
удалены» друг от друга. Рассмотрим один из таких подходов.
Мерой близости на конечном множестве X будем называть функцию
p : X  X  R , обладающую следующими свойствами:
1) x, y  X p( x, y)  0 , причем p( x, y)  0  x  y ;
2) x, y  X p( x, y)  p( y, x) .
В частности, мерой близости может служить расстояние между точками в
метрическом пространстве.
Пусть задано положительное число   0 . Будем говорить, что элементы
x, y  X находятся в отношении близости (близки друг к другу), если
p( x, y)   . Это отношение является отношением толерантности и, как было
показано выше, порождает множество различных классификаций, которые
определяются выбранным упорядочением на множестве X. Будем называть
такие классификации  -классификациями. Линейный алгоритм построения
разбиения немного изменяется. А именно: на шаге с номером i находится
класс (среди построенных), представитель которого наиболее близок к анализируемому элементу. Если мера близости между этим представителем и
рассматриваемым элементом меньше или равна величине  , то элемент добавляется в класс. В противном случае рассматриваемый элемент становится
представителем нового класса.
Расстояние между двумя непустыми непересекающимися подмножествами
A, B  X определим, как функцию p( A, B)  min p( x, y) .
xA, yB
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Пусть задан линейный порядок " " элементов на множестве X, определенный некоторой перестановкой s  Sn . Обозначим X1, X 2 ,..., X n классы эквивалентности для  -классификации, порождаемой этим порядком. В качестве критерия оптимальности классификации выберем функцию
F ( s)  min p( X i , X j ) . Тогда условием оптимальности  -классификации буi , j ,i  j

дет условие

F (s) 
 max .
sSn

Подобная задача является сложной в вычислительном смысле[9]. Однако
сам алгоритм поиска разбиения по заданному отношению порядка имеет полиномиальную трудоемкость.
Таким образом, задача поиска оптимальной классификации сводится к задаче поиска оптимальной перестановки элементов множества X. Это позволяет для отыскания субоптимальных решений задачи классификации предложить ряд метаэвристик, построенных для задач имеющих фрагментарную
структуру [10]. Приведем краткие описания некоторых из таких метаэвристик.
Эволюционный алгоритм.
Используется стандартная схема эволюционного алгоритма на перестановках. Опишем кратко принцип работы такого алгоритма [10]. В качестве базового множества решений выбирается множество S n всех перестановок из n
элементов. На начальном шаге с помощью оператора начальной популяции
строится множество решений Y0 Sn . На каждом очередном шаге предполагается заданным некоторое множество перестановок – текущая популяция.
На первом шаге это множество Y Y0 . Для каждого из элементов множества
Y вычисляется значение критерия селекции, который в рассматриваемом случае является накрывающим отображением исходной задачи. Далее с помощью оператора отбора в текущей популяции Y выбирается множество пар
для кроссовера. К каждой паре U  (u1, u2 ,..., un ) и V  (v1, v2 ,..., vn ) из выбранного множества пар применяется оператор кроссовера Cross(U ,V ) , а затем к
результату кроссовера применяется оператор мутации. Перестановка – потомок строится следующим образом: последовательности U и V просматриваются с начала. На k-м шаге выбирается наименьший из первых элементов последовательностей и добавляется в новую перестановку – потомок. Затем
этот элемент удаляется из двух последовательностей-родителей. Например,
Cross((2,4,7,6,1,3,5,8),(5,8,1,3,4,2,6,7)) = (2,4,5,7,6,1,3,8).
Оператор мутации M с заданной вероятностью   (0,1) выполняет случайную транспозицию (замену местами двух элементов) в перестановке.
Таким путем находится множество элементов – потомков Y . К промежуточной популяции Y Y , которая является объединением текущей популяции и множества потомков, применяется оператор эволюции, который выделяет на этом множестве новую текущую популяцию. Процесс эволюции по98
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вторяется до тех пор, пока не будет выполнено условие остановки эволюционного алгоритма. По найденной перестановке восстанавливается решение
исходной задачи.
Муравьиный алгоритм.
Идея муравьиного алгоритма – моделирование поведения муравьёв, связанного с их способностью быстро находить кратчайший путь от муравейника к источнику пищи и адаптироваться к изменяющимся условиям, находя
новый кратчайший путь [12,13]. При своем движении муравей метит путь
феромоном, и эта информация используется другими муравьями для выбора
пути. Это элементарное правило поведения и определяет способность муравьев находить пути, близкие к оптимальным.
Покажем, как подобный механизм применить к поиску оптимальной перестановки. Процедура вычисления будет состоять из ряда циклов расчета.
Каждый путь муравья между позициями 1,2,..,n будет определяться перестановкой s (i1, i2,..., in ) . Муравьи имеют собственную «память». У каждого
муравья есть список уже посещенных позиций – список запретов. Обозначим
J it, k список позиций, которые на цикле t необходимо посетить k-му муравью,
находящемуся в позиции i.
Муравьи обладают «обонянием» – они могут улавливать след феромона,
подтверждающий желание муравья пройти из позиции i в позицию j на основании опыта других муравьев. Количество феромона на цикле с номером t
при переходе из позиции i в позицию j определяется величиной ij t . На
начальном этапе это количество можно задавать произвольно.
Вероятность перехода k-го муравья из позиции i в позицию j на цикле с
номером t определяется следующим соотношением:

 [ ij (t )]

  [ il (t )]
Pij ,k (t )   lJ t
, j  J it,k ,
i ,k

0, j  J it,k
где α – параметр, задающий вес следа феромона. Количество откладываемого
феромона составляет величину:
 Q
,(i, j )  Tk (t )

 ij ,k (t )   Lk (t )
,
0,(i, j )  T (t )
k

где Q – положительный параметр, Lk (t ) – значение накрывающего отображения на перестановке, соответствующей маршруту k-го муравья на цикле с
номером t. Изменение количества феромона определяется следующим выражением:
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m
ij (t

1)

(1

p)

ij (t )

ij ,k

(t ) ,

k 1

где m – количество муравьев, p – коэффициент «испарения» (0 ≤ p ≤ 1).
Алгоритм прекращает работу, когда выполнено некоторое правило остановки, например, достигнута граница числа циклов. Минимальная по значению накрывающего отображения перестановка, найденная на последнем
цикле, преобразуется в решение исходной задачи.
Метод прыгающих лягушек.
Алгоритм прост для понимания и реализации, имеет небольшое количество параметров, успешно применялся для решения задач комбинаторной и
непрерывной оптимизации [14,15].
Суть алгоритма прыгающих лягушек для поиска оптимальной перестановки сводится к следующей последовательности.
Шаг 1. Инициализировать начальную популяцию лягушек, как множество
точек пространства перестановок S n с метрикой Кендалла.
Шаг 2. Вычислить значение критерия оптимальности для каждой перестановки из начальной популяции.
Шаг 3. Упорядочить решения в порядке убывания значения критерия оптимальности.
Шаг 4. Разделить виртуальных лягушек (решения) на блоки-мемплексы таким образом, что первая в отсортированном списке виртуальная лягушка попадает в первый мемплекс, вторая заносится во второй мемплекс и т.д.
Шаг 5. Так продолжается пока все лягушки не будут распределены в указанное количество мемплексов.
Шаг 6. В каждом мемплексе с номером k {1,2,..., K} найти лучшее sk 1 и
худшее sk 2 решение.
Шаг 7. Попытаться улучшить положение худшей виртуальной лягушки
путем случайного перемещения ее в направлении лучшей лягушки. Это происходит применения оператора кроссовера s  Cross(sk 2 , sk1 ) .
Шаг 8. Если предыдущая операция не улучшает решение, то попытаться
улучшить положение худшей виртуальной лягушки путем перемещения ее в
направлении глобально лучшей лягушки s  Cross(sk 2 , sk1 ) .
Шаг 9. Если и последняя операция не приводит к улучшению позиции виртуальной лягушки, то взамен ее случайным образом создать в области поиска
новую лягушку – перестановку.
Шаг 10. Объединить виртуальных лягушек всех мемплексов в одну группу.
Шаг 11. Если условия завершения алгоритма не выполнены, то – переход к
Шагу 3.
Шаг 12. Последняя глобально лучшая виртуальная лягушка соответствует
субоптимальному решению задачи.
Выводы. В данной статье были рассмотрен метод отыскания оптимальных
ε-классификаций на основе известных метаэвристик. Этот подход практически без изменений может быть перенесен и на другие виды классификаций,
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которые строятся на основе понятия близости элементов. Точно также кроме
предложенных в работе метаэвристик могут быть рассмотрены и любые другие метаэвристики, которые применимы к задачам оптимизации на фрагментарных структурах [10].
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МОДЕЛЮВАННЯ ГАЛУЗЕВИХ НАУК І НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ЯК СИНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ
Стаття присвячена вивченню проблеми моделювання фундаментальних і технічних наук як синергетичних систем з використання моделей наукових і навчальних
дисциплін на прикладі курсу «Вища математика», що дає наукове обґрунтування інноваційності запропонованої модернізації науково-методичного забезпечення процесу навчання.
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MODELING OF INDUSTRIAL SCIENCES AND EDUCATIONAL
DISCIPLINES AS SYNERGY SYSTEMS
An obvious condition for the innovative development of Ukraine in general and the production sector of its economy, in particular, is a successful scientific and technical activity.
Scientific and technical activities should be carried out according to the program-targeted
method, which demonstrates the advantages of integrating science, engineering and production, and the influence of science is becoming more and more significant. In order to
ensure the advanced development of technical sciences, it is advisable to deepen the consistency of the approaches and methods used, to modernize the content and education system of future specialists.
The point of view of a number of researchers who consider and practice selforganization as the predominant approach to solving information and cybernetic problems
with a priori information uncertainty, including identification, research, adaptation and
self-organization, turned out to be very fruitful. By their nature, technical sciences are selforganizing systems, since they are characterized by adaptability and predictive properties
on the actions of the external environment: the development of technology and technology
in the relevant industry; new results and theories in the corresponding fundamental sciences. Preferred are nonlinear thermodynamics of no equilibrium systems, structures and media; improvement of management techniques and technologies by expanding the use of information and communication technologies (ICT) for real-time operation. The development of technical science, as a self-organizing system, allows the creation of a model, which
makes it possible to foresee the behavior of the system and control the processes in it in a
certain range of conditions.
This article is devoted to the study of the problem of modeling the fundamental and
technical sciences as synergistic systems using models of scientific and academic disciplines
on the example of the course "Higher Mathematics", which provides a scientific basis for
the innovativeness of the proposed modernization of scientific and methodological support
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛЕВЫХ НАУК И УЧЕБНЫХ
ДИСЦИПЛИН КАК СИНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Статья посвящена изучению проблемы моделирования фундаментальных и технических наук как синергетических систем по использованию моделей научных и
учебных дисциплин на примере курса «Высшая математика», что дает научное обоснование инновационности предложенной модернизации научно-методического
обеспечения процесса обучения.
Ключевые слова: инновации, синергетическая система, самоорганизация, модель
науки.

Вступ. Однією з важливіших умов інноваційного розвитку України в цілому та виробничого сектора її економіки, зокрема, є успішна науково-технічна
діяльність. Необхідно стимулювати функціонування науки, техніки і виробництва як єдиної системи, що розвивається. Науково-технічна діяльність повинна здійснюватися за програмно-цільовим методом, який демонструє переваги інтеграції науки, інженерії та виробництва, причому вплив науки стає
все більш вагомим. Для того щоб забезпечити випереджальний розвиток технічних наук, доцільно поглиблювати системність використовуваних підходів
і методів, модернізувати зміст і систему освіти майбутніх фахівців.
Дуже плідною виявилася точка зору ряду дослідників, які розглядають і
практикують самоорганізацію як переважний підхід до розв’язання інформаційних і кібернетичних задач з апріорною інформаційною невизначеністю,
які включають ідентифікацію, дослідження, адаптацію і самоорганізацію [1].
За своєю природою технічні науки відносяться до систем, що самоорганізуються оскільки характеризуються пристосованістю і прогностичними властивостями на дії зовнішнього середовища: розвиток техніки і технологій у
відповідній галузі; нових результатів і теорій у відповідних фундаментальних
науках. Кращими представляються: нелінійна термодинаміка нерівновагих
систем, структур і середовищ; вдосконалення техніки і технологій управління за рахунок розширення застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для роботи в режимі реального часу. Розвиток технічної науки,
як системи, що самоорганізується, допускає створення моделі, яка дозволяє
передбачити поведінку системи і керувати процесами в ній в певному діапазоні умов.
В даний час виникла ситуація якісних змін в науках, техніці та суспільстві,
які проходять в своєму розвитку через точки біфуркації. Наприклад, вища
освіта в Україні перебуває в стані трансформації, яка повинна супроводжуватися інноваціями в дидактиці, виховному і управлінському процесах. З ура103
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хуванням орієнтації на створення єдиного освітнього простору визначальне
значення набувають такі напрямки розвитку вищої освіти:
• неперервне оновлення змісту освіти на основі досягнень науки, техніки,
культури в формі стабільного ядра і змінної периферії;
• інноваційні зміни технологій процесу освіти (модульно-рейтингових,
«блокових», «кейсових», дистанційних систем), зростання значення самостійної роботи студентів;
• розвиток матеріально-технічної бази системи.
Тому побудова, а в більшості випадків перебудова і ускладнення наявних
моделей, є актуальною і орієнтованою на їх використання при організації досліджень і навчання.
Постановка задачі. При побудові математичної моделі точної або технічної науки, а також відповідної навчальної дисципліни, доцільно застосувати
функціонально-структурний підхід, розглядаючи об'єкт моделювання як синергетичну систему (рис. 1). Відповідна система МН (модель науки) розглядається як набір (упорядкована сукупність) виду
МН = {ЦЗ, БЗД, СТС, ФС, ВЕ, ВА, РС}
БЗД
ЦЗ

СТС

МН
(модель науки)

ВЕ

ФС

ВА

РС

ЦЗ – цілі і задачі, БЗД – бази знань і даних, СТС – структура системи, РС – ресурси системи, ФС – функції системи, ВЕ – відношення емерджентності, ВА – відношення адаптивності
Рис. 1. Склад моделі науки

Дані підмножини, як правило, є мультирешітками і наділені операціями
об'єднання, перерізу і композиції. Крім того, в разі потреби, вводяться відношення: « = », « ≠ », « < », « > », відображення підмножин одне в інше.
Далі, при створенні синергетичної системи проводиться синтез структури,
яка налаштовується за функціональним призначенням і заданим критерієм.
Функціонально структурний підхід передбачає реалізацію результатів аналізу
і синтезу багаторівневої системи, розглядаючи її в розвитку. Цей підхід відображає єдність загальнонаукових та спеціальних знань як системи із забезпеченням єдності структури і функцій при визначальному значенні функцій.
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Слід пам'ятати, що велику роль в системі, що самоорганізується, відіграють властивості мережі використовуваних елементів, до яких пред'являється
ряд різноспрямованих вимог. Мережа елементів повинна задовольняти вимогам за показниками:
1) складності;
2) функціональної надмірності;
3) змінності структури;
4) структурної однорідності;
5) паралельності;
6) багатофункціональності;
7) ієрархічності;
8) розподільності.
Іншою, не менш важливою проблемою формування системи науки і освіти
є вибір базової моделі змісту освіти. Тут, з одного боку, використовується
смислова модель, тобто комплекс знань, які послідовно модернізуються,
умінь і навичок. З іншого боку, застосовується багатовимірна модель змісту
освіти: предметний компонент, діяльнісний, мотиваційно-духовний (коли «в
центрі уваги − особистість»).
Особливо важливими тут є питання змісту робочих навчальних планів, зокрема, співвідношення в них базових і варіативних компонентів. Тенденція
до розширення значущості самостійної роботи студентів вимагає збільшення
частки варіативного компонента для поглиблення і розширення меж освітньої діяльності, успішного формування компетентностей.
Метод рішення і аналіз отриманих результатів. Для ілюстрації реалізації прийнятого підходу до моделювання наукової і навчальної системи, що
самоорганізується, була обрана вища математика − дисципліна, найбільш
близька за своєю структурою до алгебраїчних систем.
Так, спочатку, система «навчальна дисципліна «Вища математика»+ методичне забезпечення» розглядалася як синергетична.
Далі, відповідно до затверджених робочих програм, розробляється навчальний посібник «Вища математика для підготовки бакалаврів з інженерії» в
трьох частинах [2], який отримує гриф МОН України. Далі у комплекті з посібником розробляється збірка тестів з вищої математики «Модульне і підсумкове оцінювання: тести з вищої математики» [3].
Проаналізуємо створення і функціонування зазначеної системи і окремо
посібники з позиції моделювання. Складність структури посібника, розподіл
на розділи, підрозділи і параграфи відповідає розділам, підрозділам та іншим
структурним елементам робочих програм курсів. З огляду на той факт, що
зміст математичної підготовки визначається традиційним інваріантним ядром, придбаним багаторічним досвідом викладання математики у вітчизняній
і зарубіжній системі освіти [4], ми обрали метою математичної підготовки у
вищих навчальних закладах засвоєння студентами, по-перше, вищої математики. А вже потім, по-друге, будуть вивчатися, і освоюватися математичні
моделі. При цьому виклад традиційного ядра слід доповнити знаннями, на105
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вичками і вміннями, пов'язаними з потребами широкого використання в науці та на виробництві ідей і методів математичного моделювання, комп'ютеризації та інформатизації суспільства.
При проєктуванні, створенні та використанні посібника був обраний наступний концептуальний підхід. Матеріали посібника діляться на шість розділів. Розділи посібника сформовані за принципом зручності роботи в межах
Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу з використанням інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному
процесі. Тематична і фактологічна надмірність структурних і змістовних
елементів орієнтована на перевищення міри складності в порівнянні з мінімальними вимогами. В результаті цього створюються умови розвитку системи для реалізації більш складних функцій з підготовки до розв'язання математичних завдань при автоматизації проєктування і оптимізації технічних
систем. Оскільки підготовка бакалаврів з інженерії проводиться за різними
напрямками і спеціальностями, то, відповідно, змінюються набори досліджуваних тем і програмних питань (з вищої математики), і передбачається певна
змінність складу структурних одиниць. Разом з тим, така змінність складу
поєднується з повторюваністю деяких елементів і однотипністю зв'язків між
ними як в посібнику, так і в робочих програмах, тобто з однорідністю самоорганізованих мереж.
Відомі три основні форми виникнення інновацій: технологічна, функціональна і комбінована. В даний час у вищій школі функціонують різні інноваційні навчальні технології: інформаційні, проблемні, розвиваючі, проєктні,
інтерактивні, індивідуалізовані, модульні, інтегровані, дистанційні тощо. Серед інформаційних технологій, які природно віднести до комбінованих інновацій, все більшого значення набувають комп'ютерні технології, які підтримуються тенденцією комп'ютеризації та інформатизації суспільства, зростання відповідної матеріальної бази. Вони фактично розвиваються синергетично
в тісній співпраці розробників з потенційними користувачами, в тому числі і
в опрацюванні мети і завдань системи.
Складність навчання математики в даний час визначається необхідністю
одночасного освоєння ручних і машинних обчислень. Виникла проблема вирішується паралельністю системи дидактичних елементів, коли розбирається
розв’язання типових завдань «вручну» і за допомогою математичного пакета
MathCAD. Природно, що при ручних розрахунках складаються вміння і розвиваються навички логічного і математичного мислення, а при реалізації автоматизації обчислень забезпечується підвищення швидкодії і зниження трудомісткості розв’язання завдань користувачем. Паралельно було розроблено
фундамент методичної бази автоматизації практичних занять з вищої математики за допомогою ПК. Ці рішення потім послідовно переходять в багатофункціональність системи (і її структури) із залученням інформаційнокомунікаційних технологій для вирішення більш широкого кола проблем.
Запропонований принцип побудови посібника реалізує ієрархічність використовуваної системи елементів. Їх зв'язок за допомогою навчальних планів
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підготовки бакалаврів з іншими дисциплінами, які базуються на вищій математиці (фізика, теоретична і прикладна механіка ін.), і, які вивчаються паралельно і після математики, підтверджується результатами кластерного аналізу (таксонометріі) дисциплін [5], які входять до навчальних планів, і забезпечує розподільність системи елементів.
Зауважимо, що нами використовується третій тип процесів самоорганізації, який пов'язаний з вдосконаленням і з саморозвитком таких систем, здатних накопичувати і використовувати минулий досвід [6].
Для демонстрації самоорганізації в результаті запропонованої модернізації
процесу навчання вищої математики при розробці і використання посібника
[2], розглянемо докладніше відповідну систему, її підсистеми та елементи.
Посібник як система ділиться на розділи, відповідні розділам робочої програми курсу і її реалізації як дидактичної одиниці. Розділи, в свою чергу, діляться на елементи − параграфи, за матеріалами яких формуються елементи
навчального курсу − лекційні та практичні заняття.
З синергетичних позицій можна спостерігати, як зміна на рівні елементів і
підсистем призводить до ускладнення системи на макрорівні. У кожному параграфі і, відповідно, на заняттях наводяться приклади інтеграції розв’язання
завдань з вищої математики «вручну» і за допомогою математичних програм
на ПК. В результаті знижується невизначеність (ймовірність помилки
X  xB ) відповідей ( X  xB ), тобто зменшується інформаційна ентропія [7]
процесу навчання
n

H u    pk ln pk ,
k 1

n

де pk  P( X  xk ),  pk  1, що кількісно підтверджує процес самоорганізації.
k 1

Розподіл матеріалу на розділи при роботі в рамках системи ЄКТС, спрямований на забезпечення мобільності та конкурентоспроможності студентів
знижує невизначеність навчання і направлений на самоорганізацію.
Слід також зазначити, що в процесі впровадження запропонованих результатів і при проведенні відповідних педагогічних досліджень були отримані не
тільки формальні, а й змістовні оцінки підвищення рівня самоорганізації навчання за допомогою посібника і відповідних методичних розробок. За аналогічною схемою складається і реалізується модель навчального курсу «Спеціальні розділи вищої математики» (комплексний аналіз і операційне числення) [8].
Подальші напрацювання в цьому напряму найшли своє відображення в навчальних посібниках «Вища математика: факти і формули, задачі і тести» [9],
«Загальні та спеціальні розділи вищої математики для самостійної роботи
студентів інженерних та природничо-наукових напрямів» [10].
Висновки. Моделювання фундаментальних і технічних наук як синергетичних систем, а також використання моделей галузевих наук і відповідних навчальних дисциплін дає наукове обґрунтування інноваційності запропонова107
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ної модернізації науково-методичного забезпечення навчального процесу.
Досвід освоєння розроблених систем показує доцільність синергетичних підходів, їх удосконалення за результатами кластерного аналізу. При використанні зазначених вище посібників в навчальному процесі встановлена їх адекватність завданням модернізації навчального процесу із застосуванням ІКТ,
намічені і відпрацьовуються варіанти удосконалення матеріалів посібника і
технології його використання згідно з принципами самоорганізації. Проведений аналіз побудованої системи математичної підготовки бакалаврів ряду
інженерних напрямків в ДДТУ, деяких нематематичних факультетів ДНУ та
її практичного використання, підводить нас до необхідності поширення моделювання і функціонально-структурного підходу на дисципліни математичної підготовки фахівців і магістрів.
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПЛАНИРОВАНИЯ ПОДЗЕМНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕГАПОЛИСА НА ОСНОВЕ
МЕТОДОЛОГИЙ ПРЕДВИДЕНИЯ И КОГНИТИВНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
Предложен инструментарий моделирования и сценарного анализа планирования
развития подземной инфраструктуры мегаполиса в условиях экологических, техногенных и террористических угроз на основе совместного применения методологий
предвидения и когнитивного моделирования. Разработка экологизированных и безопасных сценариев планирования развития подземного урбанизированного пространства осуществляется на основе методов теории графов, симплициального анализа, импульсного моделирования.
Ключевые слова: подземная инфраструктура, предвидение, когнитивное моделирование, численная и структурная устойчивости, импульсное моделирование,
сценарии.
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ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПЛАНУВАННЯ ПІДЗЕМНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
МЕГАПОЛІСУ НА ОСНОВІ МЕТОДОЛОГІЙ ПЕРЕДБАЧЕННЯ
І КОГНІТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Запропоновано інструментарій моделювання і сценарного аналізу планування розвитку підземної інфраструктури мегаполісу в умовах екологічних, техногенних і терористичних загроз, що базується на спільному застосуванні методологій передбачення, та когнітивного моделювання. На першому етапі застосовується методологія
передбачення, отримані результати використовуються в якості вихідних даних на
другому етапі - для когнітивного моделювання, що дозволяє запропонувати науково
обгрунтовану стратегію реалізації пріоритетної альтернативи сценарію планування
розвитку підземної інфраструктури мегаполісу.
Застосування методології передбачення як процесу прийняття рішень для складних систем із людським фактором, надає можливість побудувати їх бажану поведінку
в майбутньому. Такий процес зводиться до залучення методики сценарного аналізу,
в межах якої використовуються окремі якісні методи у певній послідовності із встановленням чітко визначених взаємозв'язків між ними, в результаті цього процесу
отримаються альтернативи сценаріїв планування розвитку інфраструктури мегаполісу. Для обґрунтованої реалізації альтернативи сценарію залучається когнітивне
моделювання, що дозволяє на підставі знання і досвіду побудувати причиннонаслідкові зв'язки, зрозуміти і проаналізувати поведінку складної системи на стратеИсследования выполнены при частичной поддержки Национального фонда исследования
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гічну перспективу при великій кількості взаємозв'язків і взаємозалежностей. При
дослідженні даної проблеми при залученні результатів, отримних в процесі передбачення, будуються когнітивні моделі типу когнітивної карти - знакового орієнтованого графа і функціонального графа у вигляді зваженого знакового орграфа. Для дослідження властивостей когнітивної моделі використовуються методи аналізу структурної стійкості і стійкості до збурень, методи аналізу зв'язності моделі (симпліціального аналіз), методи теорії графів. Для визначення можливого розвитку процесів в
складній системі і розробки розвитку сценаріїв планування розвитку ынфраструктури мегаполюсу залучається модель імпульсного процесу.
Ключові слова: підземна інфраструктура, передбачення, когнітивне моделювання,
чисельна і структурна стійкості, імпульсне моделювання, сценарії.
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TOOLS FOR PLANNING OF METROPOLITAN UNDERGROUND
INFRASTRUCTURE BASED ON FORESIGHT AND COGNITIVE
MODELING METHODOLOGIES
The tools of modeling and scenario analysis of underground infrastructure of the
metropolis development planning in the conditions of ecological, technogenic and terrorist
threats, based on joint application of methodologies of foresight and cognitive modeling are
offered. At the first stage the foresight methodology is used, the obtained results are used as
initial data at the second stage - for cognitive modeling, which allows to offer a scientifically
based strategy for implementing a priority alternative of the planning scenario of the
underground infrastructure of the metropolis. The application of foresight methodology as
a decision-making process for complex systems with the human factor, provides an
opportunity to build their desired in the future. This process is included the methods of
scenario analysis, which uses certain qualitative methods in a certain sequence with the
establishment of clearly defined relationships between them, as a result of this process will
be alternative scenarios for planning of the infrastructure metropolis development.
Cognitive modeling is used for a reasonable implementation of the alternative scenario,
which allows to build causal relationships on the basis of knowledge and experience, to
understand and analyze the behavior of a complex system for a strategic perspective with a
large number of relationships and interdependencies. In the study of this problem, using
the results obtained in the process of foresight, cognitive models of the cognitive map type
are built - a sign-oriented graph and a functional graph in the form of a weighted sign
digraph. To study the properties of the cognitive model, methods of analysis of structural
stability and resistance to perturbations, methods of model analysis connectivity (simplicial
analysis), methods of graph theory are used. To determine the possible of processes
development in a complex system and to develop scenarios for the development planning of
the megapole infrastructure, the model of the impulse process is involved.
Key words: underground infrastructure, foresight, cognitive modeling, numerical and
structural stability, impulse modeling, scenarios.

Введение. Развитие мегаполисов в настоящее время актуализирует проблемы подземной урбанистики. Рост крупных городов является проявлением
постоянных исторических закономерностей и ведет не только к постоянному
увеличению размеров мегаполисов, но и к существенному усложнению их
функционально-пространственной организации, причем во многих случаях
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уже исчерпаны традиционные возможности развития города «вверх и вширь»
и начато широкое освоение решения ряда острых проблем, связанных с интенсивным ростом мегаполисов: территориальных, транспортных, энергетических, экологических и др. может быть успешно осуществлено путем строительного освоения городского подземного пространства [1,2].
Миллионы людей полагаются сегодня на подземные коммуникации, которые надежно обеспечивают удобство и комфорт. Эксплуатация новой подземной инфраструктуры стимулирует и поддерживает устойчивое развитие
городов, становится его неотъемлемой составляющей [3,4]. При этом хорошо
спланированная и правильно эксплуатируемая подземная инфраструктура
повышает качество жизни, энергетическую эффективность и экологическую
безопасность в большей степени, чем аналогичная система на поверхности.
Кардинальные изменения, которые произошли в последние десятилетия в
жизни больших городов, требуют научного осмысления новых реалий и
наиболее вероятных перспектив их дальнейшего развития. Подземная урбанистика, которая является неотъемлемой составляющей современных мегаполисов, уже вышла за пределы отдельных локальных объектов и становится
системным фактором существования крупных городов. Предвидения будущих изменений, соответствующая градостроительный политика, планирование развития мегаполисов должны опираться на надежный научнометодический фундамент, который должен обеспечивать развитие наземной
и подземной застройки как одного целого [5-7].
В основу современного подхода к планированию мегаполисов положена
системная концепция устойчивого развития города, в пределах которой
должны удовлетвориться современные потребности общества без потерь и
убытков для грядущих поколений [8]. Важным аспектом устойчивого развития городов является возможность своевременного реагирования на структурно-функциональные и естественные изменения среды и принятия решения по минимизации техногенных и экологических рисков. Эта концепция
влияет на масштаб и стратегию многих инженерных проектов и предусматривает изменение традиционного видения локальных задач в сторону
направление рассмотрения проектов с позиций крупных естественнотехнических и социальных систем.
Городской подземное пространство может обеспечить трехмерную свободу передвижения людей, материальных, водных и энергетических ресурсов, в
частности в малодоступных объектов в плотно застроенных районах города.
Сложность освоения подземного пространства крупных городов обусловлена
не только необходимостью обоснований структурно-функциональных и пространственных решений, но и переменными свойствами геологической среды, в которой размещаются подземные комплексы, накладывает дополнительные факторы влияния и элементы рисков. Формирование культуры предвидения и управления сопровождения рисков должно стать важной составляющей проектного мышления современного инженера-геостроителя [9-11].
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Большие города Украины, в частности Киев, Харьков, Днепр, Одесса,
Львов активно развивают строительство современных подземных объектов,
однако градостроительный потенциал подземного пространства используется
пока недостаточно. Проекты подземных сооружений остаются в основном
одиночными, локальными и недостаточно связанными между собой и объектами на поверхности, а строительство ведется без стратегического плана развития «подземного города» и научного анализа альтернатив. Существенное
отставание по степени использования подземного пространства Киева от
группы мировых лидеров (Хельсинки, Лондон, Монреаль, Осака, Пекин,
Сингапур, Токио, Шанхай и др.) обусловлено не только вопросами инвестиционного климата, но и слабостью политики территориального развития, недостаточным уровнем законодательного и нормативно-правового обеспечения вопросов собственности объектов геостроительства, отсутствием согласованной концепции и стратегического мастер-плана развития подземной урбанистики столицы и, как следствие, нехваткой обоснованных привлекательных предложений для мировых инвестиционных групп [12-14].
Авторы поставили целью своей работы раскрыть преимущества системной
методологии освоения подземного пространства мегаполисов и продемонстрировать возможности синтеза методологий предвидения и когнитивного
моднлирования для оценки рисков и предвидения построения альтернатив
сценариев развития подземной урбанистики как системы альтернативных
разнотипных проектных конфигураций, что может стать научнометодической основой построения стратегического мастер плана «подземного города» и способствовать развитию механизма оценки социальноэкономической эффективности освоения городского подземного пространства мегаполисов.
Постановка задачи. Разрабатываемый инструментарий моделирования и
сценарного анализа планирования развития подземной инфраструктуры мегаполиса в условиях экологических, техногенных и террористических угроз
базируется на совместном применении методологий предвидения и когнитивного моделирования. Предлагается использовать указанные методологии
совместно: на первом этапе применять методологию предвидения, полученные результаты использовать в качестве исходных данных на втором этапе для когнитивного моделирования, что позволяет предложить научно обоснованную стратегию реализации приоритетной альтернативы сценария планирования развития инфраструктуры мегаполиса. Применение методологии
предвидения как процесса принятия решений для сложных систем с человеческим фактором, дает возможность построить их желаемое поведение в будущем. Такой процесс сводится к привлечению методологии сценарного анализа, в рамках которой используются определенные методы качественного
анализа в определенной последовательности с установлением четко определенных взаимосвязей между ними, в результате этого процесса создаются
альтернативы сценариев планирования развития инфраструктуры мегаполиса
[15,16]. Однако из-за наличия человеческого фактора имеющаяся информа112
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ция имеет ряд характеристик, которые не позволяют использовать сугубо
традиционные методы анализа больших объемов информации - данные могут
быть неполными, нечеткими, недостоверными, противоречивых. Кроме того,
техногенные, экологические, экономические процессы могут приобретать
качественные изменения. Прогнозирование их течения как экстраполяции
выявленных трендов является не всегда целесообразным, поскольку определенные события могут полностью изменить поведение исследуемой системы,
что делает имеющиеся прогнозы недействительными. Преодоление этой
проблемы возможно только за счет привлечения знаний, опыта, интуиции
экспертов в соответствующих областях. Поэтому целесообразно решение задач предвидения проводить на основе углубленной аналитики слабоструктурированных данных по техногенным, экологическим и экономическим процессам [17]. Сочетание методик и приемов обработки больших объемов неструктурированной информации с методологиями системного и сценарного
анализа обеспечит возможность долгосрочного предвидения поведения
сложных систем различной природы на основе использования фактов, отношений, показателей, полученных как традиционным для предвидния экспертным оцениванием, так и путем углубленного анализа большого корпуса
текстовых документов. Это позволяет адекватно и своевременно разрабатывать и адаптировать стратегии в условиях постоянного роста объемов актуальной информации и изменений в окружающем мире, при этом учитывая
существование различного вида неопределенностей и многофакторных степеней и уровней риска, гарантирует устойчивое развитие исследуемой системы в соответствии с условиями развития, избранных в сценариях ключевых технологий и отраслей. Для обоснованной реализации альтернативы
сценария привлекается когнитивное моделирование, что позволяет на основании знания и опыта построить причинно-следственные связи, понять и
проанализировать поведение сложной системы на стратегическую перспективу при большом количестве взаимосвязей и взаимозависимостей [18].
Формализация методологии когнитивного моделирования. Когнитивное моделирование сложных систем является имитационным моделированием структуры и поведения сложной системы на основе количественных и качественных данных о ней и проводится поэтапно. Основные этапы: 1) разработка когнитивной модели в той или иной математической форме (от когнитивной карты до векторного параметрического функционального графа); 2)
исследование свойств модели, на основании которых делается заключение о
не противоречии свойств модели свойствам исследуемой сложной системы;
3) сценарный анализ, проводимый путем импульсного моделирования на когнитивной моделе, позволяющий определить возможное развитие ситуаций в
системе под воздействием на нее внешних, внутренних возмущений и управляющих решений. Целью таких когнитивных исследований является понимание, объяснение, формальное представление сложной системы (на основе
структуризации имеющихся о ней теоретических, практических знаний, статистических и экспертных данных) и порождение новых знаний о системе,
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что необходимо для принятия обоснованных управленческих решений. Разработанная методология [18] и программное обеспечение [19] когнитивного
моделирования являются инструментом исследования свойств сложной системы (устойчивости, связности, сложности и др.) и ее поведения [20]. В совокупности с методологией предвидения, применяемой на первом и третьем
этапах когнитивного моделирования, результаты исследования служат для
разработки рекомендаций по совершенствованию сложной системы, для
предложения желаемых стратегий развития системы и предотвращения не
желаемых. Это можно считать завершающим этапом исследования.
В исследовании проблемы обоснования выбора пригодности земельного
участка для подземного строительства на первом этапе были использованы
когнитивные модели типа когнитивной карты - знакового ориентированного
графа (1) и функционального графа в виде взвешенного знакового орграфа
(3), (4) [18].

G  V,E ,

(1)
где G – когнитивная карта, в которой V – концепты, конечное множество
вершин когнитивной карты ViV, i=1,2,…k; Е ={eij}– множество дуг eij графа,
i, j =1,2,…m, отражают взаимосвязь между вершинами Vi и Vj; влияние Vi на
Vj в изучаемой ситуации может быть положительным (+1), когда увеличение
(уменьшение) одного фактора приводит к увеличению (уменьшению) другого, отрицательным (-1), когда увеличение (уменьшение) одного фактора
приводит к уменьшению (увеличению) другого, или отсутствовать (0). Когнитивной карте G соответствует квадратная матрица отношений АG
Vi
связано с V j
1, если
AG  aij   
.
(2)
в
противном случае
0,
Отношение аij может принимать значение «+1» или «-1». Отношение между переменными (взаимодействие факторов) – это количественное или качественное описание влияния изменения одной переменной на другие в соответствующих вершинах.
Векторный функциональный граф

Ф  G, X , F  X , E  , 

,
где G - когнитивная карта; Х – множество параметров вершин, Ɵ пространство параметров вершин; F(X,E) – функционал преобразования дуг.
Если

если рост (падение ) xi влечет
  ij ,

за собой рост (падение ) x j ;

F ( X , E )  F ( xi , x j , eij )  

если рост (падение ) xi влечет
  ij ,
за собой падение ( рост ) x j ;


,

(3)

то имеет место взвешенный знаковый орграф, в котором ɷij - весовой коэффициент.
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На втором этапе когнитивного моделирования для исследования свойств
когнитивной модели использовались методы анализа структурной устойчивости и устойчивости к возмущениям [20-22], методы анализа связности модели (симплициальный анализ [23-24]), методы теории графов [22]. Результаты анализа сопоставлялись с имеющейся информацией о подземном строительстве.
На третьем этапе когнитивного моделирования для определения возможного развития процессов в сложной системе и разработки сценариев развития была использована модель импульсного процесса (моделирование распространения возмущений на когнитивных моделях) [22]:

xvi (n  1)  xvi (n) 

k 1



v j :e eij E

f ( xi , x j , eij ) Pj (n)  Qvi (n) ,

(4)

где x(n), x(n+1) – величины показателя в вершине Vi при шагах имитации в
момент t=n и следующим за ним t=n+1; Pj(n) – импульс, существовавший в
вершине Vj в момент t=n; QVi (n) = {q1,q2,…,qk} – вектор внешних импульсов
(возмущающих или управляющих воздействии), вносимых в вершины Vi в
момент времени n.
Анализ результатов когнитивного моделирования обоснования выбора пригодности земельного участка для подземного строительства.
Первый этап. Разработка когнитивной модели. При разработке когнитивной модели был использован принцип последовательного уточнения модели: первоначально была построена когнитивная карта (1), затем на ее основе строится модель взвешенного знакового орграфа (3). Приведем этапы построения когнитивной карты (1).
Первый этап. Построение когнитивной карты G1 - «Подземное строительство». При разработке когнитивной модели удобно представлять проанализированную и систематизированную информацию о вершинах в виде
табл.1.
Таблица 1
Код
1
V0
V1
V2

V3

V4

Вершины когнитивной карты G1
Название вершин
2
Устойчивость участка Suitability of the site
Уровень динамической нагрузки
The level of dynamic load
Показатель статической нагрузки от поверхностной застройки
The indicator of static load from surface development
Показатель статической нагрузки окружающей
грунтового массива
The indicator of static load from surface development
Влияние существующих подземных объектов
The impact of existing underground facilities

Назначение вершин
3
индикативная, целевая
базовая, возмущающая
базовая,
возмущающая
базовая
возмущающая
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1
V5

V6
V7

V8
V9
V10

2
Генетический тип и литологический
состав грунтов
Genetic type and lithological composition
of soils
Расчетное сопротивление грунта
Estimated soil resistance
Влияние водоносных горизонтов и
верховодки
Influence of aquifers and water floods
Тип рельефа и морфометрия
Type of terrain and morphometry
Инженерно-геологические процессы
Engineering and geological processes
Геотехнологий строительства подземных сооружений Geotechnologies for the
construction of underground structures

Продолжение таблицы 1
3
базовая

базовая
возмущающая
базовая
возмущающая
базовая,
управляющая

Второй этап. Анализ свойств когнитивной карты G1. Анализ свойств когнитивной карты G1 включает: определение характеристик графа, анализ путей и циклов, анализ устойчивости к возмущениям и структурной устойчивости. Определение разных путей из вершины в вершину на когнитивной карте
позволяет осмысливать, насколько обоснованно определены причинноследственные цепочки исследуемой когнитивной карты «Подземное строительство», в которой заданы основные характеристики предназначаемого для
подземного строительства участка. Анализ путей позволяет интерпретировать смысл путей – причинно-следственных цепочек, использовать информацию далее для поддержки принимаемых решений. Кроме того, пути показывает многообразие возможностей достижения целей, их количество может
быть большим и далеко не очевидным для лица, принимающего решения.
Также становится наглядным, какие вершины включены в каждый путь, «затрагиваются» на этом пути, что дает повод для оценки его желательности или
не желательности. На рис.1 приведены примеры выделения путей между
вершинами V10 (Geotechnologies for the construction of underground structures)
и V0 (Suitability of the site); всего таких путей 16; на рис.1 изображены один из
положительных (нет отрицательных дуг или имеется четное число отрицательных дуг) и один из отрицательных (нечетное число отрицательных дуг)
путей.
Анализ циклов когнитивной карты (рис.2) показал, что в этой системе содержится 47 циклов, среди них - 20 циклов положительной (усиливающей) и
27 циклов отрицательной (стабилизирующей) обратной связи. Это свидетельствует о том, что анализируемая система структурно устойчива [22].
Оценка этого факта как «хороший» или «плохой» не однозначна, может
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Рис. 1. Пути графа G1 из вершины V10 к вершине V0

зависеть как от целей управления, так и от «предпочтений» ЛПР. который
может модернизировать начальную когнитивную карту.
Для анализа устойчивости к возмущениям использован критерий устойчивости ∣М∣<1, где ∣М∣- это максимальное по модулю собственное число матрицы RG1. Поскольку в данном случае ∣М∣=1,9309>1, то система G1 не устойчива ни к возмущению, ни по начальному значению. Это свидетельствует о
том, что малейшие отклонения в вершинах выводят систему из устойчивого
состояния. Принятие решения о том, насколько это «хорошо»/«плохо» в данном случае, требует продолжения анализа и уточнения модели.
Третий этап. Импульсное моделирование, анализ сценариев. С помощью
программной системы CMLS [19] возможно внесение возмущений Q={qi},
i = 1,2,…k разной величины (нормированной) в любую из вершин, а также в
их комбинацию. Перед началом импульсного моделирования необходимо
разработать план вычислительного эксперимента. При внесении возмущений
в вершины, ищется ответ на вопрос: «А что будет, если …?». В процессе импульсного моделирования возможно вносить возмущающие воздействия на
любом такте моделирования. Это дает возможность изменять (корректировать) сценарии в модельной динамике, определять воздействия, приближающие процессы к желаемым. Приведем некоторые варианты эксперимента.
Сценарий №1. Пусть геотехнологии строительства подземных сооружений (Geotechnologies for the construction of underground structures) совершенствуются, импульс q10=+1 вносится в вершину V10, вектор возмущений
Q1={ q1 = 0; q2= 0; … q10 = +1}.
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Рис. 2. Исследование циклов на когнитивной карте G1

На рис.3 представлены результаты расчетов импульсных процессов (по
формуле (4)), на 10 шагах моделирования, число которых в данном случае
можно считать достаточным, т.к. тенденции развития ситуаций в системе уже
проявились.

Рис. 3. Графическое представление импульсных процессов по сценарию №1
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Моделирование сценария №1 показало, что в случае модели системы,
представленной в виде когнитивной карты G1, процессы в ней будут развиваться в нарастающем колебательном режиме при предполагаемых изменениях в вершине V10. Рассмотрим еще один сценарий.
Сценарий №2. Пусть происходит возбуждение четырех вершин: отрицательное влияние существующих подземных объектов (q4=-1) и водоносных
горизонтов и верховодки (q7=-1), но инженерно-геологические процессы и
геотехнологии строительства подземных сооружений сказываются положительно (q9=+1 и q10=+1); вектор возмущений Q2={0;…q4=-1;..q7=-1;…q9=+1;
q10=+1}. Результаты расчетов представлены в на рис.4.

Рис. 4. Графическое представление импульсных процессов по сценарию №2

Анализируя результаты сценарного моделирования №2 видим, что наблюдается такой же характер процессов, как и по сценарию №1. Модель G1 оказывается импульсно неустойчивой, что следует также из предыдущих результатов исследования когнитивной карты G1 на устойчивость к возмущениям. Но модель G1 устойчива структурно, а ее неустойчивость к возмущениям может быть вызвана тем, что все отношения аij одинаковы, равны единице. Это может не соответствовать действительности. В продолжение исследований был проведен экспертный опрос, с помощью которого были
установлены весовые коэффициенты дуг и проведены вычислительные экс119
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перименты, в результате которых построены желаемые сценарии, параметры
которых передаются заказчику.
Заключение. Разработанный инструментарий моделирования и сценарного анализа планирования развития подземной инфраструктуры мегаполиса в
условиях экологических, техногенных и террористических угроз, базирующийся на совместном использовании методологий предвидения и когнитивного моделирования, применяется для исследования объектов подземного
строительства с целью выбора желаемых сценариев их дальнейшего развития. Моделирование сценариев возможных процессов развития событий в
анализируемой сложной системе осуществляется под воздействием различных внутренних и внешних возмущений и управляющих импульсных воздействий. Результаты проведенного когнитивного моделирования позволяют
судить о том, что когнитивные модели, систематизирующие и структурирующие различную информацию о системе подземного строительства, соответствуют реальной системе и могут быть использованы для планирования возможных процессов ситуаций в системе под воздействием различных возмущающих и управляющих факторов. Разработанный авторский программный
комплекс CMLS позволяет в процессе импульсного моделирования и анализа
полученных результатов вводить управляющие или возбуждающие воздействия на любом этапе моделирования. Это позволяет изменять (корректировать) сценарии в динамике создания модели, определять эффекты, приближающие процессы к желаемым. Разработанная методология и инструментальные средства позволили совместить оценку воздействий и взаимосвязей
геологических факторов техногенного и структурно-функционального типов
для исследования строительства подземных объектов в целях обеспечения
безопасности и качества жизни человека.
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МЕТОД ПРЫГАЮЩИХ ЛЯГУШЕК ДЛЯ ЗАДАЧИ
О МАКСИМАЛЬНОЙ КЛИКЕ ГРАФА
В статье предложена фрагментарная модель для классической экстремальной задачи на графах – задаче о максимальной клике. Показана достижимость оптимального решения этой задачи в рамках фрагментарной модели. Предложен вариант метода перемешанных прыгающих лягушек для этой задачи.
Ключевые слова: задача о максимальной клике графа, фрагментарная структура,
фрагментарный алгоритм, алгоритм перемешанных прыгающих лягушек.

С.І. Полюга
Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

МЕТОД СТРИБАЮЧИХ ЖАБ ДЛЯ ЗАДАЧІ
ПРО МАКСИМАЛЬНУ КЛІКУ ГРАФУ
Задача пошуку максимальної кліки в графі виникає в багатьох додатках теорії
графів. Незважаючи на простоту формулювання ця задача відноситься до розряду
задач, що важко розв’язуються в обчислювальному сенсі. Тому для цієї задачі виправдане застосування метаеврістік. У статті описана оригінальна метаеврістіка,
яка заснована на фрагментарній моделі задачі про максимальну кліку. Наводиться
визначення та основні поняття теорії фрагментарних структур. Дається загальний
опис фрагментарного алгоритму. Доведено, що задача про максимальну кліку може
бути зведена до задачі пошуку оптимальної перестановки вершин графа.
Для цієї мети пропонується фрагментарна модель задачі про максимальну кліку.
Показано, що будь-який оптимальний розв’язок задачі можна досягти в рамках цієї
моделі. Алгоритм пошуку субоптимальних рішень будується як комбінація фрагментарного алгоритму на фрагментарній структурі і алгоритму перемішаних стрибаючих жаб. Пропонований підхід до вирішення задачі про максимальну кліку є універсальним. Він може бути легко поширений і на інші класи задач комбінаторної оптимізації, що важко розв’язуються.
Ключові слова: задача про максимальну кліку графа, фрагментарна структура,
фрагментарний алгоритм, алгоритм перемішаних стрибаючих жаб.

S.I. Polіuga
Zaporizhia Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education

JUMPING FROG METHOD FOR PROBLEM OF THE MAXIMAL
CLIQUE OF THE GRAPH
The task of finding the maximum clique in a graph arises in many applications of graph
theory. Despite the simplicity of the formulation, this problem belongs to the category of
problems that are difficult to solve in a computational sense. Therefore, the use of me
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taheuristics is justified for this task. The article describes the original metaheuristics,
which is based on a fragmented model of the maximum click problem. The definition and
basic concepts of the theory of fragmentary structures are given. A general description of
the fragmented algorithm is given. It is proved that the maximum clique problem can be
reduced to the problem of finding the optimal permutation of graph vertices.
For this purpose, a fragmented model of the maximum click problem is proposed. It is
shown that any optimal solution to the problem is achievable within the framework of this
model.
The algorithm for finding suboptimal solutions is constructed as a combination of a
fragmented algorithm on a fragmented structure and an algorithm of mixed jumping frogs.
The proposed approach to solving the maximum click problem is universal. It can be
easily extended to other classes of hard-to-solve combinatorial optimization problems.
Keywords: maximum clique graph problem, fragmented structure, fragmented algorithm, algorithm of mixed jumping frogs.

Введение. В настоящей статье исследуется проблема выделения подмножества вершин графа с определенными экстремальными свойствами. А
именно: задача о максимальной клике графа (далее задача о клике). Эта задача имеет важные приложения в теории синтеза схем, производственной психологии, часто возникают в приложениях, связанных с транспортными, телекоммуникационными и другими сетями.
На сегодняшний день неизвестен полиномиальный алгоритм выделения
максимальной клики в произвольном графе. Известные приближенные алгоритмы не имеют точных оценок, а точные алгоритмы в той или иной форме
осуществляют перебор вариантов.
Поэтому при решении практических задач разумно использовать метаэвристики. Предлагается гибридный подход к поиску решения задачи об оптимальной клике на основе комбинации фрагментарного алгоритма и метода
перемешанных прыгающих лягушек.
Обзор имеющихся результатов. Задача о максимальной клике была впервые сформулирована в [1]. Эта задача относится к классу NP-полных задач [2] в области теории графов. Благодаря простоте формулировки задача
привлекала многочисленных исследователей. На сегодня известны классы
графов, для которых задача о клике является полиномиально разрешимой,
например, планарные графы.
Однако в общей постановке для произвольных графов на сегодня неизвестны алгоритмы поиска с полиномиальной трудоемкостью. Поэтому в общей постановке задачи оправдано применение метаэвристик. В настоящей
работе будет показано, что задача о клике может быть сформулирована как
задача на фрагментарной структуре [3].
Это позволяет свести задачу о максимальной клике к задаче оптимизации
на множестве перестановок. В свою очередь многие известные метаэвристики могут быть модифицированы для задачи поиска оптимальной перестановки в пространстве с метрикой Кендалла [4]. В частности, речь идет о известной метаэвристике – методе перемешанных прыгающих лягушек [5,6], которая позволяет достаточно эффективно отыскивать субоптимальные решения
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задач оптимизации как в пространстве Rn , так в некоторых дискретных задачах.
Следует отметить, что к задаче о клике полиномиально сводятся многие
прикладные задачи теории графов. В частности, одним из современных приложений задачи о клике являются социальные сети [7]. Рассмотрим социальную сеть, где вершины графа представляют людей, а ребра графа
– отношение знакомства. Тогда клика представляет собой подмножество людей, любые два из которых знакомы друг с другом. А алгоритмы поиска клики могут быть использованы, чтобы обнаружить эти группы взаимных друзей. Наряду с приложениями в социальных сетях, задача о клике также имеет
множество применений в области биоинформатики [8] и вычислительной
химии.
Формулировка целей. Целью настоящей работы является построение гибридной метаэвристики на основе комбинации фрагментарного алгоритма и
метода перемешанных прыгающих лягушек для задачи о клике. При этом алгоритм прыгающих лягушек переносится на метрическое пространство перестановок без всяких ограничений, что делает его универсальным для всех задач имеющих фрагментарную структуру. Для задачи о клике доказывается,
во-первых, возможность постановки задачи как задачи с фрагментарной
структурой, во-вторых, доказывается достижимость оптимальных решений в
рамках фрагментарной модели. Таким образом, предлагаемый подход может
эффективно использоваться для отыскания субоптимальных решений задачи
о клике в графах больших размерностей.
Постановка задачи о максимальной клике. Пусть G  V , E  – неориентированный граф без петель, кратных ребер и изолированных вершин, V –
множество вершин, V  n ; E – множество ребер, E  m . При этом ребро
определяется как неупорядоченная пара вершин; то есть, если e  E , то
e   i, j  , i V , j V .
Определение 1. [9, 10]. Кликой графа
G  V , E  называется множество вершин
6
V   V , порождающее полный подграф, т.е.
1
5
множество вершин, каждые две из которых
смежные.
4
2
Размером клики называется число содержащихся в ней вершин. Например, на рис 1. вер3
шины {2,3,4,6} образуют максимальную клику
Рис. 1. Максимальная клика размерности 4.
Задача отыскания в графе клики максимальной мощности называется задачей о максимальной клике (ЗМК). Доказано, что эта задача NP – полна [1,2].
Фрагментарная структура и фрагментарный алгоритм.
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В соответствии с [11] Фрагментарной структурой ( X , E ) на конечном
множестве X называется семейство его подмножеств E  E1, E2 ,..., En  такое,
что Ei  E , E   e  Ei : Ei \ e  E .
Элементы из множества Е будем называть допустимыми фрагментами.
Таким образом, для любого допустимого фрагмента Ei существует нуме-





рация его элементов Ei  ei1 , ei 2 ,...eisi такая, что k  1,2,...si ei1, ei 2 ,...eik   E .

Определение 2. Одноэлементные множества, которые являются допустимыми фрагментами, будем называть элементарными фрагментами.
Определение 3. Допустимый фрагмент называется максимальным, если он
не является подмножеством никакого другого фрагмента.
Очевидны следующие свойства.
1) Пустое множество является фрагментом,  E .
2) Пусть мощность допустимого фрагмента фрагментарной структуры
равна max Ei  M . Тогда в Е найдутся элементы, мощности которых будут
i 1,n

равны соответственно М, М-1,М-2,…,0.
Теорема 1. Если ( X , E ) – фрагментарная структура на множестве X, то для
любого непустого множества A  E существует нумерация его элементов
A  x1, x2 ,..., xn  такая что k , k  1, n множество x1, x2 ,..., xk   E.
Любой максимальный фрагмент может быть построен с помощью следующего «жадного» алгоритма:
а) элементы множества X линейно упорядочиваются;
б) на начальном шаге выбирается пустое множество: X 0  ;
в) на шаге с номером k  1 выбирается первый по порядку элемент
x  X \ X k , такой, что X k  x  E;
г) алгоритм заканчивает работу, если на очередном шаге не удалось найти
элемент x  X \ X k с требуемым свойством.
Приведенный выше алгоритм построения максимального фрагмента во
фрагментарной структуре будем называть фрагментарным алгоритмом. Результат применения фрагментарного алгоритма определяется заданным линейным порядком на множестве X, то есть перестановкой его элементов.
Пусть A  E . Условие для элемента x  X , при котором A  x  E; будем
называть условием присоединения элемента x.
Пусть на множестве E задана функция-критерий F : E  R1 со следующим
свойством: A, B  E из условия A  B вытекает, что F ( A)  F ( B) . Тогда
максимум этой функции достигается на одном из максимальных фрагментов.
Многие задачи дискретной оптимизации можно представить как задачи на
фрагментарной структуре. Причем решением задачи является максимальный
фрагмент. К таким задачам, в частности, относится рассматриваемая ниже
задача о клике.
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Фрагментарная модель и фрагментарный алгоритм для задачи о
клике.
Для задачи о максимальной клике выберем в качестве множества элементарных фрагментов множество V всех вершин графа, элементы которого нумеруются числами 1,2,...,n . Условие присоединения элементарного фрагмента к уже выбранному набору – присоединяемая вершина смежная с каждой из
вершин этого набора.
Рассматриваются произвольные упорядочения вершин графа. Каждое из
этих упорядочений описывается перестановкой из группы перестановок S n .
По каждой перестановке чисел 1,2,…,n строится максимальный фрагмент
следующим алгоритмом:
- составляется список элементарных фрагментов (вершин) упорядоченный в соответствии с некоторой перестановкой чисел 1,2,…n. Множество
выделенных вершин на начальном этапе состоит из одной вершины – первой
вершине этого списка;
- выбирается очередная по порядку вершина из списка. Если эта вершина
смежная ко всем выделенным вершинам, то она добавляется к множеству
выделенных вершин;
- алгоритм заканчивает работу, когда весь список вершин будет просмотрен.
Множество выделенных вершин есть множество вершин клики в графе G.
Результат работы фрагментарного алгоритма изображен на рис. 2. Для
списка вершин 1,5,4,3,2,6 получаем клику размерности 3 (рис.2.а), а для
списка 6,5,3,4,1,2 получаем клику размерности 4 (рис.2.б), которая является
максимальной.
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Рис. 2. Результат работы фрагментарного алгоритма для ЗМК

Теорема 2. Любое решение задачи о максимальной клике может быть получено с помощью фрагментарного алгоритма при надлежащем выборе перестановки элементарных фрагментов.
Доказательство. Пусть некоторое подмножество вершин V1  V является
множеством вершин максимальной клики в графе G. Перенумеруем элемен126
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ты этого множества числами V1  {v1, v2 ,..., vk } . Вершины множества V \ V1 занумеруем числами k+1,k+2,…,n. Фрагментарный алгоритм по указанной перестановке элементарных фрагментов построит множество вершин максимальной клики V1 .
Приближенные алгоритмы поиска оптимальных решений на фрагментарных структурах.
Таким образом, соответствующая задача поиска экстремального множества вершин в графе сводится к поиску максимального фрагмента во фрагментарной структуре. То есть, задача сводится к комбинаторной задаче
F (s) 
 max отыскания некоторой экстремальной перестановки на мноsSn
жестве перестановок. Причем любая перестановка является допустимой.
Поставим каждой перестановке в соответствие значение критерия на соответствующем ей максимальном фрагменте – число вершин клики.
На множестве перестановок можно предложить несколько простых алгоритмов приближенного поиска оптимальной перестановки. Опишем некоторые из них.
Наиболее простой алгоритм поиска приближенного решения является метод случайного поиска. А именно, генерируется случайным образом некоторое множество перестановок, для каждой из которых, вычисляются значения
критерия. В качестве приближенного решения выбирается то, у которого
значение критерия наибольшее.
Множество перестановок может рассматриваться как метрическое пространство с некоторой метрикой [4]. Определяется метрика  : Sn  Sn  R1
на множестве перестановок. Выбирается начальная перестановка и ищется
оптимальная перестановка в  -окрестности данной перестановки. Эта
найденная перестановка является базовой для следующего шага.
Условие остановки алгоритма: в  -окрестности уже не существует перестановки с лучшим критерием. В качестве  можно брать любое натуральное число 1,2,… .
Очень хорошие результаты дает эволюционная модель на фрагментарной
структуре [12].
Метод перемешанных прыгающих лягушек.
Алгоритм метода перемешанных прыгающих лягушек прост для
понимания и реализации, имеет небольшое количество параметров, успешно
применялся для решения задач комбинаторной и непрерывной оптимизации
[5,6].
Суть алгоритма прыгающих лягушек для поиска оптимальной
перестановки сводится к следующей последовательности шагов.
Шаг 1. Инициализировать начальную популяцию лягушек, как множество
точек пространства перестановок S n с метрикой Кендалла.
Шаг 2. Вычислить значение критерия оптимальности для каждой
перестановки из начальной популяции.
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Шаг 3. Упорядочить решения в порядке убывания значения критерия
оптимальности.
Шаг 4. Разделить виртуальных лягушек (решения) на блоки-мемплексы
таким образом, что первая в отсортированном списке виртуальная лягушка
попадает в первый мемплекс, вторая заносится во второй мемплекс и т.д.
Шаг 5. Так продолжается пока все лягушки не будут распределены в
указанное количество мемплексов.
Шаг 6. В каждом мемплексе с номером k {1,2,..., K} найти лучшее sk 1 и
худшее sk 2 решение.
Шаг 7. Попытаться улучшить положение худшей виртуальной лягушки
путем случайного перемещения ее в направлении лучшей лягушки. Это
происходит применения оператора кроссовера s  Cross(sk 2 , sk1 ) .
Шаг 8. Если предыдущая операция не улучшает решение, то попытаться
улучшить положение худшей виртуальной лягушки путем перемещения ее в
направлении глобально лучшей лягушки s  Cross(sk 2 , s11 ) .
Шаг 9. Если и последняя операция не приводит к улучшению позиции
виртуальной лягушки, то взамен ее случайным образом создать в области
поиска новую лягушку - перестановку.
Шаг 10. Объединить виртуальных лягушек всех мемплексов в одну группу.
Шаг 11. Если условия завершения алгоритма не выполнены, то – переход к
Шагу 3.
Шаг 12. Последняя глобально лучшая виртуальная лягушка соответствует
субоптимальному решению задачи.
Опишем теперь этот алгоритм формально с учетом параметров.
Параметры метода следующие:
1) количество классов лягушек Q (Q  2) ;
2) количество элементов r в каждом классе (предполагается, что размеры
классов одинаковы и r  2 );
3) максимальное число шагов K алгоритма;
4) количество D лучших лягушек в классе, причем 0  D  r .
В соответствии с заданными параметрами размер N популяции лягушек
(множества допустимых решений) определяется формулой N  Qr . На
начальном шаге алгоритма создается исходная популяция лягушек P (0)
путем генерации случайных перестановок s j  (i j1, i j 2 ,.., i jn ) , j  1,2,..., N .
Выбирается лучшая по функции цели перестановка вершин, которая задает
перестановку s*  (i1, i2 ,..., in ) и вычисляется значение целевой функции
F ( x*) на этой перестановке:
Шаг k (1  k  K ). Упорядочивается множество P( k 1) по значению целевой
функции, то есть F (s k )  F (s k 1 ), k  2,3,..., N  1. Разбивается популяция
P( k 1) на Q классов одинаковой мощности r
Pq( k 1)  {s ( qi ) | s ( qi )  x j , j  q  (i  1)Q, i  1,2,.., r , q  1,2,..., q} .
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Определяется лучшее решение s*  s1 по значению целевой функции на
всей популяции. В каждом классе Pq( k 1) определяются «лучшее» s ( q1) и
«худшее» s ( qr ) по значению целевой функции решения. В каждом классе
Pq( k 1) меняются положения (последовательности обхода вершин графа)
лягушек с номерами от D  1 до r. Для каждого значения индекса
определяется
новое
положение
i-й
лягушки
i {D  1,2,..., r}
(последовательность обхода вершин) в классе c номером q по следующему
правилу: вычисляется случайная перестановка s c из отрезка между
перестановками » s ( q1) и s ( qr ) в метрике Кендалла.
Если F (sc )  F ( s( qi ) ) , то полагаем s( qi )  sc . Если F (s c )  F (s ( qi ) ) , то
выбирается случайная перестановка s c в отрезке между s * и s ( qr ) . Если
F (s c )  F (s ( qi ) ) , то полагаем s ( qi )  s c . В противном случае выбираем в
качестве s ( qi ) случайно сгенерированную перестановку.
Полагаем P ( k ) 

Q

Pq( k 1) и переходим к очередному шагу алгоритма.

q 1

Алгоритм заканчивает работу, когда проведено заданное число шагов.
Текущая перестановка s * , определенная на последнем шаге берется в
качестве оптимального решения задачи.
Заметим, что описанный выше алгоритм решает задачу отыскания
оптимальной перестановки из n элементов на множестве всех перестановок с
целевой функцией F ( s) , которая задана на множестве перестановок. При
этом конкретный вид целевой функции не имеет значения. Поэтому
рассмотренный выше алгоритм может использоваться для отыскания
субоптимальных решений задач оптимизации на множестве перестановок с
произвольными целевыми функциями.
Выводы. В работе предлагается новый подход для решения экстремальных задач на графах, в частности для поиска решений задачи о клике. В основе метода лежит построение фрагментарной модели для задачи на графах.
Как следствие, задача поиска оптимального решения сводится к поиску оптимальной перестановки на множестве перестановок. Для таких задач эффективным является применение универсальных метаэвристик на фрагментарных моделях. В работе приводится модификация метода прыгающих лягушек. Показано, что оптимальные решения задачи о клике достижимы в рамках фрагментарной модели.
Таким образом, гибридный алгоритм на основе комбинации метода
перемешанных прыгающих лягушек и фрагментарного алгоритма может
быть обобщен на широкий класс дискретных оптимизационных задач, а
именно на задачи, имеющие фрагментарную структуру.
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ЗАСТОСУВАННЯ УЗАГАЛЬНЕНОЇ МОДЕЛІ
ЗАГИБЕЛІ ТА НАРОДЖЕННЯ ДО ЗАДАЧ
МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І НАДІЙНОСТІ
Розглянуто узагальнення процесу загибелі та народження у вигляді немарковського процесу зі «слабкою післядією». Для його дослідження використано метод додаткових змінних. Визначені основні характеристики процесу. Наведені приклади застосувань узагальненої моделі до задач масового обслуговування та надійності.
Ключові слова: марковський процес, процес загибелі та народження, перехідний
та стаціонарний режим, система масового обслуговування, резервована система, коефіцієнт готовності системи.
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APPLICATION OF THE GENERALIZED DEATH AND REPRODUCTION
MODEL TO QUEUING AND RELIABILITY PROBLEMS
A generalization of the process of death and reproduction  (t ) to the case when its
probabilities of transition to a state j depend not only on the state k in which the process
is at the present moment of time, but also on the state from which it is reached, that is, a
generalization of the process to the case of "weak after-action. " This process is no longer
Markovian. To study it, the method of additional variables was applied  the considered
non-Markov process was reduced to a two-dimensional Markov process
 (t )   (t ),  (t )  . A system of direct differential Kolmogorov equations for the probabil-

ities of the states of the process  (t ) is derived, the limiting probabilities of the states and
the conditions for the existence of a stationary mode of the process are found.
The results obtained can be used to study queuing systems with an ordinary incoming
flow of customers, in which the intensities of the arrival of customers and their servicing
depend on what preceded the state of the process at the current time  the arrival of a new
customer in the system or leaving the system of a served claim.
In the problems of determining the reliability of a system by the reliability of its elements, under the assumption that the elements fail independently of each other, and the
residence times of the system in different states have an exponential distribution, the system functioning process is described by a Markov process. If the failure of a system element leads to a change in the operating modes of other related elements, then the load factors of the elements change, and, consequently, their reliability. In this case, it is necessary
to apply mathematical models of a more complex nature. In this work, using a generalized
model of the process of death and reproduction, an example is given of deriving the calculated ratios for the limiting probabilities of the states of the redundant system with restoration, taking into account the influence of the "aftereffect".
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБОБЩЕННОЙ МОДЕЛИ ГИБЕЛИ И
РАЗМНОЖЕНИЯ К ЗАДАЧАМ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
И НАДЕЖНОСТИ
Рассмотрено обобщение процесса гибели и размножения в виде немарковского
процесса со «слабым последействием». Для его исследования был использован метод
дополнительных переменных. Определены основные характеристики процесса.
Приведены примеры применения обобщенной модели к задачам массового обслуживания и надежности.
Ключевые слова: марковский процесс, процесс гибели и размножения, переходной и стационарный режим, система массового обслуживания, резервированная система, коэффициент готовности системы.

Вступ. При розгляді марковських моделей систем масового обслуговування поява нових заявок і закінчення обслуговування заявок, які уже є в системі, припускаються незалежними від характеру попередніх змін станів системи. В ситуаціях, які зустрічаються на практиці, іноді такі припущення не відповідають дійсності, тому природно, що вивчення систем, в яких вплив
«минулого» на «майбутнє» враховується в тій чи іншій мірі, представляє значний інтерес.
У цьому напрямку є ряд робіт, зокрема, в роботах [1, 2, 6] процеси обслуговування в різних системах узагальнюються на випадок «слабкої післядії».
У багатьох задачах масового обслуговування і надійності поведінка систем
описується процесами загибелі та народження. У даній роботі розглядається
узагальнення математичної моделі цього процесу на випадок, коли його
ймовірності переходу в стан j залежать не тільки від стану k , в якому знаходиться процес у теперішній момент часу, а і від того, із якого стану i він
досягнутий, тобто пропонується узагальнення на випадок «слабкої післядії».
Отримані результати можуть бути використані при розв’язанні деяких задач масового обслуговування і надійності.
Постановка задачі. Як відомо, використовуючи метод додаткових змінних [5], будь-який немарковський процес можна доповнити до марковського.
Метод додаткових змінних полягає в тому, що до процесу  (t ) , який не є марковським, підключається одна або декілька додаткових змінних, так що векторний процес  (t ), 1 (t ), ..., m (t ) є марковським процесом, і тоді можна
розв’язувати задачу відомими методами.
Доповнимо розглядуваний процес  (t ) до марковського.
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Позначимо через  (t )   (t ),  (t )  випадковий процес, стани якого в кожен
момент часу t характеризуються парою  i, k  , i, k  0, 1, 2, ... ( i  k  1 або
i  k  1 при k  1, при k  0 i  1 ).
Ймовірності переходів  (t ) при t  0 визначимо так:
P  (t  t )  (i, k ) /  (t )  (i, k )  1  (ik  ik )t  o( t ),
P  (t  t )  (k , k  1) /  (t )  (i, k )  ik t  o( t ),
P  (t  t )  (k , k  1) /  (t )  (i, k )  ik t  o( t ),
k  0, 10  0 .
Таким чином, означений процес  (t ) є однорідним за часом марковським
процесом, який набуває значень з множини X :
X  (k , k  1), (k  1, k ), k  0.
Нехай x, y  X . Покладемо
P  (t   )  y /  ( )  x  Pxy (t ) .
Розглядається задача знаходження перехідних ймовірностей процесу  (t ) , їх
граничних значень та умов існування ергодичного розподілу процесу  (t ) .
Метод розв’язання.
1. Прямі диференціальні рівняння Колмогорова для Pxy (t ) . Покажемо,
що система прямих диференціальних рівнянь Колмогорова для визначення
ймовірностей Pxy (t ) , які характеризують поведінку процесу  (t ) у перехідному режимі, має вигляд:
dPx(0,1) (t )
 (01  01 ) Px(0,1) (t )  1,0 Px(1,0) (t ),
dt
( m ,m 1)
dPx
(t )
 (m ,m1  m ,m1 ) Px( m ,m1) (t )  m1,m Px( m1,m ) (t ) 
dt
m1,m Px( m1,m ) (t ), m  1,
dPx( m ,m1) (t )
 (m ,m1  m ,m1 ) Px( m ,m1) (t )  m1,m Px( m1,m ) (t ) 
dt
 m1,m Px( m1,m ) (t ), m  1,

(1)

dPx(0,1) (t )
 (   0 (n  2)    ) Px(0,1) (t )  (   0 (n  1)) Px(1,0) (t ) ;
dt
початкові умови: Pxy (0)   xy (  xy  символ Кронекера).
Дійсно, за формулою повної ймовірності маємо:
(0,1)
Px (t  t )  Px(0,1) (t ) 1  (01  01 )t   Px(1,0) (t )1,0t  o( t ),

Px( m,m1) (t  t )  Px( m,m1) (t ) 1  (m,m1  m,m1 )t   m1,m tPx( m1,m ) (t ) 

m1,m tPx( m1,m ) (t )  o( t ), m  1,
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Px( m,m1) (t  t )  Px( m,m1) (t ) 1  (m,m1  m,m1 )t   Px( m1,m ) (t ) m1,m t 
 Px( m1,m ) (t ) m1,m t  o( t ), m  1.
Представимо останні співвідношення в наступному вигляді:
Px(0,1) (t  t )  Px(0,1) (t )  (01  01 ) Px(0,1) (t )t  Px(1,0) (t )1,0t  o( t ),
Px( m,m1) (t  t )  Px( m,m1) (t )  (m,m1  m,m1 ) Px( m,m1) (t ) t  m1,m tPx( m1,m ) (t ) 
m1,m tPx( m1,m ) (t )  o( t ), m  1,

Px( m,m1) (t  t )  Px( m,m1) (t )  (m,m1  m,m1 ) Px( m,m1) (t ) t  Px( m1,m ) (t ) m1,m t 
 Px( m1,m ) (t ) m1,m t  o( t ), m  1.
Розділивши ліві і праві частини цих співвідношень на t , граничним переходом при t  0 отримуємо систему (1).
2. Ергодичний розподіл  (t ) . Найбільший практичний інтерес представляє поведінка процесу  (t ) при t   та ергодичний розподіл  (t ) , умови
його існування.
Нехай t   Будемо вважати, що
ik  0, k  0, ik  0, k  1.
Останні припущення є необхідними і достатніми для приводимості марковського процесу  (t ) , тому існують границі
lim Px( m,m1) (t )  Pm,m1 , lim Px( m1,m ) (t )  Pm1,m , m  0 ,
t 

t 

(2)

які не залежать від стану x .
Умова ергодичності процесу  (t ) еквівалентна умові додатності
границь (2). Знайдемо цю умову.
У системі диференціальних рівнянь (1) спрямуємо t до  . Отримаємо:
(3)
0,1  0,1  P0,1  1,0 P1,0 ,





m ,m1

1,0

 m,m1  Pm,m1  m1,m Pm1,m  m1,m Pm1,m , m  1 ,

 1,0  P1,0  2,1P2,1 +0,1 P0,1 ,

m ,m1

 m,m1  Pm,m1  m1,m Pm1,m  m1,m Pm1,m , m  1.

У рівнянні (6) замінимо m на m  1, знайдемо m1,m Pm1,m :
m1,m Pm1,m  m2,m1Pm2,m1  m,m1Pm,m1  m1,m Pm1,m .
Підставимо цей вираз у рівняння (4), отримаємо:
 m,m1  m,m1  Pm,m1  m1,m Pm1,m  m2,m1Pm2,m1  m,m1Pm,m1 
 m1,m Pm1,m , m  1,
звідки випливає рекурентне співвідношення для Pm,m1 :
m,m1Pm,m1  m2,m1Pm2,m1  m1,m Pm1,m  m1,m Pm1,m 
 m2,m1Pm2,m1  m,m1 Pm,m1  ...  0,1 P0,1  2,1 P2,1 .
З рівнянь (3) та (5), враховуючи, що 10  0 , отримуємо
134

(4)
(5)
(6)

ISSN 2074-5893 Питання прикладної математики і математичного моделювання. Випуск 20

0,1P0,1  2,1P2,1 =0.
Остаточно маємо

Pm,m1 

m2,m1
P
, m  0.
m,m1 m2,m1

При m  0

P0,1 

2,1
 P  0,1 P0,1
,
P2,1  1,0 1,0
0,1
0,1

звідки одержуємо

P0,1 

1,0
P .
0,1  0,1 1,0

Випишемо Pm1,m , Pm1,m через P1,0 .
З рівняння (4) маємо:



m ,m 1  m ,m 1  Pm ,m 1  m 1,m Pm 1,m  m 1,m



m1,m
P

m1,m m1,m

m1,m
(
 m1,m ) Pm1,m ,
m1,m m1,m

тому
Pm ,m1 

m1,m (m1,m  m1,m )
P
, m  1,
m1,m  m ,m1  m ,m1  m1,m

 m k 1,k m k 1,k  k 1,k 
Pm ,m1   

 P1,0 .




k

1
k

0
k 1,k
k ,k 1
k ,k 1 


Позначимо

Bm  

k 1,k m k 1,k  k 1,k

.
k 1,k k 0 k ,k 1  k ,k 1

Pm2,m1 

m,m1
B  P , m  0.
m2,m1 m 1,0

m

k 1

Тоді маємо

Використовуючи умову нормування


P1,0    Pm,m1  Pm2,m1   1,
m 0

отримаємо вираз для P1,0 :
P1,0 



1 

1
m ,m1  m2,m1

.

B

m
m2,m1
Для додатності границь (2) необхідно і достатньо, щоб
m 0
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m,m1  m2,m1
(7)
 Bm   .

m 0
m 2,m1
Теорема. За умови ik  0, k  0, ik  0, k  1 процес  (t ) є ергодичним


1 

тоді і тільки тоді, коли виконується умова (7).
3. Система масового обслуговування з очікуванням. Розглянемо одноканальну систему масового обслуговування з очікуванням. Припустимо, що
вхідний потік заявок є ординарним. Нехай  (t ) співпадає в кожен момент часу t з числом заявок у системі (включаючи ту, що обслуговується),
 (t )  0, 1, 2, .... Будемо вважати, що процес  (t ) знаходиться в момент
часу t у стані  i, k  , i, k  0, 1, 2, ... ( i  k  1 або i  k  1 при k  1, при
k  0 i  1 ), якщо число заявок у системі  (t ) дорівнює k , і процес  (t ) прийшов в цей стан зі стану i . Якщо i  k  1, перехід в стан k відбувся в результаті виходу з системи обслуженої заявки, а при i  k  1  за рахунок приходу
в систему нової заявки. При зроблених припущеннях ik  інтенсивність надходження заявок, ik  інтенсивність їх обслуговування. Перехідні ймовірності такої системи визначаються із системи диференціальних рівнянь (1),
вирази для граничних ймовірностей станів виведені в пункті 2. Умовою існування стаціонарного режиму в системі є збіжність ряду (7). При невиконанні цієї умови, довжина черги з часом необмежено зростає.
Якщо i ,k  k , i,k  k , i, k  (0, 1,2, ...) , отримаємо одноканальну систему масового обслуговування, в якій черга описується процесом загибелі та
народження, а умова (7) переходить у відому умову існування стаціонарного
режиму для процесу загибелі та народження ([ 3 ]):

i 1
< .

k 1 i 1
i
Резервована система з відновленням. Припустимо, що система складається з n елементів і працює у режимі теплого резерву  один елемент (основний) знаходиться під загальним навантаженням, а інші в недовантаженому
стані. Є ремонтна бригада, яка відновлює елементи, що виходять з ладу, причому одночасно вона може відновлювати тільки один елемент. Елемент, що
вийшов з ладу, негайно починає відновлюватись, якщо бригада не зайнята;
якщо ж зайнята, елемент стає в чергу.
За припущення, що елементи виходять з ладу незалежно один від одного,
час безвідмовної роботи основного елемента та резервних елементів і час відновлення розподілені за показниковими розподілами з параметрами
 , 0 ,  відповідно ( 0 <  ), процес  (t ) , який співпадає з числом несправних елементів в момент часу t , є марковським процесом, а саме процесом загибелі та народження зі скінченною множиною станів:  (t ) 0,1,2,..., n
(див. [4]). Резервована система знаходиться у стані відмови, коли  (t )  n .
Коефіцієнт готовності такої системи відомий:


k
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n

k  1  Pn  1 

     (n  i )
i 1
n

0

k

1       0 ( n  i )

, де  0 

0

, 
.



(8)

k 1 i 1

Якщо ж вихід з ладу елемента системи приводить до зміни режимів інших,
пов’язаних з ним елементів  змінюються коефіцієнти навантаження елементів, а, отже, і їх надійність. У цьому випадку доводиться застосовувати математичні моделі більш складного характеру.
Узагальнимо цю задачу на випадок «слабкої післядії». Будемо вважати, що
процес  (t ) , який описує роботу системи, знаходиться в момент часу t0 у
стані (k  1, k ) , якщо число несправних елементів у цей момент часу дорівнює
k і остання зміна в системі (до моменту t0 ) була викликана виходом з ладу
чергового елемента, і в стані (k  1, k ) , якщо перед цим було відновлення
елемента, і це позначається на величині параметрів  , 0 ,  . Процес  (t ) у
цьому випадку має множину станів (k  1, k ), (k , k  1), 1  k  n .
Ймовірності переходів зі стану в стан за час t  0 визначимо наступним
чином:
P (1,0)  (1,0)  1      0 (n  1)  t   ( t ),
P (1,0)  (0,1)      0 (n  1)  t   ( t ),

 P (m  1, m)  ( m  1, m)  1      0 ( n  m  1)     t   ( t ),



 P (m  1, m)  ( m, m  1)     0 ( n  m  1)  t   ( t ),


1  m  n -1,
 P (m  1, m)  ( m, m  1)   t   ( t ),
 P (m  1, m)  (m  1, m)  1      0 ( n  m  1)     t   ( t )



 P (m  1, m)  (m, m  1)     0 ( n  m  1)  t   ( t ),


1  m  n -1,
 P (m  1, m)  (m, m  1)   t   ( t ),
P (n  1, n)  (n  1, n)  1    t   ( t ),
P (n  1, n)  (n, n  1)    t   ( t ).

Тут   ( 0 )  інтенсивність виходу з ладу основного (резервного) елемента у
припущенні, що до цього в систему повернувся відремонтований елемент,
а   ( 0 )  у припущенні, що перед цим вийшов з ладу один з елементів.
Аналогічно   (   )  інтенсивність відновлення при тих же припущеннях.
Можна показати, що система диференціальних рівнянь для ймовірностей переходу із стану в стан має вигляд:
dPx(0,1) (t )
 (   0 (n  2)    ) Px(0,1) (t )  (   0 ( n  1)) Px(1,0) (t ),
dt
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dPx( m ,m1) (t )
 (   0 ( n  m  2)    ) Px( m ,m1) (t ) 
dt

(  0 ( n  m  1)) Px( m1,m ) (t ) 
(   0 ( n  m  1)) Px( m1,m ) (t ), 1  m  n  2, n  3,
dPx( n1,n ) (t )
    Px( n1,n ) (t )    Px( n ,n 1) (t )
dt
(1,0)
dPx (t )
 (   0 (n  1)) Px(1,0) (t )    Px(0,1) (t )    Px(2,1) (t ),
dt
( m ,m 1)
dPx
(t )
 (   0 (n  m)    ) Px( m ,m1) (t )    Px( m1,m ) (t ) 
dt
   Px( m1,m ) (t ), 1  m  n  1,

dPx( n ,n1) (t )
 (     ) Px( n ,n1) (t )    Px( n1,n ) (t ).
dt
Позначимо
lim Px( m,m1) (t )  Pm,m1 , lim Px( m1,m ) (t )  Pm1,m , 0  m  n -1.
t 

t 

Ймовірності Pm,m1 , Pm1,m , 0  m  n -1 задовольняють системі рівнянь:
(   0 (n  2)    ) P0,1  (   0 (n  1)) P1,0 ,

(9)

(   0 (n  m  2)    ) Pm,m1  (   0 ( n  m  1)) Pm1,m 
(   0 (n  m  1)) Pm1,m ,

1  m  n  2,

  Pn1,n    Pn,n1 ,
(   0 (n  1)) P1,0    P2,1    P0,1 ,
(   0 (n  m)    ) Pm,m1    Pm1,m    Pm1,m ,
(     ) Pn ,n1    Pn1,n .

(10)
(11)
(12)

1  m  n  1,

(13)
(14)

Замінимо в рівнянні (13) m на m  1 і визначимо (   (n  m  1)) Pm,m1 :



0

(   0 (n  m  1)) Pm1,m    Pm2,m1    Pm,m1    Pm1,m .
Підставивши цей вираз у рівняння (10), отримаємо рекурентне співвідношення:
(   0 (n  m  2)) Pm,m1    Pm2,m1 

 (   0 (n  m  1)) Pm1,m    Pm1,m  ...  (   0 (n  2)) P0,1    P2,1 .
Використовуючи співвідношення (9) та (12), можна показати, що
(   0 (n  2)) P0,1    P2,1 =0 .
У результаті перетворень маємо

Pm,m1 
Якщо m  0 ,
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   0 (n  m  2)

Pm2,m1 , 0  m  n  2.

(15)
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   0 (n  1)  P1,0    P0,1


,
P0,1  
P 
  0 (n  2) 2,1
   0 (n  2)
звідки після нескладного перетворення одержуємо:
   0 (n  1) 

P0,1  
P .
  0 (n  2)    1,0
Виразимо ймовірності Pm1,m , Pm1,m через P1,0 .
З рівняння (9) і рекурентного співвідношення (15) маємо:
(   0 (n  m  1)) (   0 (n  m  1)    )
Pm,m1 
 
Pm1,m , 1  m  n  2.

(  0 (n  m  2)    )
Вираз ймовірностей Pm,m1 через P1,0 має вигляд:

   0 (n  1)  m    0 (n  k  1)    0 (n  k  1)    
Pm,m1  
 

 P1,0 ,
  0 (n  2)     k 1

  0 (n  k  2)    
1  m  n - 2.
Ймовірність відмови резервної групи (один елемент ремонтується, а всі інші
чекають ремонту) дорівнює:
   0 (n  1)
   
Pn1,n  
 

  0 (n  2)     


 n2    0 (n  k  1)    0 ( n  k  1)    
 
 
 P1,0 .

  0 (n  k  2)    
 k 1
Введемо позначення:
   0 (n  1)  m    0 (n  k  1)    0 (n  k  1)    
Bm  
 

,
  0 (n  2)     k 1

  0 (n  k  2)    

1  m  n - 2.
Це дозволить записати вирази для ймовірностей Pm,m1 , Pn1,n , Pm2,m1 , P2,1 наступним чином:
Pm,m1  Bm P1,0 , 1  m  n - 2,

   

Bn2 P1,0 ,


(   0 (n  m  1))
Pm2,m1 
 Bm P1,0 , 1  m  n - 2,

   0 (n  2)
   0 (n  1)
P2,1 
 
P .

  0 (n  2)    1,0
Із умови нормування
Pn1,n  

n 1

P

m 0

m ,m 1

 Pm1,m  =1

знаходимо P1,0 :
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   0 (n  1)
   0 ( n  2)   
P1,0   1  





   0 ( n  2)  
1


   0 (n  m  1)   
   


B


B
m
n 2  .



m 1

Коефіцієнт готовності такої системи дорівнює:
(16)
k  =1- Pn1,n .




+

При      , 0  0  0 ,    вираз (16) співпадає з виразом (8).
Висновки. Застосування узагальненої моделі процесу загибелі та народження, що пропонується в роботі, було проілюстровано на двох прикладах.
Отримані основні характеристики для одноканальної системи масового обслуговування з ординарним вхідним потоком. Результат не складно розповсюдити на випадок багатоканальної системи масового обслуговування. Для
резервованої системи з відновленням отримані граничні ймовірності станів,
знайдено вираз коефіцієнта готовності системи.
n 2
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АНАЛІЗ ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ НА НАЯВНІСТЬ
ВНЕСЕНИХ ЗМІН
Розглянуто задачу виявлення змін цифрового зображення та методи її розв’язання
на основі аналізу картини шумів, артефактів стиснення та пошуку дубльованих фрагментів. Запропонована модифікація методу знаходження повторюваних елементів
на основі порівняння блоків пікселів. Представлена програмна система виявлення
змін зображення різного характеру з комплексним використанням групи методів.
Ключові слова: цифрове зображення, аналіз зображень, фальсифікація зображень,
виявлення втручань у зображення, криміналістика зображень.

М.Е. Serdiuk, A.G. Borysenko
Oles Honchar Dnipro National University

DIGITAL IMAGES ANALYSIS FOR DETECTING MANIPULATION
The problem of digital image manipulation detection and methods of its solution are
considered. Digital imaging is widely used in medicine, military affairs, security, control
and supervision systems, and other fields where the integrity and authenticity of
information often affect human safety, life, and health. Unauthorized changes to the images
call into question their correctness and expediency of further use. Therefore, it is important
to develop methods and systems for digital image analysis to identify changes.
The purpose of this research is to find effective approaches for analyzing an image to
identify changes and implement them in the automated system that would answer the
question about possible image adjustments in different cases of intervention.
The research analyzes different approaches to solving the problem of finding digital
image manipulation. Each of these image analysis methods identifies changes in only a
particular type. To detect areas with duplicate image fragments we propose a modification
of the search method based on the comparison of pixel blocks. The comparison is based on
the calculation of the correlation of the two blocks up to some threshold. The threshold is
set depending on the noise level or other factors that may make an error. The block size for
comparison is a parameter. Changing this parameter allows to control the search accuracy,
to affect the number of computation and runtime of the algorithm. The practical result of
this research is the software system for digital image analysis to detect manipulation. The
system uses several approaches, which increases the probability of finding intervention in
the image. The NLA method for detecting changes based on noise pattern analysis, the
ELA method for analyzing digital image compression artifacts, and the proposed
modification of the method for detecting duplicate areas in the image are implemented in
the system. The data obtained from the EXIF-header of the selected image file is also
checked. The experimental results have shown the effectiveness of integrated use of several
approaches to image analysis with a sufficiently high level of different types of changes
detection.
Keywords: digital image, image analysis, image falsification, detecting image manipulation, image forensics.
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Днипровский национальный университет имени Олеся Гончара

АНАЛИЗ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА НАЛИЧИЕ
ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Рассмотрена задача выявления изменений цифрового изображения и методы ее
решения на основе анализа картины шумов, артефактов сжатия и поиска дублированных фрагментов. Предложена модификация метода обнаружения повторяющихся элементов на основе сравнения блоков пикселей. Представлена программная система выявления изменений изображения разного характера с комплексным использованием группы методов.
Ключевые слова: цифровое изображение, анализ изображений, фальсификация
изображений, обнаружение вмешательств в изображение, криминалистика изображений.

Вступ. Стрімкий розвиток цифрових технологій обумовив широке розповсюдження та використання електронної інформації, зокрема цифрових зображень. Такі зображення можуть бути отримані за допомогою сучасних цифрових камер, смартфонів, планшетів та інших пристроїв, можуть легко і
практично миттєво передаватися по мережам на будь-які відстані та зберігатися необмежений проміжок часу. Сукупність переваг цифрових зображень
призвели до широкого їх застосування у багатьох галузях життєдіяльності
людини. Проте, з іншого боку, наявність сучасних графічних редакторів дозволяє користувачеві виконувати широкий діапазон дій щодо редагування
зображення. Це можуть бути невеликі модифікації, такі, як корегування кольору, обрізка зображення, а можуть бути й більш серйозні перетворення,
наприклад, видалення або дублювання об’єктів. Останній вид редагування
класифікується як підробка зображень. Отже, цифрові зображення можуть
зазнавати несанкціонованих змін, що може поставити під сумнів їх коректність та доцільність подальшого використання. Впевненість у достовірності
зображення та відсутності втручання у нього особливо важлива для таких областей життєдіяльності людини, як медицина, військова справа, судові розгляди, електронний документообіг, системи охорони, контролю та нагляду та
т.п., де останнім часом широко використовується цифрова фото- та відеоінформація, а від її цілісності та справжності часто залежить безпека, життя
та здоров’я людини. Це обумовлює важливість задачі аналізу цифрового растрового зображення з метою виявлення внесених в нього змін та робить актуальною розробку відповідних методів та систем.
Аналіз існуючих методів. На сьогодні існує багато різних способів внесення змін у цифрові зображення, починаючи з коригувань кольорів, яскравості, контрастності і закінчуючи вставкою або видаленням об’єктів. Оскільки природа таких змін різноманітна, то зрозуміло, що не існує єдиного універсального методу, який однозначно визначав би справжність зображення.
На даний час розроблено багато алгоритмів, які спрямовані на виявлення
конкретних видів втручань у зображення. Сформувався цілий напрям
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комп’ютерного зору, направлений на пошук рішень цієї задачі, який називають Image Forensics, що трактується як «криміналістика зображень». У [6]
визначені основні підходи, які використовуються для аналізу зображення з
метою виявлення внесених змін. По-перше, багато невідповідностей, внесених шляхом цифрової обробки первісного зображення, можуть бути виявлені
безпосереднім спостереженням. Часто уважний візуальний огляд зображення
дозволяє виявити такі артефакти, як, наприклад, різні напрями освітлення
об’єктів, невідповідності у кольорах, зокрема фонових, некоректний масштаб
комбінованих частин зображення та ін. По-друге, нескладні доступні методи
обробки можуть також виявити деякі невідповідності. Наприклад, висвітлення темних областей або затемнення яскравих ділянок може допомогти дослідити артефакти, склейки та інші місця, які були змінені недостатньо професійно, а зміна рівнів насиченості та яскравості різних кольорів надасть можливість помітити неприродні переливи та границі склейки. По-третє, у деяких
випадках висновки про зміни у первісному зображенні можна зробити на основі аналізу EXIF-даних графічного файлу. Exchangeable Image File Format
(EXIF) – стандарт, що дозволяє додавати до графічних та інших медіафайлів
додаткову інформацію (метадані), а саме інформацію про джерело та час походження зображення, його опис, координати місця зйомки або іншу інформацію. Зокрема EXIF-дані містять інформацію про програму, у якій було відредаговано фото. Отже, якщо така інформація виявлена, то це свідчить про
наявність втручання у зображення.
Зазначені підходи не потребують застосування складних алгоритмів, але
вони не працюють на великих масивах даних, а результати аналізу часто залежать від досвіду та знань дослідника. Ще одна група підходів для виявлення маніпуляцій з зображенням, визначена в [6], це методи розширеного аналізу зображення, які є більш складними в реалізації, але дозволяють ідентифікувати специфічні маніпуляції із зображенням.
У роботах [2, 3, 6] розглядається метод Error Level Analysis (ELA) та його
модифікації. Метод заснований на аналізі артефактів стиснення у цифрових
зображеннях, збережених у форматах, які використовують стиснення з втратами, наприклад, у найпопулярнішому форматі JPEG. Алгоритм JPEG працює з блоками пікселів 8х8, які стискаються незалежно один від одного [7].
Для немодифікованого зображення усі блоки повинні мати однаковий рівень
помилок (шум, артефакти стиснення). При повторному стисненні кожен блок
має погіршуватися приблизно з однаковою швидкістю через внесення приблизно однакової кількості помилок. Якщо ж зображення містить вставлені
або змінені фрагменти, то різні блоки будуть мати різні артефакти стиснення.
Різниця може виникати внаслідок того, що різні деталі неодноразово піддавалися одній і тій самій операції стиснення різну кількість разів або різні деталі піддавалися різним алгоритмам або параметрам стиснення. Отже, ця різниця може свідчити про те, що дані були відредаговані. У [2] метод додатково удосконалений з використанням вертикальних та горизонтальних гістограм зображення для визначення точних місць модифікації.
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Інший підхід для виявлення втручання у зображення – Noise Level Analysis
(NLA), він базується на аналізі картини шумів та пошуку змін в ній. Реальні
фото містять як природні шуми, так і шуми, що з’являються в результаті роботи алгоритмів стиснення зображень або спричинені пристроями їх отримання. Різні зображення частіше за все мають різні ступені зашумленості, а
графічні редактори шуми не створюють. Отже, якщо частина одного зображення вставляється в інше, то аналіз шумових характеристик частин останнього зображення надасть можливість робити висновки про можливе втручання у нього. У роботі [5] представлено аналіз шуму цифрових зображень,
досліджені його характеристики та їх зміни в процесі отримання та обробки
зображення, що надає можливість виявити локальні невідповідності на зображенні в процесі його аналізу, а також визначені деякі методи аналізу з метою перевірки справжності зображення, які не працюють, якщо зображення
спотворене штучним шумом. У роботі [1] розглядається спосіб виявлення
глобального додавання шуму до цифрового зображення. Для виявлення ознак
маніпуляцій з додаванням шуму використовуються спеціальні постійні і смугові блоки, формулюється та аналізується вплив шуму на поблоковий розподіл значень пікселів.
Ще один підхід для перевірки справжності зображення – Luminance
Gradient Analysis. Він спирається на природу розповсюдження світла та виявлення невідповідностей освітлення об’єктів на зображенні. У роботі [4] представлено метод оцінки напрямків світла від точкового джерела. Аналіз розташування векторів освітлення дозволяє зробити висновки про коректність
зображення. Різноспрямованість таких векторів буде свідчити про можливі
втручання у зображення.
Один з способів внесення змін у зображення – клонування ділянок вихідного зображення з метою створення дублікату або приховування деяких існуючих об’єктів. У [8] для виявлення підробки копіювання-переміщення зображення розділяють на квадратні блоки, а компоненти DCT (дискретного
косинусного перетворення) приймають як представлення блоків. Співставлення ознак дозволяє виявити клоновані ділянки. У [11] ідентифікація клонованих ділянок здійснюється на основі порівняння сингулярних чисел блоків
матриці зображення.
У роботі [9] представлені також такі методи аналізу зображень, як пошук
відомих сигнатур, що залишаються програмами при обробці фотографій, пошук та аналіз оригіналів та мініатюр зображення, аналіз матриць квантування
зображення на предмет відповідності заявленому коефіцієнту компресії, побудування гістограм коефіцієнтів дискретного косинусного перетворення для
виявлення повторного збереження зображення.
Отже, існує багато різних методів дослідження зображення з метою виявлення втручань, але немає єдиного універсального методу, який дозволив би
зробити висновок про справжність зображення у будь-якому випадку можливих змін.
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Метою даної роботи є пошук ефективних шляхів аналізу зображення для
виявлення внесених змін та реалізація їх у автоматизованій системі, яка б давала відповідь на питання про можливі корегування зображення у різних за
характером випадках втручань.
Постановка задачі. Нехай є зображення, яке представлено матрицею I
розміром M×N за кількістю пікселів. Елементами матриці є значення яскравості зображення у пікселі – I(i, j), де i=1..M, j=1..N. Припускаємо, що зображення містить області Ak, які вставлені з інших зображень або є результатом
дублювання фрагментів вихідного зображення. Задача полягає в тому, щоб
визначити області Ak, наявність яких свідчить про те, що у вихідне зображення були втручання.
Метод розв’язання задачі. На основі аналізу описаних в літературі методів для визначення можливих областей втручання були обрані підходи NLA,
ELA та запропоновано простий алгоритм пошуку дубльованих частин зображення.
Для аналізу шумів зображення (NLA) будемо використовувати метод, який
базується на ідеях, викладених у роботі [5]. За допомогою цього методу можна виявити роботу таких інструментів графічного редактору, як пензель,
штамп, розмиття, вставка фрагментів. На першому етапі методу до вихідного
зображення застосовується один зі згладжуючих фільтрів та отримується оброблене зображення I . В даній роботі використовується медіанний фільтр
фіксованого розміру 3х3 [10], який застосовується для кожного колірного каналу пікселя, що розглядається. Для кожного пікселя (i, j) зображення розраховується медіана його околу розміром 3х3 – п’яте значення за величиною з
дев’яти значень околу. Нове значення пікселю в обробленому зображенні буде дорівнювати знайденій медіані:
I (i, j )  med{I k | k  1,2,...,9}
На другому етапі методу розраховується різниця двох зображень – вихідного I та згладженого I . В результаті отримується карта шумів:
N I I .
Зауважимо, що застосування медіанного фільтру до кожного з колірних каналів R, G, B часто призводить до спотворення кольорів зображення. Але для
виявлення шумів такий підхід є прийнятним. Далі необхідно проаналізувати
карту шумів та виявити ділянки, які є темнішими або яскравішими, ніж решта областей зображення. Наявність чорних ділянок свідчить про відсутність в
них шумів, а це означає, що були втручання за допомогою графічних редакторів. Наявність ділянок з рівнем шуму, який відрізняється від середнього за
зображенням, може свідчити про вставлений з іншого зображення фрагмент.
Але треба зазначити, що даний метод буде недієвим, якщо до зображення після втручання було штучно додано шумів або зображення декілька разів було
оброблено алгоритмом JPEG. Тому доцільно буде перевірити зображення й
іншими способами.
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Для виявлення вставок та накладань тексту будемо використовувати метод
ELA [6], який здійснює пошук артефактів, що виникають під час стиснення з
втратами. Якщо зображення, яке зберігається у форматі з використанням стиснення з втратами (наприклад, JPEG), містить вставлені фрагменти, то скоріше за все різні частини зображення будуть мати різні рівні артефактів стиснення. Ця різниця може виникати внаслідок того, що різні деталі неодноразово піддавалися одній і тій же операції стиснення різну кількість разів або різні деталі піддавалися різним алгоритмам або параметрам стиснення. Для того, щоб зробити артефакти стиснення більш помітними, дані, що аналізуються, піддаються додатковому витку стиснення з відомим та рівномірним застосуванням алгоритму стиснення до всього зображення, і результат віднімається від первісного зображення. Якщо на результуючому зображенні є область
з білим кольором, і ця область на первісному зображенні не виділяється різкою зміною кольору, можна стверджувати про внесення змін у зображення в
конкретному місці. В той же час частини результуючого зображення, колір
яких наближається до чорного, мають малу ймовірність втручання, адже додаткова ітерація застосування алгоритму стиснення не сильно змінила їх значення. В даній роботі результуюче зображення, яке є графічним представленням ELA, генерується таким чином:
3
ˆI (i, j )  1 [ I (i, j, k )  I (i, j, k )]2 ,
q
3 k 1
де k=1, 2, 3 відповідає значенням кольорів для каналів моделі RGB, I(i, j, k) –
значення кольору у пікселі (i, j) k-го колірного каналу у вихідному зображенні, Iq – результат стиснення вихідного зображення з коефіцієнтом q=90.
Додатково, цифрові графічні формати містять метадані, що описують конкретне стиснення, яке було використане. Якщо у даних спостерігаються артефакти стиснення, які відрізняються від очікуваних для даного опису метаданих, то метадані можуть не описувати фактично стислі дані і, таким чином,
вказують на те, що дані були відредаговані.
Під час зміни фотографії шляхом накладення іншого зображення або його
фрагменту ймовірність того, що знайдені зображення будуть з однаковим рівнем артефактів, дуже мала. Якщо підібрати кольорову гаму, вдало змінити
геометрію вставки, зробити плавні переходи між вставкою та оригінальним
зображенням, то таке перетворення не буде помітним для людського ока, але
алгоритм ELA покаже різницю в кількості артефактів між оригіналом зображення та вставленою в нього частиною. Таким чином, даний алгоритм не
втрачає своєї точності навіть після застосування до зображення алгоритмів
стиснення даних. Але велика кількість повторів процедури збереження файлу
може зробити неефективним використання даного алгоритму. Через особливості роботи алгоритмів стиснення первісне зображення та вставлені фрагменти можуть призвести свої артефакти до одних значень за рахунок того, що
під час кожного збереження відбуваються різноманітні перетворення зображення, серед яких є пошук середнього значення між сусідніми пікселями.
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Одним із способів обробки зображення є використання клонування елементів самого зображення. Більшість графічних редакторів надають спеціальні
інструменти для реалізації цієї дії, яка полягає у піксельному переносі інформації з однієї області зображення в іншу. Такі дії надають зображенню природний перехід кольорів, збіжність шумів та інші переваги, що приховують
внесені зміни. За таких умов більшість алгоритмів виявлення змін у зображенні будуть недієвими. В такому випадку необхідно застосувати методи
пошуку схожих частин на одному зображенні. В даній роботі для пошуку дубльованих елементів безпосередньо на зображенні пропонується алгоритм, в
основу якого лягло правило порівняння кожного з кожним [11].
Зображення, яке необхідно дослідити, розбивається на блоки фіксованого
розміру a×a. Величина a є параметром, який можна змінювати у залежності
від певних умов перевірки. Кожний наступний блок отримується рухом по
матриці на один стовпець вправо, тобто блок відрізняється від попереднього
на один стовпець. Рух продовжується до (N-a+1)-го стовпця – до кінця рядка
матриці. Далі здійснюється зсув на один рядок вниз, виділення блоків продовжується до (M-a+1)-го рядка. Отже, для зображення розміром M×N отримуємо (M-a+1)×(N-a+1) блоків розміром a×a, які необхідно порівняти між собою. Якщо рядки блоку записати послідовно у один рядок, то кожен блок
можна розглядати як елемент простору Rp р-вимірних векторів, де р=a×a. Відстань між елементами такого простору визначається евклідовою метрикою.
Отже квадрат відстані між l-тим блоком (l = 1, 2, …, (M-a+1)×(N-a+1)) та
блоком-зразком, з яким відбувається порівняння на черговому кроці алгоритму, можна обчислити за формулою
a

a

d  [ x(i, j, l )  t (i, j )]2 ,
2
l

(1)

i 1 j 1

де x(i, j, l) – значення яскравості у пікселі (i, j) блоку l, t(i, j) – значення яскравості у пікселі (i, j) блоку-зразку. Будемо вважати, що схожість між блокомзразком та деяким блоком зображення має місце, якщо величина d l2 близька
до нуля. Перепишемо формулу (1) у вигляді
a

a

a

a

a

a

dl2   x 2 (i, j, l )  2 x(i, j, l )  t (i, j )   t 2 (i, j ) .
i 1 j 1

i 1 j 1

(2)

i 1 j 1

Перший доданок у формулі (2) характеризує енергію l-того блоку. Це значення змінюється досить повільно при переході від блоку до блоку та мало
характеризує шуканий об’єкт. Третій доданок характеризує енергію блокузразку і не залежить від l. Для виявлення схожості суттєвим є другий доданок, який з точністю до постійного множника задає взаємну кореляцію двох
блоків зображення. Отже, для виявлення схожості блоків будемо використовувати другий доданок у нормованому вигляді:
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Dl 

a

 x(i, j, l )  t (i, j )
i 1 j 1

a

a

a

 x (i, j, l )   t
2

i 1 j 1

.

a

2

(i, j )

i 1 j 1

У випадку співпадіння l-го блоку зі зразком величина Dl буде дорівнювати
одиниці. Отже, будемо вважати, що знайдена відповідність блоку l та блокузразку, якщо
| Dl  1| L ,
де Lɛ – деякий поріг, який можна встановлювати в залежності від рівня шумів
або інших факторів, що можуть внести похибку. Порогове значення необхідне для того, щоб не виключати з розгляду скопійовані елементи зображення,
які піддалися впливу різноманітних згладжуючих інструментів графічних редакторів. Для кольорових RGB-зображень величина Dl обчислюється за кожним каналом, середнє значення використовується для порівняння з порогом.
Якщо співпадіння блоків встановлено (із заданою точністю), то ці блоки маркуються певним чином. Для цього створюється додаткове зображення, в якому однакові частини вихідного зображення маркуються однаковим кольором.
Наприкінці роботи алгоритму на додатковому зображенні кольорами будуть
виділені схожі ділянки. Далі марковані зони можуть бути досліджені більш
детально.
Треба відзначити, що на результат роботи наведеного алгоритму впливає
вибір параметру а, яким визначається розмір блоків для перевірки. Якщо цей
розмір обрати занадто великим, ймовірність ідентифікації дублювань на зображенні буде малою, проте пошук буде відбуватися швидко. З іншого боку,
надмірне зменшення параметру а призведе до зростання кількості обчислень,
необхідних для коректного аналізу зображення, та помилкових співпадінь.
Таким чином, необхідно шукати баланс між точністю пошуку, об’ємом обчислень та часом виконання аналізу зображення.
Програмна реалізація системи аналізу зображення. Кожен з розглянутих вище методів аналізу зображення з метою пошуку внесених змін не може
бути використаним у якості точного інструменту, проте їх комбінація та спільне використання дадуть змогу давати більш точні результати під час аналізу зображення з метою виявлення втручання у зображення. Тому був розроблений програмний додаток, у якому реалізовані методи NLA, ELA та запропонований варіант пошуку клонованих частин зображення. Для розробки додатку використано мову програмування Python, а також бібліотеки Pillow,
OpenCV. Для реалізації користувацького інтерфейсу використано бібліотеку
графічного інтерфейсу користувача Tkinter.
Програмний додаток для проведення аналізу зображення з метою виявлення внесених змін складається з єдиного вікна, в якому користувач обирає
файл зображення та спостерігає за аналізом та демонстрацією його результатів. Обране зображення відображається у відповідному полі вікна. Поряд відображаються дані, отримані з EXIF-заголовку файлу обраного зображення.
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Якщо в EXIF-даних є згадування про відомий графічний редактор, поле виводу тексту буде червоного кольору. Якщо ж заголовки будуть містити стандартну інформацію про зображення, а саме: марка та модель пристрою, що
створив зображення, розмір піксельної сітки, розмір пікселя, дата проведення
зйомки або ж параметри алгоритму стиснення, застосовуваного до зображення, – колір поля для тексту буде зеленим. Запуск процесу аналізу здійснюється відповідною кнопкою у вікні. Далі до зображення по черзі застосовуються
визначені алгоритми. Кожний алгоритм формує результуюче зображення і
відображає його мініатюру у вікні інтерфейсу програми. Отже, в результаті
буде сформовано 3 файли, кожен з яких є результатом обробки зображення
конкретним алгоритмом. До результуючих файлів додатково застосовуються
методи обробки (операції висвітлення та збільшення контрастності) з метою
полегшення подальшої інтерпретації результатів. У результуючому зображенні третього методу кольором будуть виділені ті ділянки, де знайдено
співпадіння груп пікселів. Отримані результати підлягають інтерпретації.
Аналіз результатів. Розроблена система була протестована на низці зображень, які попередньо були змінені за допомогою графічного редактору
Adobe Photoshop з використанням широкого набору інструментів: від засобів
малювання до засобів геометричних перетворень частини зображення. Оброблені зображення зберігались з різним рівнем стиснення та форматом. Тестування показало, що система достатньо ефективно виявляє різні варіанти
втручань у зображення. Наведемо деякі приклади.
На рис. 1а представлено вихідне зображення, на рис.1б – зображення, видозмінене шляхом повтору частин всередині самого зображення. Змінені частини на рисунках позначені рамками.

а)
б)
Рис. 1. Тестове зображення: а) вихідне, б) змінене графічним редактором

Дублювання було виконано інструментом «штамп» у графічному редакторі
Adobe Photoshop. Один із дубльованих фрагментів можна помітити на номері, інші фрагменти візуально не визначаються. Результати аналізу зміненого
зображення програмним додатком представлені на рис.2.
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а)
б)
в)
Рис. 2. Результати роботи алгоритмів аналізу зображення: а) алгоритм ELA,
б) алгоритм NLA, в) алгоритм пошуку дубльованих частин

Дослідження результату роботи алгоритму ELA дозволяє зробити висновок про відсутність внесених змін у зображення. Такий результат зумовлено
тим, що під час втручання у зображення використовувались його власні елементи, що не призвело до виникнення артефактів стискання. Саме на виявлення цих артефактів направлений алгоритм ELA. Аналіз результату роботи
алгоритму NLA також не надає інформації про можливе втручання у зображення. Це очікувано, оскільки дублювання частини зображення в ньому самому не призведе до появи шумів, які відрізнялися б від решти шуму на зображенні. Насамкінець, як видно з рис. 2в, на зображенні було знайдено області пікселів, які були скопійовані з одного місця в інше. Проте не всі скопійовані області були знайдені. Так, не ідентифікована зміна номера автомобіля. Це пояснюється тим, що перевірка зображення на наявність повторюваних фрагментів проводилась з параметром a=30, який у даному випадку виявився недостатнім для виявлення подібних змін. Додаткова перевірка з параметром a=12 дозволила ідентифікувати і цю зміну.
У другому тестовому прикладі у вихідне зображення був вставлений фрагмент з іншого зображення – повністю змінений номер автомобіля (рис. 3а).

а)

б)

в)

Рис. 3. Тестовий приклад: а) вихідне зображення зі зміненим номером автомобіля,
б) результат роботи алгоритму ELA, в) результат роботи алгоритму NLA

Як бачимо на рис.3 б, в, місце вставки фрагменту у вихідне зображення
добре ідентифікується алгоритмами ELA та NLA. Проте третім методом
втручання такого типу виявлено не було, оскільки фрагмент для вставки був
взятий з іншого зображення.
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Відзначимо, що в обох тестових прикладах EXIF-дані були показані на червоному фоні, тобто наявність корегування фото за допомогою графічного
редактору була визначена системою до початку аналізу.
Отже, дослідження різних тестових прикладів підтвердило працездатність
та ефективність розробленої системи, а також доцільність застосування групи
методів для аналізу зображення з метою виявлення втручань різного походження.
Висновки. У роботі проаналізовані різні підходи до розв’язання задачі
пошуку змін цифрового зображення. Оскільки окремі методи ідентифікують
зміни зображення лише певного характеру, то доцільним є використання одразу декількох підходів комплексно для аналізу зображення, що дозволяє
збільшити ймовірність знаходження втручань у зображення. Для детектування ділянок з дубльованими фрагментами зображення запропонована модифікація методу пошуку на основі порівняння блоків пікселів. Практичним результатом роботи є програмна система для аналізу цифрових зображень з метою виявлення втручань. У системі реалізовано метод NLA для виявлення
змін на основі аналізу картини шумів, метод ELA для аналізу артефактів стиснення цифрових зображень та запропонована модифікація методу виявлення
дубльованих ділянок на зображенні. Тестування системи показало ефективність комплексного використання декількох підходів для аналізу зображення
з достатньо високим рівнем виявлення внесених змін різного характеру.
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ZERO-KNOWLEDGE PROOF OF KNOWLEDGE OF MULTIVARIATE
POLYNOMIAL’S ZERO
The problem of constructing a NIZK proof of knowledge of a multivariate polynomial’s
zero is considered. A previously developed method for SNARK construction based on
Quadratic Arithmetic Programs and Pinocchio protocol is adapted to solve the stated problem efficiently.
Keywords: proof of knowledge, non-interactive zero-knowledge proof, polynomial, algebraic equation, Pinocchio protocol, Quadratic Arithmetic Program, arithmetic circuit.
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ДОВЕДЕННЯ З НУЛЬОВИМ РОЗГОЛОШЕННЯМ ЗНАННЯ НУЛЯ
МНОГОЧЛЕНА БАГАТЬОХ ЗМІННИХ
В даній статті розглядається актуальний в наш час підхід до побудови неінтерактивного доведення з нульовим розголошенням (англ. Non-Interactive Zero-Knowledge
Proof). Він відноситься до некласичних методик доведення. Даний підхід використовується для побудови неінтерактивного доведення з нульовим розголошенням знання нуля многочлена багатьох змінних, тобто визначення n-вимірного числового вектору, що перетворює значення наперед заданої поліноміальної функції в нуль. Наводиться огляд деяких відомих на даний момент підходів до розв'язання задачі побудови неінтерактивних доведень з нульовим розголошенням. Такий підхід представляє
як теоретичний, так і практичний інтерес оскільки доповнює теорію доведення новою схемою, яка також застосовується при реалізації розподілених обчислювальних
систем. Наводяться прикладні сфери, в яких може бути застосований вказаний метод
довенення. Дана формальна постановка задачі, пов'язаної з побудовою неінтерактивного доведення з нульовим розголошенням. Запропоновано підхід до її розв'язання, що базується на відомому методі побудови коротких неінтерактивних аргументів
знання (англ. Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge). Це один з підходів до
побудови неінтерактивних доведень з нульовим розголошення. В цьому методі використовується один з багатьох добре розвинених, досліджених та зручних способів
представлення обчислювальних задач, а саме, так звані квадратичні арифметичні
програми. Також використовується протокол Піноккіо, адаптований для ефективного розв'язання задачі побудови неінтерактивного доведення з нульовим розголошенням знання нуля поліноміальної функції. Протокол Піноккіо дозволяє ефективно перевіряти узагальнені обчислення, базуючись лише на криптографічних припущеннях щодо складності розв'язання задачі знаходження дискретного логарифму.
Ключові слова: доведення знання, неінтерактивне доведення з нульовим пiзнанням, многочлен, алгебраїчне рівняння, протокол Піноккіо, квадратична арифметична програма, арифметична схема.
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А.В. Сиряк, В.А. Турчина
Днипровский национальный университет имени Олеся Гончара

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО С НУЛЕВЫМ РАЗГЛАШЕНИЕМ ЗНАНИЯ НУЛЯ
МНОГОЧЛЕНА МНОГИХ ПЕРЕМЕННЫХ
Рассмотрена проблема построения неинтерактивного доказательства с нулевым
разглашением (NIZK) знания нуля многочлена многих переменных. Разработанный
ранее метод построения кратких неинтерактивных аргументов знания (SNARK) на
основе квадратичных арифметических программ и протокола Пиноккио адаптирован для эффективного решения поставленной задачи.
Ключевые слова: доказательство знания, неинтерактивное доказательство с нулевым разглашением, многочлен, алгебраическое уравнение, протокол Пиноккио,
квадратическая арифметическая программа, арифметическая схема.

Introduction. One of many fields where researchers have made a lot of progress
recently is a field of verifiable computations. The main problem under consideration in those papers is a problem of verifiable computations, namely outsourcing
computations for one or another reason with the ability to verify the correctness of
results as they arrive. One may want to do this for many reasons, some of which
are: inability to perform computations on low power and/or low memory devices
(e.g. cellphones, watches, laptops, tablets, etc.) because of speed and/or memory
constraints and volunteer computing [1] (e.g. Berkeley Open Infrastructure for
Network Computing, a distributed infrastructure for network computing based on a
centralized server that distributes tasks and thus coordinates volunteer computer
resources).
This project allows to outsource computations, but they are performed multiple
times to ensure correctness, which is, obviously, less than optimal) or lack of resources to perform computations in-house. In any of the cases discussed above,
computations can be outsourced to mainframes, personal computers or
smartphones depending on the desired outcome and goal in mind.
Though this paper is not about verifiable computations in their pure form, it
takes a closer look at zero-knowledge proofs in the context of verifiable computations. Namely, this paper’s main concern is to prove that one knows a zero of a
multivariate polynomial without exposing the zero. It’s easy to see a link between
zero-knowledge proofs and verifiable computations and, indeed, those fields are
tightly coupled and very often techniques invented for use in one of them bring
new developments in another. This paper is not an exception, but a confirmation to
the rule as it dives into both of the fields to gain inspiration and state-of-the-art
tooling to deal with problems in hand. It takes what’s good and synthesizes a new
method based on existing approaches.
Formal problem statement. Let Fp = 0,1,..., p  1 be a finite field of integers
modulo p with usually defined operations of addition and multiplication modulo p,
namely:
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a + b   a + b  mod p;
ab   ab  mod p.

Let us define the following field:





Fpn = (x1 ,x2 ,...,xn ),xi  Fp ,i = 1,n .

In Fpn operations are defined component-wise as follows:
(a + b)i   ai + bi  mod p;
(ab)i   aibi  mod p,i = 1,n.

Let us also define the following map (1) that is a polynomial function:
P:Fpn  Fp ;

P(x) 

mn

m1 m2

 

...

p1=0 p2=0



pn=0

(1)
p

p

p

a p1 p2 ... pn x1 1 x2 2 ...xn n ,

(2)

x  Fpn , x = (x1 ,x2 ,...,xn ),xi  Fp ,i = 1,n.

Two parties, Peggy and Victor, are required and it is supposed that Peggy knows a
zero of polynomial P, i.e. Peggy knows a solution x0 = (x10 ,x20 ,...,xn0 ) to the following algebraic equation:
P(x)= 0 .

As function P is a function of multiple variables, finding an extremum of it doesn’t
pose any difficulties, namely one needs to check all the points where
dP(x)
= 0 , by which we mean P(x)= 0 , as x is a vector.
dx
On the other hand, finding zeroes of P poses quite challenging, as those points
don’t have any special properties that may help to find them. Taking that into account, knowledge of x0 = (x10 ,x20 ,...,xn0 ) such that P(x0 )= 0 is valuable and worth
proving.
So, the following conditions are given:
1. Peggy and Victor both know some (but same for both) P from (2).
2. Peggy knows x0:P(x0 )= 0
3. Peggy wants to prove Victor her knowledge of x 0 without revealing any information regarding x 0 .
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Proposed algorithm. Here are all the steps of an algorithm that proves the fact
that x0 = (x10 ,x20 ,...,xn0 ) is indeed a zero of polynomial P without revealing x 0 or
any other additional knowledge. Such an approach was first used for SNARK
construction in [4], but, as we shall see soon, it can be adapted to solve our
problem in hand.
Algorithm steps:
Convert polynomial P to an arithmetic circuit.
Reduce the arithmetic circuit to a quadratic arithmetic program.
Using Pinocchio protocol, prove Victor that Peggy knows a satisfying assignment to the QAP such that the last element of the assignment is 0.
Now let’s take a closer look at each step of the algorithm and see how existing
methods from multiple disciplines interplay to help us solve this, at first glance,
unsolvable problem.
Convert polynomial P to an arithmetic circuit. First, let’s state the following.
Definition 1 [8]. An arithmetic circuit is a rooted, directed acyclic graph whose
leaves are numeric constants or variables, and whose interior nodes, which are
called gates, are addition and multiplication operations. The value of the function
for an input tuple is computed by setting the variable leaves to the corresponding
values and computing the value of each node from the values of its children,
starting at the leaves.
We are interested only in arithmetic circuits that include multiplication and addition, as it’s enough to represent evaluation of any polynomial.
Any method of evaluation can be used here, but schemas that minimize the total
number of operations that need to be performed and, hence, the size of the resulting circuit, are preferred.
Though the main reason to use arithmetic circuits in this paper is because of
ability to transform multivariate polynomial evaluation into a polynomial of one
variable using Quadratic Arithmetic Programs later, they can be utilized in a multitude of ways, some of which are identity testing, degree computation, and polynomial equivalence testing. Those and other algorithms on arithmetic circuits are discussed and analyzed in depth in paper [7].
Suppose the following polynomial function is given:
P( x)  3x1  x1x2 .

Then, the corresponding arithmetic circuit is shown on fig. 1.
Reduce the arithmetic circuit to a quadratic arithmetic program.
In [9] an idea of using polynomials next to arithmetic circuits was first proposed.
More than 20 years later, it received further development and in [6] a method of
conversion of an arithmetic circuit into a Quadratic Arithmetic Program, which is
used here, was proposed. This method makes use of polynomials and their properties to transform computations represented by an arithmetic circuit into polynomial
with some very special properties.
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Fig. 1. An example of an arithmetic circuit

That polynomial is used later in the Quadratic Arithmetic Program to prove
specific statements about the computations used to create the arithmetic circuit in
the first place.
To use the proposed method, we first need to name wires and gates in our arithmetic circuit in a particular way. Almost all wires and almost all gates are associated with a moniker that is used later when we need to refer to a wire or a gate. The
general schema will be explained in great detail later, but for now, let’s take a look
at fig. 2, which depicts our example arithmetic circuit with all required wires and
gates labeled properly.
By wi ,i = 1,5 we mean “wires”, which are values that travel through our circuit,
gi ,i = 1,2 ‒ multiplication gates, we don’t label addition gates and think of values
that come there as just passing through them to the next gate.
We also assume that all gates have no more and no less than 2 input wires, namely
left and right wires.
After having done all the labeling, we can begin the reduction process. For that
we first need to associate each multiplication gate with a field element and after
that define sets of left Li , right Ri and output Oi wire polynomials, i = 1,5 .
An element that a multiplication gate is associated with is called a target point. We
need to define our left, right and output wire polynomials in a way such that they
are equal to zero on all target points except those associated with the corresponding
multiplication gate.
Let’s get back to our neat example. We will associate g1 with 1 Fp and g 2
with 2  Fp . We could have chosen any elements from field Fp , not necessarily 1
and 2, they only need to be different from one another.
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Because w1 , w2 and w4 are left, right and output wires of the gate g1 correspondingly, we define left, right and output polynomials of that gate in the following fashion: L1 = R2 = O4 = 2  x .
In this way L1 1 = R2 1 = O4 1 = 1  0 and L1  2  = R2  2  = O4  2  = 0 .

Fig. 2. Labeled arithmetic circuit

So, the polynomial we have chosen exhibits the required property of being not
equal to zero only on the field element corresponding to its multiplication gate. In
this particular case, polynomial x  2 would also suffice, so we could have chosen
it as well as the one we have chosen. This is an insight into the general form of this
polynomial.
Let us construct required polynomials in a general form.
Let GL be a set of field elements that the wire w , the one we are considering, is
connected to as a left wire.
Let GL = Fp be a set of all other field elements.
L

Then L =

  x  g  ‒ left wire polynomial corresponding to the wire w .

gGL

As we can see, it’s indeed zero on all field elements except those the wire w is
connected to as a left wire, and not zero on all other elements. Right and output
wires are defined in a similar fashion.
Definition 2 [6]. A tuple of numbers  c1 ,c2 ,...,cn  ,ci  Fp ,i = 1,n is called a legal
assignment to an arithmetic circuit if after setting wi = ci ,i = 1,n for all gates
wL  wR = wO where wL ,wR ,wO - left, right and output wires of the gate accordingly and * ‒ gate operation.
After having finished constructing polynomials Li ,Ri ,Oi ,i = 1,n , where n is a
number of wires in our circuit, let’s define L,R,O as follows:
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n

L =  ci Li

(3)

i=1
n

R =  ci Ri

(4)

i=1
n

O =  ciOi ;

(5)

i=1

P = LR  O ,

(6)

where  c1 ,c2 ,...,cn  ,ci  Fp ,i = 1,n ‒ some assignment to the arithmetic circuit in
consideration.
Having defined this, we can state the following theorem.
Theorem 1 [6]. A tuple  c1 ,c2 ,...,cn  ,ci  Fp ,i = 1,n is a legal assignment to the
circuit if and only if P vanishes on all the target points.
Definition 3 [6]. A Quadratic Arithmetic Program of degree d and size n consists of polynomials Li ,Ri ,Oi ,i = 1,n and a target polynomial T of degree d.
Definition 4 [6]. An assignment  c1 ,c2 ,...,cn  ,ci  Fp ,i = 1,n satisfies a Quadratic
Arithmetic Program if target polynomial T divides polynomial P constructed by
(6).
In this terminology, Peggy wants to prove to Victor that she knows a satisfying
assignment  c1 ,c2 ,...,cn  for the Quadratic Arithmetic Program such that the final
value in arithmetic circuit evaluation is 0 (i.e. cn = 0 ).
Prove Victor that Peggy knows a satisfying assignment to the QAP using
the Pinocchio protocol. Let us introduce a function of a new kind:
E:Fp  Fq .

Let E have the following properties:
a  Fpb  Fp :E  a +b  = E  a  + E b  ;
a  Fpb  Fp :E  ab  = E  a  E b  ;
a  Fpb  Fp :E  a  = E b   a = b .

There is a field that studies and may provide us with such functions. This field is
concerned with homomorphic encryption. There is a lot of effort being put in developing such functions, for example, papers [2, 10, 13] are about that.
One more fact required here is DeMillo-Lipton-Schwartz-Zippel theorem – a
tool often used in probabilistic polynomial identity testing.
Theorem 2 (DeMillo-Lipton-Schwartz-Zippel) [5, 12, 14]. Let
P  F  x1 ,x2 ,...,xn  be a non-zero polynomial of total degree d ≥ 0 over a field F.
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Let S be a finite subset of F and let r1 ,r2 ,...,rn be selected at random independently
and uniformly from S. Then:
Pr  P  r1 ,r2 ,...,rn  = 0 

d
.
|S|

That’s a lot of gear, but now we finally have everything to construct an algorithm
that would allow Peggy to prove Victor the fact that she has a satisfying assignment.
1. Peggy chooses polynomials L,R,O,H of degree not more than d.
2. Victor chooses a random point s  Fp and computes E T  s   .
3. Peggy sends Victor E  L  s   ,E  R  s   ,E  O  s   ,E  H  s   .

4. Victor checks that E  L  s  R  s   O  s   = E T  s  H  s   .
Here is a catch in that we have to make sure Peggy chooses according to an assignment and not just random polynomials of degree not more than d.
Let us combine polynomials L,R,O in such a way:
F = L+ xd+1R + x 2 d+1O .

Coefficients of F are coefficients of L,R,O because L,R,O have degree not
more than d and so every addendum in polynomial x d+1R has a degree more than d
and not more than 2d +1, which means that coefficients don’t mix up when we are
constructing F = L+ xd+1R + x 2 d+1O .
Let us introduce a new set of functions Fi :
Fi = Li + x d+1Ri + x 2 d+1Oi .

Because of the way we have constructed polynomials L,R,O in (3-5), one can
easily see that in case if F was indeed produced knowing a legal assignment, the
following equality holds:
n

F =  ci Fi .
i=1

Therefore, to check if Peggy used a legal assignment when producing polynomials, Victor asks her to prove that F is a linear combination of Fi . This is done in a
way we are about to describe.
Victor chooses a random β  Fp and sends Peggy encrypted values
E  βF1  s   ,E  βF2  s   ,...,E  βFn  s   . Then Victor asks Peggy to send him

E  βF  s   if she sends correct value, by Knowledge of Exponent Assumption (it’s
discussed in great depth in work [3]) Victor knows that she knows how to write F
as a linear combination of Fi .
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Peggy has proven that she knows a zero of polynomial to Victor, but it’s not a
Zero-Knowledge Proof yet. For example, in case Victor has some satisfying assignment  c1 ,c2 ,...,cn  he can compute corresponding L,R,O,H and

 

E  L  ,E  R  ,E O ,E  H  .

If it turns out that

E  L = E  L ,

E  R = E R ,

 

E O = E O 

and

E  H  = E  H  , then Victor knows that  c1 ,c2 ,...,cn  =  c1 ,c2 ,...,cn  , otherwise, he

knows that  c1 ,c2 ,...,cn    c1 ,c2 ,...,cn  . So, he gains additional information.
To conceal that, we will add a random “T-shift” to our polynomials. To do that,
we introduce new versions Lz ,Rz ,Oz ,H z of already known to us polynomials
L,R,O,H . Let δ1 ,δ2 ,δ3  Fp and define:
Lz = L + δ1T ; Rz = R + δ2T ; Oz = O+ δ3T .

As we’ve added a multiple of T to each polynomial, T shall still divide Lz Rz  Oz .
Let’s verify that:
Lz Rz  Oz =  L + δ1T  R + δ2T    O + δ3T  =
= T  H + δ1R + δ2 L + δ1δ2T  δ3  .

(7)

So, defining:
H z = H +δ1R +δ2 L+δ1δ2T  δ3 .

(8)

Substituting (8) into (7), we get:
Lz Rz  Oz = TH z .

Therefore, Peggy can use our brand new Lz ,Rz ,Oz ,H z instead of old L,R,O,H .
Those polynomials evaluated at any point will not reveal any information about
a legal assignment  c1 ,c2 ,...,cn  because they are masked by random shifts.
So, we have developed a framework that allows proving that assignment satisfies our Quadratic Arithmetic Program and the only thing left is that the result of
arithmetic circuit evaluation should be zero (i.e. cn = 0 ), but, fortunately, this problem was already solved in [11] using Pinocchio protocol, which produces NIZK
proof for us as well, and we won’t delve into details here.
Conclusion. The problem of constructing a NIZK proof of knowledge of a
multivariate polynomial’s zero is considered in the paper.
A previously developed by Ben-Sasson et al. method based on Quadratic Arithmetic Programs and Pinocchio protocol is adapted to solve the problem in consideration. It, for given polynomial and its zero, first transforms it into an arithmetic
circuit and after that, reduces obtained arithmetic circuit into a Quadratic Arithmetic Program.
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After that, a framework is developed to prove that one knows a satisfying assignment to the Quadratic Arithmetic Program without revealing any additional information using the Pinocchio protocol and DeMillo-Lipton-Schwartz-Zippel theorem.
The prospects for further research are to test the proposed methods on a wider
set of applied problems and to develop frameworks for solving other problems in
fields of verifiable computations and zero-knowledge proofs.
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ЩОДО ОПТИМАЛЬНОГО ВИБОРУ
ІМПЛАНТАТУ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА

У роботі запропоновано алгоритм вибору майже оптимального імплантату кульшового суглоба за кількісними характеристиками.
Ключові слова: алгоритм, вибірка, імплантат, кульшовий суглоб, кількісні характеристики.
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OPTIMAL CHOICE OF HIP IMPLANT
Endoprosthetics often is almost the only solution for a patient with severe hip joint
pathology. An important stage of a successful replacement is the adequate choice of an
implant.
During installation of a hip implant one of its parts (so-called stem) is inserted in the
femoral marrow cavity. Moreover, the installation must be done so that, on the one hand,
the stem fits tightly, and, on the other hand, no critical stress appears in the cavity. Otherwise, serious postoperative complications are possible. Proper fit of the prosthesis is ensured by the correct choice from a given standard set of implants. At present one of traditional methods of implant choice is based on X-ray images of the cavity in the AP projection and the lateral projection.
X-ray images of an implant are sequentially overlaid atop the thighbone images in the
AP projection and the lateral projection and thus a suitable implant is selected. So the
problem of devising an algorithm for choice of an implant based on quantitative characteristics emerges.
In order to solve the problem of optimal implant choice at first implants that fit in the
cavity in the thirteenth knot, in the AP projection and the lateral projection are considered.
The set of all such implants is called the set of admissible implants for a given cavity. We
introduce a quantitative characteristics of tightness of implant fit against the walls of the
u ,v

cavity in the AP projection as the mean L
difference of the distance between the walls
of the cavity u and the walls of implant v and also a quantitative characteristics of tightness of implant fit against the walls of the cavity in the lateral projection as the minimal
distance fu ,v between the front wall of the cavity u and the front wall of the implant v .
u ,v

The optimal implant with respect to the AP projection is the one for which L
reaches
its minimal value and the optimal implant with respect to the lateral projection is the one
u ,v

for which fu ,v reaches its minimum. Generally speaking, the measures L
and fu ,v are
reached at different implants, therefore one can speak only about a nearly optimal implant.

___________________________________________________
 Турчин В.М., Лоскутов О.Є., Савинська О.Ю., 2020
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ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР ИМПЛАНТАТА
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
В работе предложен алгоритм выбора почти оптимального имплантата тазобедренного сустава по количественным характеристикам.
Ключевые слова: алгоритм, выборка, имплантат, тазобедренный сустав, количественные характеристики.

Вступ. Для хворого з тяжкою патологією кульшового суглоба чи не єдиним виходом є ендопротезування.
Під час встановлення імплантату (див. рис. 1 та рис. 2) кульшового суглоба
його однією частиною – ніжкою, садять у кістково-мозковий канал стегнової
кістки (див. рис. 3 та рис. 4). Причому це потрібно зробити так щоб, з одного
боку, ніжка щільно прилягала до стінок каналу, а з іншого, у каналі не повинно виникати критичних напружень. У супротивному разі можливі серйозні післяопераційні ускладнення. Належне прилягання імплантату до стінок
каналу забезпечується оптимальним вибором імплантату із заданого стандартного набору імплантатів. На сьогоднішній день вибір імплантату реалізують
за рентгенівськими знімками каналу у прямій та бічній проекціях: послідовно
накладаючи на знімки кульшового суглоба і стегнової кістки у прямій та бічній проекціях креслення імплантатів виконаних на прозорій плівці, вибрають
оптимальний імплантат.

Рис. 1. Імплантат ЗК-6 у прямій та бічній проекціях
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Рис. 2. Імплантат ДД-1 у прямій
та бічній проекціях
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У зв’язку з цим виникає задача побудови критерію та алгоритму вибору оптимального імплантату за кількісними характеристиками каналу.

Рис. 3. Кульшовий суглоб і кістковомозковий канал у прямій проекції

Рис. 4. Кульшовий суглоб і кістковомозковий канал у бічній проекції

Постановка задачі. Запропонувати критерій і алгоритм вибору оптимального імплантату для даного каналу за його кількісними характеристиками (алгоритм вибору імплантату окремо у прямій проекції розглядався у
[1], у бічній – у [2]).
Вихідними даними є оцифровані рентгенівські знімки каналу стегнової кістки. З кроком 11.5 мм у 13-ти вузлах знімалися заміри ai ширини каналу у
прямій проекції (див. рис. 5) та bi у бічній (див. рис. 6), у бічній додатково
вимірюється кут викривлення каналу
та відстань l від початку каналу до
вершини кута викривлення (див. рис. 7). Обсяг вибірки дорівнює 133.
Пряма і бічна проекції каналу та імплантату. Осьовий переріз каналу зі
встановленим імплантатом у прямій проекції мають вигляд зображений на
рис. 5. На рис. 5 тонкою лінією зображено стінки каналу, жирною лінією –
стінки імплантату.

Рис. 5. Пряма проекція каналу зі встановленим імплантатом

Бічна проекція каналу за його числовими характеристиками: b j – шириною
каналу у j-му вузлі x j , j 1,2, ,13, кутом
викривлення каналу і відстанню l від початку каналу до вершини кута викривлення будується так. У си165
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стемі координат Oxy будуємо точки

xj, yj , yj

k

b j / 2,

j

1,2, ,13, і

з’єднуємо їх ламаною (див. рис. 6). Ще одну ламану отримаємо, з’єднавши
точки x j , y j . Ці дві ламані можна розглядати як проекцію каналу, коли
навколо точки l отримаємо бічну
0 (див. рис. 6). Поворотом на кут
проекцію каналу (див. рис. 7.). Поворот реалізується перетворенням
x
x l cos
y sin
l ,
y
x l sin
y cos .
Положення імплантату у бічній проекції визначається положенням його
задньої стінки відносно задньої стінки каналу (див. рис. 7).

Рис. 6. Бічна проекція каналу при

0

Рис. 7. Бічна проекція каналу та імплантату

Необхідна умова входження імплантату у канал у 13-му вузлі. Переріз
каналу, ортогональний його вісі, залежить від точки перерізу і має форму
овалу
x
y
1
1.
a
b
2 овал співпадає з еліпсом з напівосями a, b. Значення оцінки
При
(див. [4]) параметра отриманого за вибіркою перерізів каналів у 13-му вузлі дорівнює 2.5, тому можна вважати, що у 13-му вузлі переріз каналу має
форму овалу з параметром 2.5:
2.5
2.5
x
y
1,
k
k
( a )2.5 (b )2.5
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де a

k

auk,13 / 2, b k

buk,13 / 2 ;

auk, 1 3 ширина u-го каналу у 13-му вузлі у

k

прямій проекції, bu ,13 у бічній ( u 1,2,3, ,133).
На рис. 8 і рис. 9 зображено перерізи каналу та імплантатів у 13-му вузлі.
Величина ε u,v . Через викривлення каналу у бічній проекції, імплантат
може дотикатися до стінок каналу (у бічній проекції) не більше ніж у 3-х точках. У ідеальній ситуації імплантат дотикається каналу у трьох точках (див.
рис. 7).
Якщо імплантат дотикається каналу у 3-х точках, переріз каналу та імплантату у 13-му вузлі має вигляд зображений на рис. 10. Імплантат дотикається стінок каналу ребрами, тому між стінками каналу та стінками імплантату спостерігається просвіт, який для u -го каналу та v -го імплантату позначимо через u ,v (див. рис. 10).

Рис. 8. Переріз каналу та імплантату у 13-му вузлі
( AB PP
1 2)

Рис. 9. Переріз каналу та
імплантату у 13-му вузлі
( AB PP
1 2)

Рис. 10. Перетин каналу та імплантату у 13-му вузлі
k

k

Для u-го каналу та ν-го імплантату за значеннями a , b ширини каналу
i
i
у прямій та бічній проекціях відповідно, та за значеннями a , b ширини імu ,v
плантату у прямій та бічній проекціях, завжди можна обчислити
. Знаu ,v
чення
своє для кожної пари канал-імплантат. Будемо вважати, що вели167
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чина просвіту між імплантатом і каналом у тих вузлах, де імплантат дотикається до стінок каналу, така сама як і у 13-му вузлі, тобто u ,v .
Допустимі границі розташування імплантату у каналі у прямій проек
ції. На рис. 5 штриховими лініями зображені допустимі границі розташування імплантату у каналі у прямій проекції. Допустимі границі розташування
імплантату у каналі у прямій проекції отримуємо “зсувом стінок каналу” всередину каналу вздовж осі ординат на величину u ,v . Зауважимо, що “нижня”
допустима границя у прямій проекції збігається з “нижньою” стінкою імплантату, що лежить на вісі абсцис.
Допустимі границі розташування імплантату у каналі у бічній проекції. На рис. 6 штриховими лініями зображені допустимі границі розташування імплантату у каналі у бічній проекції, коли
0 . Допустимі границі розташування імплантату у каналі у бічній проекції отримаємо „зсувом стінок
каналу ” без викривлення на величину u ,v всередину каналу вздовж осі
Oy , а потім поворотом на кут навколо точки (l ,0) (див. рис. 7).
У бічній проекції оптимальний імплантат дотикається стінок каналу у 3-х
точках (див. рис. 7), A, B, C проекції точок, у яких імплантат дотикається
стінок каналу ( A, B – проекції точок дотику до задньої стінки).
Положення задньої стінки імплантату, точніше її проекції, – відрізка a довжиною 138 мм, відносно проекції задньої стінки каналу, визначається так.
Один кінець відрізка a – точка A (див. рис. 7) лежить на лінії регресії, побудованої за вузлами допустимої границі задньої стінки каналу (після кута викривлення), другий кінець відрізка a знаходиться на прямій x 0, відрізок a
проходить через один із вузлів допустимої границі задньої стінки до кута викривлення (вузол B, див. рис. 7) каналу так, що всі вузли до кута викривлення лежать “нижче” відрізка a (див. рис. 7).
Необхідні умови входження імплантату у канал у прямій проекції. Необхідною умовою входження ν-го імплантату у u-й канал у прямій проекції є
k
u ,v
i
2
au , j 2
av , j , j 1,2, ,13
u – номер каналу, v – номер імплантату, auk, j – ширина u-го каналу у j-му ву-

злі, avi, j – ширина v -го імплантату у j-му вузлі.
Умова (2) для кожного каналу задає набір імплантатів, які можуть входити
до каналу у прямій проекції і з яких вибирається оптимальний імплантат. Зокрема набір імплантатів, що входить до даного каналу може бути і порожньою множиною (жоден імплантат не входить у канал).
Необхідні умови входження імплантату у канал у бічній проекції. Обчислюємо мінімальну відстань від допустимої границі передньої стінки каналу до задньої стінки імплантату, позначимо її через d u . Очевидно
du
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min l j , l j
j

ax j

by j
a

2

b

c
2

, j

1,2, ,13,

3
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де ax by c 0 – рівняння прямої, на якій лежить відрізок AB , а ( x j , y j )
точка, що лежить на допустимій границі передньої стінки каналу.
Далі обчислюємо d vi ширину імплантату v у точці, де l j , j 1,2, ,13,
досягає свого найменшого значення d u .
Необхідною умовою входження імплантату у канал у бічній проекції буде
i
умова: ширина d u ,v імплантату v при фіксованому u не перевищує значення
d u , тобто

dui,v du .
4
Множину імплантатів, які задовольняють необхідні умови 1 , 2 і 4 будемо називати допустимою для даного каналу u .
Характеристики щільності прилягання імплантату до стінок каналу у
прямій проекції. Далі пропонуються кількісні характеристики щільності
прилягання імплантату до стінок каналу у прямій проекції та співвідношення
між ними.
Характеристика S u ,v означається рівністю
S

u ,v

h
2

n 1
k

au , j

i

k

av , j

au , j

i

1

av , j

1

.

j 1

u ,v

Значення S
чисельно дорівнює площі зафарбованої фігури зображеної на
рис. 11, тут n 13, h 11.5 мм (див. також [1]).

Рис. 11. До означення характеристики S

Характеристика L

u ,v

u ,v

означається рівністю

L

u ,v

1
n

n
k

au , j

i

av , j .

j 1

u ,v

Чисельне значення характеристики L
дорівнює середньому значенню доk
i
вжин відрізків au , j av , j , j 1,2, , n (див. також рис. 11).
Характеристику L

u ,v

можна також подати у вигляді
169

ISSN 2074-5893 Питання прикладної математики і математичного моделювання. Випуск 20

L

1
n

u ,v

n
k

1
nh

i

au , j

av , j

j 1

n
k

1 u.v
Ss ,
nh

i

h au , j

av , j

j 1

де
n
u.v

Ss

k

i

h au , j

av , j ,

j 1

а nh довжина імплантату, тобто
1 u.v
Ss .
nh
дорівнює площі зафарбованої фігури, зображеної на рис.
k ,i

La

Чисельно S s u.v

k

i

av ,13 у сумі S s u.v суттєво залежить від вели-

12. Останній доданок h au ,13
чини

k

au ,13

i

av ,13 . Тому характеристика S s u.v більш „чуттєво реагує” на

значення величини
k

au ,13

k

i

av ,13 , ніж характеристика S u ,v . Саму величину

au ,13

i

av ,13 природно розглядати як кількісну характеристику фіксації ім-

плантату у 13-му вузлі.

Рис. 12. До означення характеристики L

u ,v

u ,v
Характеристика m
означається рівністю
u ,v

m

k

i

max au , j

av , j .

1 j n

u ,v
Зазначимо, що значення характеристики m
визначається значенням
k
i
k
i
au , j av , j у точці j0 , де au , j av , j досягає найбільшого значення
k

i

au , j0
k
u, j

При цьому значення a

av , j0
i
v, j

a

k

max au , j

1 j n

у точках j

i

av , j .
k

j0 , коли au , j
u ,v

u ,v

i

av , j

k

au , j0

i

av , j0 на

m u ,v не впливають, але ці значення входять у L , S , а отже впливають
u ,v
u ,v
на ці величини. Тому природно, що характеристики L , S
„чуттєвіші” як
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числові характеристики щільності прилягання імплантату до стінок каналу
ніж m u ,v .
Виходячи зі сказаного, далі у якості числової характеристики щільності
прилягання імплантату до стінок каналу у прямій проекції будемо розглядати
величину L u ,v .
Характеристика щільності прилягання імплантату до стінок каналу у
бічній проекції. Оптимальним імплантатом у бічній проекції із заданого набору буде той, для якого мінімальна відстань між допустимою границею передньої стінки каналу і передньою стінкою імплантату є найменшою.
Щоб вибрати для даного каналу u оптимальний у бічній проекції імплантат, спочатку обчислюємо мінімальну відстань d u від допустимої границі передньої стінки каналу до задньої стінки імплантату (див. (3)).
Далі обчислюємо ширину d vi ширину імплантату v у точці, де l j ,
j 1,2, ,13, досягає свого найменшого значення d u і вибираємо з допустимих імплантатів як оптимальний для каналу u той імплантат v , для якого
i
ширина d u ,v імплантату v при фіксованому u найбільша, тобто той, для якого
i

d u ,v

i

max du ,v ,
v

i

інакше кажучи, для якого величина f u ,v du du ,v є мінімальною (див. також
[2]).
Щодо вибору оптимального імплантату за прямою та бічною проекціями. Для u-го каналу та кожного з допустимих імплантатів обчислюємо характеристики щільності прилягання L u ,v та f u ,v у прямій та бічній проекціях
відповідно та відсортовуємо отримані значення характеристик у порядку зростання. Оптимальним імплантатом буде той, для якого характеристики L u ,v
та f u ,v приймають мінімальні значення, але це не обов’язково досягається на
одному і тому самому імплантаті. Тому ми будемо говорити про майже опu ,v
тимальні імплантати як такі, для яких значення характеристик L
і f u ,v за
кожною проекцією близькі до мінімальних. При цьому остаточне рішення
щодо вибору імплантату залишається за хірургом.
Приклад (канал №32). Розглянемо вибір імплантату для каналу №32. Зазначимо, що у канал № 32 було встановлено імплантат v 2 (ДД-2). Пряму
проекцію каналу №32 та встановлений імплантат v 2 (ДД-2) зображено на
рис. 13. Канал №32 та встановлений імплантат v 2 (ДД-2) у бічній проекції
зображено на рис. 14.

171

ISSN 2074-5893 Питання прикладної математики і математичного моделювання. Випуск 20

Рис. 13. Канал № 32 та встановлений імплантат v
у прямій проекції

2 (ДД-2)

Рис. 14. Канал № 32 та встановлений імплантат v
у бічній проекції

2 (ДД-2)

Щільність прилягання імплантату v 2 (ДД-2) до стінок каналу №32 залишає бажати кращого (див. рис. 13 та рис. 14). Зазначимо, що значення характеристик для встановленого імплантату L 32,2 7.25 ; f 32,2 3.56 (див.
табл. 1).
Спробуємо для каналу №32 з множини допустимих імплантатів для каналу
№32 підібрати імплантат, для якого значення L 32,v та f 32,v були б меншими.
У табл. 1. наведено номери v допустимих імплантатів для каналу №32 та
32,v
значення характеристик L , f 32,v – щільності прилягання імплантату до
32,v

стінок каналу № 32 у прямій та бічній проекціях. Характеристики L
та
f 32,v “відсортовані” за значеннями у порядку зростання.
Згідно з табл. 1 імплантат v 14 (Д-3) видається майже оптимальним. Для
імплантату v 14 (Д-3) значення f 32,14 1.68 мінімально можливе серед зна32,14
5.72 третє за величиною серед L 32,v .
чень f 32,v , значення L
У таблиці також виділені характеристики встановленого імплантату v 2
32,2
32,14
7.25 5.72 L
(ДД-2), для нього L
та f32,2 3.56 1.68 f32,14 .
Канал № 32 з імплантатом v 14 (Д-3) зображено на рис. 15 (пряма проекція) та на рис. 16 (бічна проекція).
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Таблиця 1
Значення L

22 (ПК-4)
21 (ПК-3)
14 (Д-3)
3 (ДД-3)
9 (ЗК-4)
13 (Д-2)
20 (ПК-2)
2 (ДД-2)
8 (ЗК-3)
12 (Д-1)
1 (ДД-1)
19 (ПК-1)
7 (ЗК-2)
6 (ЗК-1)

3,60
5,12
5,72
6,11
6,29
6,84
6,86
7,25
7,85
7,92
8,32
8,66
9,62
11,42

32,v

та f 32,v .

3 (ДД-3)
14 (Д-3)
19 (ПК-1)
2 (ДД-2)
13 (Д-2)
1 (ДД-1)
12 (Д-1)
20 (ПК-2)
21 (ПК-3)
22 (ПК-4)
7 (ЗК-2)
8 (ЗК-3)
9 (ЗК-4)
6 (ЗК-1)

1,68
1,68
2,80
3,56
3,56
5,15
5,15
5,20
5,20
5,70
7,00
7,00
7,50
8,42

Рис. 15. Канал № 32 та рекомендований імплантат v
у прямій проекції

14 (Д-3)

Рис. 16. Канал № 32 та рекомендований імплантат v
у бічній проекції

14 (Д-3)
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Висновки. Запропоновано критерії вибору імплантату кульшового суглоба
та алгоритм вибору оптимального імплантату для даного каналу із даного
набору імплантатів.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ МЕТОДІВ ПОШУКУ СХОЖИХ ЗА КОНТЕНТОМ ЗОБРАЖЕНЬ
У роботі проведено дослідження нейромережевих методів пошуку схожих за контентом зображень у поєднанні з сучасними підходами оптимізації процесу навчання
моделей згорткових нейронних мереж для виявлення особливостей і факторів, що
впливають на якість результатів.
Ключові слова: пошук зображень, моделі згорткових нейронних мереж, глибоке
метричне навчання, аугментація, проблема перенавчання.

Z.V. Filkinshtein, M.G. Sydorova
Oles Honchar Dnipro National University

PECULIARITIES OF APPLICATION OF CONTENT BASED IMAGE
RETRIEVAL METHODS BASED ON NEURAL NETWORK
This paper investigates the current problem of content based image retrieval on the basis of neural network approach in combination with modern approaches to optimizing the
learning process of deep models of convolutional neural networks to identify features and
factors influencing the quality of results. Computational schemes have been offered and
software has been developed, that allowed to conduct experiments.
The main stages of solving the problem and approaches that can improve the quality of
the results have been considered. Comparisons of methods based on categorical crossentropy classification and deep metric learning with triplet loss have been made. The effectiveness of transfer learning approach under its various strategies and ImageNet initialization within the current task has been studied. The problems of overfitting, choosing the architecture of the convolutional neural network, the type of loss function, the method of its
optimization and other learning hyper parameters have been considered. Peculiarities and
factors influencing the learning process, the quality of results and the specifics of the obtained descriptors have been identified. Several augmentation options (offset, zoom, rotate
the image and display horizontally in various combinations) have been also used and its
impact has been analyzed.
All research has been conducted in Google Collaborative (cloud service) using proprietary software developed in Python using libraries Keras, TensorFlow, scikit-learn. Visualization of the obtained image descriptors in two-dimensional space has been performed on
the basis of the UMAP algorithm. The experiments were performed on different data sets.
Convenient visual opportunities for careful analysis of the obtained results have been provided.
Keywords: CBIR (content based image retrieval), deep convolution neural networks,
deep metric learning, transfer learning, augmentation, overfitting.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОСЕТЕВЫХ МЕТОДОВ ПОИСКА
ПОХОЖИХ ПО КОНТЕНТУ ИЗОБРАЖЕНИЙ
В работе проведено исследование нейросетевых методов поиска похожих по контенту изображений в сочетании с современными подходами оптимизации процесса
обучения моделей сверточных нейронных сетей для выявления особенностей и факторов, влияющих на качество результатов.
Ключевые слова: поиск изображений, модели сверточных нейронных сетей, глубокое метрическое обучение, аугментация, проблема переобучения.

Вступ. У сучасному світі, де кількість графічного контенту стрімко зростає, актуальною є розробка засобів ефективної обробки цих даних. Важливою
задачею є пошук схожих за контентом зображень, що може застосовуватися
для швидкого доступу, надання рекомендацій, виявлення дублікатів тощо.
Серед існуючих методів розв’язання цієї задачі як і більшості задач аналізу
та обробки візуального контенту в останні роки беззаперечним лідером є застосування глибоких згорткових нейронних мереж [2, 5–7]. Проте навчання
глибоких моделей є досить складною і нетривіальною задачею, існують проблеми перенавчання, зсуву внутрішніх змінних, невдалої початкової ініціалізації чи вибору інших гіперпараметрів, незбалансованості чи недостатньої кількості даних для навчання.
Метою цієї роботи є дослідження актуального стану проблеми пошуку
схожих за контентом зображень на основі нейромережевого підходу в поєднанні з сучасними підходами оптимізації процесу навчання глибоких моделей згорткових нейронних мереж для виявлення особливостей і факторів, що
впливають на якість результатів.
Постановка задачі. Запропонувати обчислювальні схеми та розробити
програмне забезпечення для здійснення пошуку схожих за контентом зображень та проведення експериментів з метою виявлення впливу функцій втрат
та методів їх оптимізації, архітектурних рішень моделей на ефективність
отриманих дескрипторів зображень; порівняння підходу глибокого метричного навчання з підходом на основі класифікації; аналізу ефективності застосування transfer learning, засобів запобігання перенавчанню, видів аугментації та
її впливу на отримувані результати.
Основні результати. Розглянемо основні етапи розв’язання задачі та підходи, що можуть підвищити якість результатів.
Вибір методу та функції втрат. Головна ідея застосування глибоких згорткових нейронних мереж до обробки зображень полягає у тому, що останні
згорткові шари дозволяють виділяти високорівневі характеристики та розглядатися як так звані дескриптори чи ембедінг зображення. Чим ближчими
будуть отримані дескриптори у деякому метричному просторі, тим більш
схожими будуть зображення, що їм відповідають.
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Найбільш відомим методом розв’язання задачі пошуку зображень є підхід
на основі класифікації, основна ідея якого полягає у формуванні дескрипторів, шляхом виявлення характерних рис, високорівневих характеристик, що
відрізняють об’єкти одного класу від іншого. Для цього останній шар нейронної мережі містить кількість нейронів, що дорівнює кількості класів і, застосовуючи функцію активації SoftMax, інтерпретується як ймовірності приналежності. Основна ідея методу полягає у максимізації ймовірності приналежності кожного вхідного зображення xi до правильного класу yi . Для реалізації цієї ідеї в якості функції втрати застосовують функцію Categorical
Crossentropy, що розраховується за формулою
L

1 N
 ln p(c  yi | xi ),
N i 1

де с – клас, до якого відноситься зображення за передбаченням; N – кількість
зображень [1].
Проте такий метод є дуже вразливим до даних з великою кількістю класів,
особливо коли вони є незбалансованими.
Альтернативним підходом до пошуку схожих за контентом зображень є
глибоке метричне навчання [3], що також передбачає застосування згорткових нейронних мереж для формування дескрипторів, але на відміну від класифікації, робить це не на основі співставлення класів, а на вивченні принципу схожості і несхожості зображень навчальної вибірки.
Для глибокого метричного підходу останнім шаром є саме дескриптори
зображень. До мережі подаються міні-батчі, що складаються з трійок. Трійка
являє собою наступний набір:
1. Якір – сформований дескриптор зображення (a).
2. Негатив – сформований дескриптор зображення того ж класу, що і якір
(n).
3. Позитив – сформований дескриптор зображення іншого класу (p).
Для експериментів у цій роботі обрано підхід вибору трійок semi-hard
triplets, тобто трійки, де негатив не знаходиться ближче до якору ніж позитив,
але існує додатня втрата, тобто виконується нерівність
d (a, p)  d (a, n)  d (a, p)  margin,

де d – функція відстані.
Функцією втрати є функція Triplet, яка формує дескриптори, що відповідають таким ключовим вимогам:
 Два зображення з одного класу мають дескриптори близько розташовані
один до одного у метричному просторі.
 Два зображення з різних класів мають дескриптори, розташовані далеко
один від одного.
Функцію втрати Triplet розраховують за формулою
L  max(d (a, p)  d (a, n)  margin,0).
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Застосування підходу transfer learning. Навчання глибоких згорткових
нейронних мереж потребує значних обчислювальних потужностей та затрат
часу. За останні роки з'явилася велика кількість моделей створених і навчених з використанням великої кількості даних і великих обчислювальних потужностей. Багато з цих моделей знаходяться у відкритому доступі і можуть
бути застосовані для розв’язання нових завдань з метою зменшення часу та
підвищення якості навчання. Мета transfer learning – перенести попередньо
набуті знання на поточну задачу. Проведені експерименти показали, що застосування початкової ініціалізації вагових коефіцієнтів попередньо навчених на базі даних ImageNet суттєво покращують результати, а вибір стратегії
transfer learning залежить від об’єму даних для навчання та його схожості з
ImageNet.
Вибір архітектури згорткової нейронної мережі та гіперпараметрів навчання. Рішення стосовно вибору архітектури мережі може суттєвим чином
впливати як на якість отримуваних результатів, так і на швидкість навчання.
У роботі порівнювалися такі відомі архітектури як VGG, Inception та ResNet.
При проведених експериментах, враховуючи час навчання та здатність формувати якісні дескриптори, перевага була надана мережі VGG, її і буде розглянуто надалі.
Не менш важливим питанням є вибір оптимізатора та гіперпараметрів, таких як кількість епох, розмір батчів, швидкість навчання. Розглядалися такі
методи як SGD, метод моментів, Adagrad, RMSProp, Adam. У більшості випадків Adam демонстрував найкращі результати, крім того цей метод є найменш чутливим до вибору параметра швидкості навчання.
Усі дослідження проводилися у Google Colaboratory (хмарний сервіс) за
допомогою авторського програмного забезпечення, розробленого мовою
Python із застосуванням бібліотек Keras, TensorFlow, scikit-learn. Архітектури, що застосовувались для метричного навчання та звичайної класифікаціїї
представлені на рис. 1 та на рис. 2 відповідно.

Рис. 1. Модель, що використовує функцією втрати Triplet
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Рис. 2. Модель, що використовує функцією втрати Categorical Crossentropy

Експерименти проводилися на таких наборах даних: Cifar10, Food, Flowers,
Natural, Paris. У результаті експериментів було отримано відображення дескрипторів зображень у двовимірному просторі (рис. 3) за допомогою UMAP,
що дозволяє зменшити розмірність з мінімальною втратою інформації. Таке
відображення призводить до заключення, що використання моделі з функцією втрати Triplet сприяють більшому зближенню дескрипторів зображення
один до одного у метричному просторі ніж використання функції втрати Categorical Crossentropy. Це пояснюється тим, що моделі, які використовують
Triplet функції, мають на меті зблизити схожі вихідні вектори та віддалити
дескриптори зображень, що належать різним класам. Модель з функцією
втрати Categorical Crossentropy спрямована безпосередньо на класифікацію.
Також варто зазначити, що використання шару, з якого отримуються дескриптори, без функції активаціїї та з додаванням регуляризатору L2 призводить до більшого відштовхування дескрипторів зображень, що належать до
різних класів, що продемонстровано на рис. 3.

Рис. 3. Відображення дескрипторів зображень, отриманих в результаті моделі з
втратою Triplet, моделі з втратою Categorical Crossentropy, моделі з втратою
Categorical Crossentropy (з функцією активації RELU на передостанньому шарі, та
без регуляризатора L2) відповідно
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Було досліджено матрицю сплутаності, за якої можна виявити класи, які
найтяжче відлічити один від одного для нейронної мережі. Приклад матриці
сплутаності продемонстрований на рис. 4. У випадку з набором даних Cifar10
в усіх проведених експериментах при вхідному зображенні, що відноситься
до класу вантажівки, найчастішою помилкою при пошуку схожих зображень були ті, що відносяться до класу автомобіля. Також присутній зворотній випадок: коли при вхідному зображенні автомобіля були отримані помилкові зображення, що відносяться до класу вантажівки, але кількість таких
випадків є меншою. Аналогічною ситуацією є сплутування зображень, які
входять до класу кішки та собаки. Сплутування деяких класів призводить до
погіршення якості навчання моделі в цілому. В даних експериментах було
отримано перенавчання (overfitting) моделі, тобто втрату здатності моделі
узагальнювати дані.

Рис. 4. Матриця сплутаності

Розв’язання проблеми перенавчання (overfitting). Актуальною проблемою
при навчанні нейронних мереж є перенавчання моделі, тобто втрата здатності
моделі узагальнювати дані, шляхом занадто значного прилаштування до тренувальних даних. Існують різні методи боротьби з перенавчанням: рання зупинка, dropout, регуляризація та інші. В якості засобу, що дозволило моделі
зменшити перенавчання, був доданий dropout. Dropout виключає на кожній
ітерації випадковим чином нейрони з навчання з ймовірністю p, тобто ймовірність того, що нейрон залишиться в мережі складає (1-p). Але Dropout не
усунув проблеми перенавчання. Тому було застосовано ще один метод – регуляризація, яка не дозволяє ваговим коефіцієнтам зростати неконтрольовано. Проте у випадку, коли об’єм даних для навчання є недостатнім, дієвим
способом є застосування аугментації.
Аугментація є технікою створення додаткових навчальних даних з наявних
шляхом їх деякого перетворення з метою збільшення об’єму навчальної вибірки та збільшення її варіативності [4, 8]. У роботі було застосовано 2 методи
аугментації:
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1. Зсув, масштабування та поворот зображення (рис. 5).

Рис. 5. Приклади зсуву, масштабування та повороту зображення

2. Зсув, масштабування, поворот зображення та горизонтальне відображення. Приклади трансформування представлені на рис. 6.

Рис. 6. Приклади зсуву, масштабування, повороту та горизонтального відображення
зображення

З результатів в таблицях 1–2 та на рис. 7–8 видно, що аугментація сприяє
зменшенню перенавчання, але також може мати і негативний вплив. Через
спробу узагальнити дані, отримано, що втрата стала зменшуватись повільніше на тренувальному наборі даних з кожною епохою та якість навчання зменшилась. Також варто зауважити, що модель, що використовує за функцію
втрати Triplet є більш стійкою до перенавчання, ніж модель, що використовує
функцію втрати Categorical Crossentropy.

181

ISSN 2074-5893 Питання прикладної математики і математичного моделювання. Випуск 20

Таблиця 1
Результати отримані за моделі з функцією втрати Categorical Crossentropy

модель з функцією помилки
Categorical
Crossentropy без
аугментації

KNN Score
Min validation
loss
Epoch with
min validation
loss
Min train loss
Epoch with
min train loss
s/ epoch

0.6948
1.1055

модель з функцією помилки
Categorical
Crossentropy з застосування 1-го
методу аугментації
0.6845
1.0812

модель з функцією помилки
Categorical
Crossentropy з застосування 2-го
методу аугментації
0.6906
1.0708

9

21

27

0.7587
19

0.9846
31

0.9946
37

16

18

21
Таблиця 2

Результати отримані за моделі з функцією втрати Triplet

модель з функцією
помилки Triplet
без аугментації

KNN Score
Min validation
loss
Epoch with min
validation loss
Min train loss
Epoch with min
train loss
s/ epoch

182

0.6691
0.7313

модель з
функцієїю помилки Triplet з
застосування 1го методу аугментації
0.6697
0.7385

модель з
функцією помилки Triplet з застосування 2-го
методу аугментації
0.6672
0.7352

37

44

48

0.5531
50

0.7189
47

0.7286
49

16

16

24
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Рис. 7. Графіки навчання моделі з функцією втрати Categorical Crossentropy за відсутності аугментації, застосування 1-го методу та 2-го методу аугментації відповідно

Рис. 8. Графіки навчання моделі з функцією втрати Triplet
за відсутності аугментації, застосування 1-го методу та 2-го методу
аугментації відповідно

Результати пошуку схожих зображень продемонстровані на рис. 9 – 11.
При вхідному зображенні вантажівки були отримані різні схожі зображення в
залежності від навченої моделі. Так як дескриптори, отримані з моделі з функцією втрати Categorical Crossentropy є більш скупченими, то можливо отримати меш схожі зображення на виході, як у випадку зображень птаха чи жаби, що є менш схожими з вантажівкою ніж зображення автомобіля.

Рис. 9. Вхідне зображення
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Рис. 10. Отримані результаті за моделі з функцією втрати Categorical Crossentropy

Рис. 11. Отримані результаті за моделі з функцією втрати Triplet

Висновки. У результаті роботи було запропоновано обчислювальні схеми
та розроблено програмне забезпечення, на основі якого проведено дослідження нейромережевих методів пошуку схожих за контентом зображень у
поєднанні з сучасними підходами оптимізації процесу навчання моделей згорткових нейронних мереж (transfer learning, dropout, регуляризація, батчнормалізація, аугментація, різні оптимізатори, архітектури та налаштування
гіперпараметрів). Було виявлено особливості і фактори, що впливають на
процес навчання, якість результатів та специфіку отримуваних дескрипторів.
Здійснено порівняння підходів на основі класифікації та глибокого метричного навчання. Візуалізація отриманих дескрипторів зображень у двовимірному просторі була здійснена на основі алгоритму UMAP.
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Подальшими дослідженнями можуть бути експерименти з застосуванням
інших технік аугментації, використання вагових коефіцієнтів до класів для
розрахунку помилки. Також можливі подальші дослідження на інших наборах даних та за різних архітектур.
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ЧИСЕЛЬНО-АНАЛІТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗОН
ПЕРЕДРУЙНУВАННЯ ДЛЯ ТРІЩИНИ НА МЕЖІ ПОДІЛУ
П'ЄЗОЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ МАТЕРІАЛІВ
Розглянута тріщина на межі поділу п'єзоелектромагнітних матеріалів. Використана модель електрично та магнітно проникних умов на берегах тріщини, яка є
найбільш адекватною дійсності. Поставлена задача пошуку зон передруйнування, що
виникають на продовженнях тріщини. Використано апарат теорії функцій комплексної змінної і отримано наближений чисельно-аналітичний розв’язок, який
визначає характеристики вказаних зон. Знайдені залежності довжин зон передруйнування та розкриття тріщини від фізичних характеристик матеріалу і навантаження.
Ключові слова: п'єзоелектромагнітний біматеріал, міжфазна тріщина, електрично
та магнітно проникна тріщина, зони передруйнування, проблема Гільберта-Рімана.

А.E. Sheveleva, А.А. Grynevych
Oles Honchar Dnipro National University

NUMERICAL AND ANALYTICAL APPROACH TO DETERMINING OF
ELECTRO–MECHANICAL PRE-FRACTURE ZONES FOR AN
ELECTRICALLY PERMEABLE INTERFACE CRACK
IN A PIEZOELECTROMAGNETIC BIMATERIAL
Piezoelectromagnetic materials have the ability to serve as sensors and actuators. Therefore, this type of material is used in feedback control systems in robotics, aviation and microelectromechanical systems. But piezoelectric materials are very subjected to fracture, so
the study of the problems of deformation of such materials in the presence of cracks is very
important. A plane strain problem for two piezoelectromagnetic half-spaces with a crack
under at their interface under the action of remote mixed mode mechanical loading magnetic and electrical fluxes is considered. The electrically and magnetically permeable assumption along the crack faces is adopted. According to numerous results this assumption
is the most realistic with respect to practice. It is assumed that the substrates are much
stiffer than the adhered layer. Therefore, the pre-fracture zones arise at the crack continuations. Normal and shear stresses are assumed to be constant in these zones and must satisfy some material equation, which can be taken from theory or derived experimentally.
Modeling the pre-fracture zones by the crack continuations with unknown cohesive stresses
on their faces reduces the problem to an elastic interface crack analysis which leads to a
Hilbert-Riemann problem. This problem is solved exactly. The pre-fracture zone lengths
and stresses in these zones are found from special form algebraical and transcendental
equations. These equations are derived from the conditions of stress finiteness at the ends
of pre-fracture zones and the material equations. The electrical and magnetic displacements at any point of the pre-fracture zones are found in closed form as well. Numerical
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results corresponding to certain material combinations and interlayer material equations
are presented. The discussion of these results is also given. It shows particularly that the
value of normal stress in the pre-failure zones does not depend on the magnitude of the
external load. On the other hand, the length of the pre-fracture zone and the crack opening
depends significantly and, moreover, nonlinearly on this parameter. In addition, the values
of the length of the pre-fracture zone remain quite small compared to the length of the
crack, even for relatively large external stresses. It is important to note that in the suggested model, any singularities connected with the crack are eliminated, i.e., all mechanical and
electrical characteristics are limited in the near crack tip region.
Keywords: piezoelectromagnetic bimaterial, interface crack, electrically and magnetically permeable crack, a pre-fracture zone, Hilbert-Riemann problem.

А.Е. Шевелева, А.А. Гриневич
Днипровский национальный университет имени Олеся Гончара

ЧИСЛЕННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЗОН
ПРЕДРАЗРУШЕНИЯ ДЛЯ ТРЕЩИНЫ НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА
ПЬЕЗОЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Рассмотрена трещина на границе раздела пьезоелектромагнитных материалов.
Использована модель электрически и магнитно проникающих условий на берегах
трещины, которая является наиболее адекватной действительности. Поставлена задача поиска зон предразрушения, возникающих на продолжениях трещины. Использован аппарат теории функций комплексного переменного и получено приближенное численно-аналитическое решение, которое определяет характеристики указанных зон. Найдены зависимости длин зон предразрушения и раскрытия трещины от
физических характеристик материала и нагрузки.
Ключевые слова: пьезоэлектромагнитный биматериал, межфазная трещина,
электрически и магнитно проницаемая трещина, зоны предразрушения, задача
Гильберта-Римана.

Вступ. П'єзоелектромагнітні матеріали мають здатність служити як датчики, так і виконавчі механізми. Тому цей тип матеріалів використовується в
системах управління зворотним зв’язком в робототехніці, авіації та в мікроелектромеханічних системах. Але п’єзоматеріали є дуже крихкими, тому
вивчення проблем деформування таких матеріалів при наявності в них
тріщин є актуальним. Однією з моделей руйнування тіл з тріщинами, що активно використовується на практиці є модель, запропонована в роботах [6, 7].
Один з варіантів її розвитку на міжфазну тріщину у п'єзоелектричному біматеріалі був запропонований в роботі [2]. Стосовно п'єзоелектромагнітного
біматеріалу аналогічний підхід був розвинутий в роботі [8] для електрично
ізольованої та магнітно проникної тріщини. В даній роботі пропонується розвиток моделі зон передруйнування на міжфазні тріщини у п'єзоелектромагнітних біматеріалах для найбільш важливого випадку електрично і магнітно
проникної тріщини.
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Постановка задачі та виведення основних співвідношень. Розглядається електрично і магнітно проникна тріщина на межі поділу двох
п’єзоелектромагнітних півпросторів.
Основні співвідношення для таких матеріалів мають вигляд:
 ij  cijks  ks  esij Es  hsij H s ,

(1)
 Di  eiks  ks   is Es  dis H s ,
 B  h  d E  H ,
iks ks
is s
is
s
 i

 ij , j  0 , Di,i  0 , Bi,i  0 ,  ij  12  ui, j  u j ,i  , Ei  ,i , H i  ,i ,

де Di , Bi – компоненти векторів електричної та магнітної індукцій; Ei , H i –
напруженості електричного та магнітного полів;  ,  – електричний і магнітний потенціали; cijks – пружні, eiks – п’єзоелектричні, hiks – п’єзомагнітні, d is –
електромагнітні константи,  is ,  is – діелектричні та магнітні проникності. Для
випадку біматеріалу вони використовуються з верхніми індексами (1) і (2) для
верхнього та нижнього півпросторів відповідно. Всі поля вважаються такими,
що не залежать від координати x2 .
В роботі [1] показано, що для найбільш важливого для практики трансверсально-ізотропного біматеріалу з віссю симетрії x3 при умовах плоскої деформації в площині  x1 ,x3  справедливо представлення:

V  x1   W  x1   W  x1  ,

(2)

t    x1 ,0   GW  x1   GW  x1  ,
(3)
де G – матриця розмірністю 44, елементи якої визначаються константами
1

матеріалів, W  z   W1  z  ,W3  z  ,W4 z ,W5 z  – чотирьох-компонентна
вектор-функція, яка аналітична всюди, за винятком області тріщини,
W  x1   W  x1  i0  ,  означає стрибок функції при переході через лінію
поділу матеріалів. Вектори V та t визначаються так:
T
T
V  u1 , u3 ,  ,  , t   31 ,  33 , D3 , B3  .
(4)
Оскільки тріщина електрично і магнітно проникна, то   0 ,   0 для
x1   ;   . Це означає, на основі (2) і (4), що функції W4  z  и W5  z 
аналітичні у всій площині, і, значить:
W4  z   W40  const , W5  z   W50  const .
T

Оскільки для x1  b : W  x1   W  x1   W  x1  , то для
співвідношення (3) отримуємо:
1
t    x1 ,0    G  G  W  x1  .

x1  b

з
(5)

Припустимо, що біматеріал знаходиться під дією електричного D  , магнітного B  потоків і механічного навантаження   ,   на нескінченності.
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Це означає, що

t     ,  ,D ,B   t    x1 ,0 
1

а отже

x1 

  G  G  W  z  z  ,

(6)

W  z  z    G  G  t  .
1

(7)

Тобто, потрібні для подальшого аналізу компоненти останнього вектору, які
позначимо W4 і W5 , визначаються так









W4   G  G  t  , W5   G  G  t  .
1

4

1

(8)

5

Для розглянутих трансверсально-ізотропних матеріалів з віссю симетрії x3
матриця G має таку структуру:
ig11 g13 g14 g15 
g
ig33 ig34 ig35 
31
,
(9)
G
 g 41 ig 43 ig 44 ig 45 


 g51 ig53 ig54 ig55 
де усі g ij – дійсні.
В цьому випадку формули (8) можна представити у формі:
(10)
W4  R21   R22 D  R23B , W5  R31   R32 D  R33 B ,
де Rij є елементами матриці R  iS1 , причому
 g33 2 g34 2 g35 
S   g 43 2 g 44 2 g 45  .


 g53 2 g54 2 g55 
З урахуванням отриманих подань з другого рівняння (2) отримуємо
 331  x1 , 0  im j131  x1 , 0   j Fj  x1    j Fj  x1    0 ,



u1  x1   is j u3  x1   Fj  x1   Fj  x1  ,

1
D3   x1 , 0    g 41 


1
B3   x1 , 0    g51 


де



(11)
(12)

g 43 g31 
g 43 1
g
 33  x1 , 0   d0  43  0 ,
 u1  x1  
g33 
g33
g33

(13)

g53 g31 
g53 1
g
 33  x1 , 0   b0  53  0 ,
 u1  x1  
g33 
g33
g33

(14)

Fj  z   W1  z   is jW3  z  ,  j  1,3 ,

(15)

g31  m j g11
g33  m j g13
g31 g33
, j 
,  j  g31  m j g11 , s j 
,
g11 g13
j
j
(16)


 0  2i g34W4  g35W5 , d0  2i g 44W4  g 45W5 , b0  2i g54W4  g55W5 .

m1,3 
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Будемо тепер вважати, що на продовженнях тріщини виникли зони передруйнування  a1 ,a  і b,b1  , причому напруження в цих зонах постійні. Позначимо їх  33  x1 ,0     , 13  x1 ,0     , 11  x1 ,0   1 для лівої зони і
 33  x1 ,0    , 13  x1 ,0    , 11  x1 ,0   1 для правої зони. Значення  ,  ,  1
та   ,   ,  1 повинні бути визначені. Вважається, що справедливі такі
співвідношення для зон передруйнування:
(17)
f  , ,1   0 (права зона),
(18)
f  , ,1   0 (ліва зона).
Функція f , яка може бути інтерпретована як деякий закон текучості або
руйнування матеріалу прошарку, визначається експериментально або теоретично.
Граничні умови на інтерфейсі можуть бути представлені у вигляді
(19)
V  0 , t  0 , для x1   a1 ,b1  ,
 , a1  x1  a,
 , a1  x1  a,


 33 j   x1 ,0   p1  x1     , b  x1  b1 ,  13 j   x1 ,0   p2  x1     , b  x1  b1 , (20)
 0, a  x  b,
 0, a  x  b.
1
1


Крім того,   x1   0 та   x1   0 для x1    ,  , оскільки межа
поділу матеріалів вважається електрично і магнітно проникною.
Отже, сформульована задача механіки руйнування для тріщини  a1 ,b1  між
двома півпросторами з невідомими компонентами напружень  ,  ,   ,   на
поверхнях тріщини і невідомими положеннями точок a1 та b1 .
Визначення характеристик зони передруйнування. Для зручності введемо такі нові функції
0
 j  z   Fj  z   0j ,  0j 
,  j  1, 2  .
(21)
 j 1   j 
Співвідношення (11) і (12) приймають таку форму
 331  x1 ,0   i m j131  x1 ,0    j j  x1    j  j  x1  ,

u1  x1   i s j u3  x1    j  x1   j  x1  .

(22)
(23)

Очевидно, що функції  j  z  мають ті ж властивості, що і функції Fj  z  .
Беручи до уваги, що співвідношення  j  x1    j  x1  є вірним для

x1   a1 ,b1  , з рівняння (22) випливає, що для x1  

 j 1   j  j  x1      i m j  .

(24)

Оскільки функції  j  z  є аналітичні на нескінченності, отримуємо

 j  z
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    i m j   / rj , rj   j 1   j  .

(25)
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Для подальшого аналізу достатньо використовувати співвідношення (22),
(23) і (25) при j  1. Ці співвідношення при j  2 можуть бути необхідні,
тільки коли деякі електромеханічні характеристики знаходяться для точок,
розташованих за межами інтерфейсу.
Використовуючи формулу (22) і задовольняючи умовам на інтерфейсі (20),
отримуємо
1  x1    1 j  x1   p  x1  / 1 для x1   a1 ,b1  ,
(26)
де
p  x1   p1  x1   i m1 p2  x1  .
Розв'язок задачі (26), відповідно до [4], можна записати у вигляді
b


1
1 1 p t Y t  
(27)
1  z  
dt  ,
C0  C1 z  
2 iY  z  
1 a1 t  z

де
0 ,5i
0 ,5 i
Y  z    z  a1 
 z  b1  ,   ln  1 / 2 .
Визначаючи C0 та C1 з умов на нескінченності і беручи до уваги, що
1  x1   1  x1   1  x1  для x1   a1 ,b1  за формулою (22), отримуємо таке
співвідношення для напружень на лінії поділу матеріалів

a1  b1
1


 331  x1 ,0   i m1  131  x1 ,0  
 i l1     im1   
2 i  x1 
2 iY  x1  
2


b1
a

Y  t 
Y   t   
 1   1     im1   
dt    im1  
dt   , x1  b1 ,
(28)
t

x
t

x
 
1
1

a1
b
де l1  b1  a1 .
Далі використовується умова скінченності напружень в точках a1 і b1 . Ця
умова виконується, якщо справедливі такі рівняння:
1
Y k   33
(29)
k ,0  i m1131 k ,0  0 ,
де 1  a1 , 2  b1 , k  1,2 .
Рівняння (29) з урахуванням формули (28) та аналогічної формули для
x1  a1 призводять до такої системи лінійних алгебраїчних рівнянь
 1  2i 
   im1   i l1
(30)
N
   im1   




1

2
i



   im1  1   1




відносно невідомих напружень  ,  ,  ,  в зонах передруйнування.
Компоненти матриці N   Nij 
мають такий вигляд:
i , j 1,2

 t  b1 
N11   

t  a1 
a1 
a

0 ,5  i

 t  b1 
dt , N12   

t  a1 
b
b1

0 ,5  i

dt ,
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0 ,5  i

0 ,5  i

1
 t  a1 
 t  a1 
,
(31)
N 21   
dt
N

dt .



22

t

b
t

b
1 
1 
b
a1 
Елементи N ij матриці N можна знайти чисельно або представити за допомогою гіпергеометричних функцій.
Із системи (30), отримаємо наступні вирази для напружень у зонах передруйнування
1  2i 
   im1 
 i l1


1 
(32)




im

N





.
1

1

2
i



im

1





1 
1


Після підстановки виразів (32) у рівняння (17), (18) і вибору
відповідних значень  1 і  1 , отримуємо систему нелінійних рівнянь

a

b

i   a ,b ,  ,    0 , i  1,2

(33)

відносно довжин зон передруйнування
(34)
 a  a  a1 і b  b1  b .
У загальному випадку розв’язки системи (33) можна знайти чисельно.
Для визначення стрибків переміщень використана методика, запропонована в роботі [2].
Згідно з цим підходом отримані наступні вирази для розкриття тріщини в її
початкових вершинах
1a  u1  a  ,  2a  u2  a  , 1b  u1  b  ,  2b  u2  b  ,
(35)
які відіграють найбільш важливу роль при використанні деформаційного
критерію руйнування. Праві частини формул (35) можуть бути визначені з
рівняння
1
0 ,5  i
0 ,5  i
u1  x1   i s1 u3  x1  
2 i    im1    x1  a1   x1  b1  
2 i  11
1  1
(36)
 1   1     im1   J1  x1     im1  J 2  x1   
h  x1  ,
2  1t1
x a
J1  x1   arccos 1   x1  a1  b1  x1   1
H  a1 ,b1 ,x1 ,a  ,
де
(37)
2
x b
J 2  x1   arccos  2   x1  a1  b1  x1   1
H  a1 ,b1 ,x1 ,b  ,
(38)
2
H  a,b,x1 ,  



ab

 x1    b  x1  x1  a  b     a 
 2

 ln
,
ab

 x1    b  x1  x1  a  b     a 
 b  x1  x1  a     x1  
 2

x1
2a  b1  a1
2b  b1  a1
1 
, 2 
. h  x1    p  t  dt .
l1
l1
a1

 b  x1  x1  a     x1  

192

ISSN 2074-5893 Питання прикладної математики і математичного моделювання. Випуск 20

На основі формул (35) можна знайти значення

    
a 2
1

a 

a 2
2

, b 

    
b 2
1

b 2
2

,

(39)

які можна розглядати як основні параметри руйнування для відповідних
вершин тріщини. Після розв’язання рівнянь (33) і визначення положення точок a1 і b1 , електричне та магнітне зміщення можуть бути визначені за допомогою формул (13), (14).
Чисельні результати та їх обговорення. Чисельні експерименти були виконані для біматеріалу, складеного з BaTiO3-CoFe2O4 композитів з об’ємним
вмістом V f  п’єзоелектрика BaTiO3 рівним 0,5 (верхній матеріал) та 0,1
(нижній матеріал) [3]. Відповідні значення фізичних констант біматеріалу
наведені в табл. 1. Для розрахунків вибиралось a  0,01 м , b  0,01 м ,

   107 Па ,    0 Пa , D  B  0 .
Таблиця 1
Ефективні властивості BaTiO3-CoFe2O4 композиту для різних V f
Властивості матеріалів

V f  0,1

c11 (ГПa)

274

226

c33 (ГПa)

161

124

c13 (ГПa)

259

216

c44 (ГПa)

45

44

e31 (Кл/м )

-4,4

-2,2

e15 (Кл/м2)

1,86

9,3

1,16

5,8

11,9

56,4

13,4

63,5

522,3

290,2

629,7

350,0

495,0

275,0

531,5

297,0

142,3

83,5

2

e33 (Кл/м2)

11 10 Kл /Н·м 
 33 1010 Kл2 /Н·м2 
10

2

2

h31  Н / А·м 
h33  Н / А·м 

h15  Н / А·м 

11 106 Н·с2 / Кл2 
33 106 Н·с2 / Кл2 

V f  0,5

Міжфазний прошарок вважався ідеально-пружним пластичним матеріалом
з межею текучості  T  220 МПа та умовою текучості Мізеса. Це означає, що
функція f в рівняннях (17) і (18) приймається у вигляді
f  , ,1      1   4 2  4 T2 / 3  0 .
2

(40)
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Згідно зі статтею [5], напруження  11 на тріщині у згаданому матеріалі рекомендується прийняти рівним 2 T . Тому для рівнянь (17), (18) і (32) припускаємо 1  1  2 T .
Результати розрахунків відносної довжини зони передруйнування, напружень в цій зоні і розкриття тріщини в початковій вершині відносно інтенсивності зовнішнього навантаження представлені в табл. 2.
Таблиця 2
Відносна довжина зони передруйнування, напруження в цій зоні і розкриття тріщини
в початковій вершині для біматеріалу PZT4/PZT5 у разі симетричного навантаження


T
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,333

b1  b
b


T


T

0,0032
0,0126
0,0286
0,0515
0,1405
0,1518

0,9831
0,9895
0,9925
0,9944
0,9957
0,9971

–0,0916
–0,0725
–0,0611
–0,0529
–0,0465
–0,0383

1b
b

 10

6

–0,5132
–0,8326
–1,0778
–1,2744
–1,4369
–1,6555

 2b
b

 106

0,1159
0,4620
1,0418
1,8624
2,9346
5,3235

Висновки. Запропонована модель зон передруйнування для тріщини на
межі поділу п'єзоелектромагнітних матеріалів. Розглянута найбільш адекватна дійсності модель електрично та магнітно проникних умов на берегах
тріщини. Поставлену задачу зведено до задачі Гільберта-Рімана з нелінійною
залежністю області стрибків невідомої функції від зовнішніх факторів.
Знайдені наближені аналітичні залежності довжин зон передруйнування та
розкриття тріщини від фізичних характеристик матеріалу і навантаження.
Для конкретної комбінації матеріалів продемонстровані числові значення
цих залежностей.
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ДО ВІДОМА АВТОРІВ
У статті подають представлені результати нових досліджень автора з
повним їх обґрунтуванням. Посилання на неопубліковані праці
недопустиме. Статті можуть бути написані українською, російською та
англійською мовами. Оптимальний обсяг статті – до 12 сторінок.
Структура рукопису статті:
 УДК статті.
 прізвища авторів, їх місце роботи, назва статті, анотація та
ключові слова – трьома мовами (українська, англійська, російська) –
не більше 5 рядків. Якщо стаття написана українською мовою, обсяг
англійської анотації повинен складати не менш 1800 знаків. Якщо
стаття написана не українскою мовою, обсяг української анотації
повинен складати не менш 1800 знаків.
 постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими
науковими або практичними задачами, аналіз досягнень і публікацій
за тематикою дослідження даної проблеми, наголошення на
невирішених раніше питаннях загальної проблеми, розглядуваних у
статті (Вступ);
 постановка розглядуваної задачі (Постановка задачі);
 викладення основного матеріалу з повним обґрунтуванням одержаних
наукових результатів (Метод розв’язання та Аналіз одержаних
результатів);
 висновки за проведеними дослідженнями і перспективи подальших
досліджень (Висновки).
Вимоги до набору:
 текст слід набирати виключно в MS Word 97-2003 (*.doc), шрифт
– Times New Roman;
 формат паперу – А4 (210x297), книжкова орієнтація;
 параметри сторінки (поля):
- верхнє – 20 мм;
- нижнє – 20 мм;
- ліве – 25 мм;
- праве – 20 мм.
 автоматичні переноси; сторінки не нумерують, відсутність «висячих»
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рядків; абзац (відступ першого рядка) – 5 мм;
стиль і форматування для елементів статті (таблиця):

УДК

Ініціали і прізвища
авторів (прізвище,
ім’я, по батькові)
Місце роботи

Назва статті

Анотація

Основний
текст
статті
Заголовки
структурних
елементів
статті
(вступ, постановка
задачі, висновки)
Заголовок
«Бібліографічні
посилання»
Бібліографічні
посилання
в
алфавітному
порядку
(зразок
наведено нижче)
Дата надходження
до редколегії
Підрисункові

Шрифт: Times, 14 рt, прямий, усі літери великі;
вирівнювання: за лівим краєм;
міжрядковий інтервал: одинарний;
інтервал після: 12 рt
Шрифт: Times, 14 рt, напівжирний, прямий;
вирівнювання: за серединою;
міжрядковий інтервал: одинарний;
Шрифт: Times, 12 рt, курсив; вирівнювання: за
серединою; міжрядковий інтервал: одинарний;
інтервал після: 12 рt
Шрифт: Times, 14 рt, напівжирний, прямий,
усі літери великі; вирівнювання: за серединою;
міжрядковий інтервал: одинарний;
інтервал після: 12 рt
Шрифт: Times, 12 рt, напівжирний, прямий;
вирівнювання: за шириною; міжрядковий інтервал:
одинарний; інтервал після: 12 рt
Шрифт: Times, 14 рt, прямий; вирівнювання: за
шириною; міжрядковий інтервал: одинарний
Шрифт: Times, 14 рt, напівжирний, прямий;
вирівнювання: за шириною;
міжрядковий інтервал: одинарний

Шрифт: Times, 12 рt, напівжирний,
вирівнювання: за серединою;
міжрядковий інтервал: одинарний

прямий;

Шрифт: Times, 12 рt, (ПІБ – напівжирний, решта ні)
прямий, нумерований список; вирівнювання: за
шириною; відступ: номера – 0 мм, тексту: 5 мм;
міжрядковий інтервал: одинарний
Шрифт: Times, 12 рt, курсив;
вирівнювання: за лівим краєм;
міжрядковий інтервал: одинарний
Шрифт: Times, 12 рt, напівжирний,

прямий;
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підписи

вирівнювання: за серединою

Назва таблиці
(перший
рядок:
слово
Таблиця;
другий: її назва)

Шрифт: Times, 12 рt,
перший рядок: курсив; вирівнювання: за правим краєм;
міжрядковий інтервал: одинарний;
другий рядок напівжирний, прямий; вирівнювання: за
серединою; міжрядковий інтервал: одинарний

УВАГА!
Лапки :
Дефіс :
Тире :


« »
-.
–.

УВАГА! Бібліографічні посилання оформлюють за зразком:

1. Слезкин, Н.А. Динамика вязкой несжимаемой жидкости [Текст] /
2.
3.

4.
5.

6.

7.
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Н.А. Слезкин. – М., 1955. – 493 с.
Белоносов, С.М. Краевые задачи для уравнений Навье-Стокса [Текст] /
С.М. Белоносов, И.Л. Черноус. – M., 1985. – 312 с.
Евдокимов, Д.В. Построение матриц фундаментальных решений для
системы уравнений Стокса [Текст] / Д.В. Евдокимов, Н.В. Поляков,
А.Н. Фетищев // Вестн. Херсон. гос. техн. ун-та. – 2003. – № 3 (19). –
С. 127–130.
Справочник по специальным функциям с формулами, графиками и
таблицами [Текст] / под ред. М. Абрамович, И. Стиган. – М., 1979.
Остапенко, Н.А. Необходимые и достаточные условия существования
периодических решении в системах с переменной структурой [Текст] /
Н.А. Остапенко // Вестн. Днепропетр. ун-та. Сер. «Математика» – 2002. –
Вып. 7. – С. 56–58.
Перехрест, В.І. Новий клас розв’язків гідродинамічних рівнянь Ейлера
для осесиметричних вихорових течій [Текст] / В.І. Перехрест // Доп.
НАНУ. – 2004. – № 3. – С. 35–42.
Перехрест, В.І. Кінематика взаємодії двох паралельних вихрових шнурів
одного напрямку обертання та інтенсивності [Текст] : зб. наук. пр. /
В.І. Перехрест, О.А. Мельник // Диференціальні рівняння та їх
застосування. – Д., 2003. – С. 141–148.
 рисунки
виконують у будь-якому форматі, імпортованому
графічними фільтрами MS Word. Рисунки вставляють у текст статті
як окремий незалежний об’єкт (положення — у тексті), при цьому
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можна пересувати текст стосовно нього. Під рисунком обов’язково
подають пояснювальний підпис із номером рисунка.
 формули набирають виключно у редакторі MathType (Шрифт:
Times, 14 рt); якщо формула з номером, то вирівнюють за правим
краєм, якщо ні – за серединою з стандартними установками.
Латинські букви у формулах набирають курсивом, грецькі - прямим,
математичні позначення (sin, cos, tg, lim, ln, const, max, min, знак
диференціала d) - прямим.
До редакційної колегії потрібно подати:
 у роздрукованому вигляді примірник статті, набраний згідно з
вимогами щодо стилю й форматування для елементів статті,
наведених вище;
 електронний варіант статті, набраний згідно з вимогами стосовно
стилю й форматування для елементів статті, поданих вище;
 завірену рецензію на статтю за підписом д-ра фіз.-мат. наук;
 експертний висновок про можливість опублікування статті;
 довідку про оригінальність твору.
Статті, виконані з порушенням правил, до збірника не будуть
включені.
Адреса редколегії: Дніпровський національний університет імені Олеся
Гончара, факультет прикладної математики, кафедра обчислювальної
математики та математичної кібернетики, просп. Яворницького, 35, корп.
№3, кімн. 34, м. Дніпро.
Офіційний веб-сайт видання: https://pm-mm.dp.ua/index.php/pmmm
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