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АНОТАЦІЯ 

Саух І. А. Моделі та методи прийняття термінових антикризових рішень в 

управлінні псевдостійкими системами відповідального призначення. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки. – Одеський національний 

політехнічний університет МОН України, Одеса, 2020.  

У вступі зазначається, що складні системи (процеси) відповідального 

призначення (СС ВП) набувають все більшого поширення в сучасному світі. 

Відповідальність призначення СС обумовлюється такими, наприклад, 

обставинами, як залежність від останніх здоров’я або, навіть, життя великої 

кількості людей, екологічної безпеки регіонів та великих матеріальних витрат. 

До них можна віднести відповідальні оборонні комплекси, промислові та 

енергетичні споруди, елементи систем транспорту, зв’язку та безпеки 

життєдіяльності, комп’ютерні системи та мережі, обладнання для складного 

медичного втручання в організм людини, тощо. Об’єднує ці системи і робить їх 

суб’єктами дисертаційного дослідження те, що їхня складність вимагає для 

управління ними застосування сучасних інформаційних технологій та 

відповідної «вбудованої» комп’ютерної системи отримання та обробки в 

реальному часі достовірних даних про стан об’єкта. 

Існуючі вбудовані інформаційні системи, як правило, повинні бути 

заздалегідь навчені виявляти відхилення параметрів стану керованого об’єкта 

від норми, а також, розраховувати і здійснювати (іноді, за допомогою 

оператора) дії із своєчасної компенсації таких відхилень.   

Але, на жаль, існують й інші СС ВП, які потрапляють у ситуації (кризи), 

коли їхні «паспортні» параметри піддаються суттєвим відхиленням, а існуюча, 

«вбудована» інформаційна підтримка таким ситуаціям не навчена, і оперативно 

допомогти в он-лайн подоланні наслідків кризи не здатна. Адже керованість СС 
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ВП, боротьба із кризами, які ці процеси спіткають, спирається на наявні 

адекватні та відносно швидкодіючі (вони повинні встигнути до руйнування 

псевдостійкого пошкодженого об’єкта) моделі та методи прийняття термінових 

антикризових рішень в управлінні.  

Коли криза починається, тобто коли хоча б один з параметрів СС ВП 

виходить за межі своїх допусків, до відповідального керівника (людини або 

АСУ) життєвим циклом СС, як правило, надходить первинна інформація про 

змінення стану системи («симптоми»), яка, взагалі, може не розкривати в 

наявному вигляді, що ж відбулося із системою («діагнозу» кризи). Адже, без 

такого «діагнозу» кризу не можна усвідомлено ліквідувати, а наслідки кризи 

вчасно компенсувати, реалізуючи поняття «псевдостійка система», аби 

повернути СС ВП до докризового стану. 

Така первинна інформація може виглядати як множина (кортеж 

пошкоджень) із «зруйнованих» параметрів складного об’єкта, який може бути 

покладений в основу визначення іншої множини (кортежу рішень) 

антикризових заходів. 

Ситуацію значно погіршує та обставина, що все це відбувається у 

реальному часі, і менеджер процесу (наприклад, командир літака) може не 

тільки не встигнути відновити нормальній перебіг останнього, але й взагалі 

усвідомити, що ж, власне відбулося. 

З іншого боку, навіть з самого факту наявності детального «діагнозу» 

кризи ще не випливають ані знання про те, як цю кризу ліквідувати, ані, тим 

паче, як її компенсувати доступними засобами та у прийнятний час. Більш того, 

наразі не визначені навіть межі самого поняття «псевдостійка система». В цих 

умовах рішення, що робити в такому екстреному випадку, повинна 

забезпечувати знов створювана інформаційна підтримка, яка базується на 

знов створюваних моделях усіх складових кризи.  

Таким чином, маємо три, пов’язані між собою інформаційні завдання: по-

перше, визначити, чи є об’єкт управління псевдостійким, по-друге, визначити, 

які зміни в об’єкті сприяли кризі, а також, по-третє, якими наявними засобами 
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ці зміни можна компенсувати в прийнятний час. Це додає в інформаційну 

основу ще одну проміжну множину причин, які призвели до виникнення та 

розвитку кризи (кортеж проблем). 

Зрозуміло, що, оскільки використовувані в антикризових розрахунках 

швидкоплинні моделі, найчастіше носять нечіткий характер, їхні структурні 

параметри та інтерфейси не завжди співпадають, достовірність отримуваних за 

їхньою допомогою відповідей та рішень не завжди стовідсоткова, що, у 

підсумку, знижує ефективність прийнятих антикризових рішень.  

Зі сказаного випливає, що в згаданих умовах найважливішими 

характеристиками нових антикризових моделей та методів для СС ВП є саме 

високі достовірність результатів моделювання та оперативність 

інформаційних технологій, які відповідні методи реалізують. З іншого боку, 

такі характеристики вимірювані та обчислювані, а отже можуть бути 

використані під час порівняльного вибору нових та вдосконалення існуючих 

антикризових інформаційних моделей та методів, що в обмежених умовах 

(строки, ресурси, технічні та інші можливості) пошуку та імплементації таких 

систем є завданням вкрай актуальним. 

У першому розділі виконано пошук та імплементацію антикризових 

рішень при управлінні складними системами відповідального призначення. 

Користуючись тією або іншою антикризовою моделлю, необхідно 

переконатися в тому, що ці моделі достовірні. Це особливо важливо, коли мова 

йде про об’єкти відповідального призначення, адже користування 

недостовірними моделями у цьому випадку може дуже дорого коштувати і не 

тільки в грошовому прояві. 

Тут найгіршою за прогнозом подолання кризи є ситуація, коли 

антикризової інформаційної системи в системі немає, або коли вона не 

розпізнає кризові ознаки як заздалегідь відомі. Зрозуміло, що в такому випадку 

менеджер повинен спочатку антикризової протидії виконати «діагностику» 

кризи, а вже після цього розпочати пошук та виконувати імплементацію 

антикризових рішень. Ситуацію значно погіршує та обставина, що все це 
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відбувається у реальному часі, і менеджер процесу (наприклад, командир 

літака) може не тільки не встигнути відновити нормальній перебіг останнього, 

але й взагалі усвідомити, що ж, власне відбулося. 

Запропоновано метод інформаційного переходу від елементарних криз 

управління до елементарних антикризових вердиктів з подолання цих криз і 

далі – до загальних рішень в управлінні, а також загальну структуру 

інформаційної технології підтримки прийняття антикризових вердиктів, яка 

використовується на одній часовій ітерації управління складною організаційно-

технічною системою. 

У системах реального часу їх можливості визначає швидкодія 

застосовуваних методів. Дійсно, система починає реагувати на вхідну дію 

тільки після того, як датчики перетворили його в електричний сигнал, 

підготували в форму, зручну для введення комп'ютер, відпрацьована програма 

реакції на даний вплив, виконавчі органи здійснили відповідну реакцію. Це 

розімкнутий процес реагування.  

Проведена попередня обробка сигналу про кризу шляхом звуження 

просторової смуги частот, або спрощення сигналу і позбавлення його 

індивідуальних ознак, дозволяє спростити і класифікацію, тобто розподіл 

зображень на рахункову кількість класів, кожному з яких по прийнятому 

принципу класифікації приписується певний узагальнений образ.  

Стійкість – здатність системи до збереження свого поточного стану в 

умовах зовнішнього впливу. Стійкість складної системи у великій мірі 

залежить не тільки від властивостей останньої, але й від параметрів оточуючого 

середовища та вимог часу. Тому, вивчаючи ту або іншу СС, не можна робити 

висновки про її стійкість без врахування цих чинників.  

Виконано класифікацію складних систем з точки зору стійкості їхнього 

функціонування до пошкоджень та криз: на першому етапі класифікації умовно 

виділено дві групи: абсолютно стійки та абсолютно нестійкі (базові 

підсистеми). 

Крім базових, існують системи, які після кризи «борються» за свою 
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працездатність, тобто виявляють умовну стійкість. 

Далі розглянуті умовно стійкі (псевдостійкі) складні системи із хоча й 

заздалегідь вбудованою системою опору пошкодженням, в якій, на жаль, 

моделей для пошуку її причин (діагностики)  не існує, методи боротьби з її 

наслідками ще не відомі, і від вчасного створення цих моделей та методів саме 

й залежить адаптивність САС до виконання нею відповідального призначення. 

Мало того, побудувати достовірну модель «криза» – «причина її виникнення» 

недостатньо. Потрібні не менш достовірні інформаційні моделі процесів та 

обладнання для імплементації антикризових рішень.  

З точки зору нашого дослідження псевдостійкі системи мають 

відрізняються тим, що їхній опис має ознаки класифікації, а отже, може бути 

віднесений до наукової новизни: 

– вперше з класу складних систем відповідального призначення виділено

підклас псевдостійких систем, які після виявлення кризи самостійно не можуть 

досягти мети свого функціонування, але можуть вчасно повернутися к 

траєкторії руху до мети, завдяки отриманим після пошкодження додатковим, 

заздалегідь невідомим, та розрахованим менеджером управління зовнішнім 

впливам, що дозволило використовувати такий підхід в оборонних системах 

виявлення несанкціонованого вторгнення та в медичних критичних 

застосуваннях. 

У другому розділі розглянуті питання модернізації процесів пошуку та 

імплементації антикризових заходів при управлінні псевдостійкими складними 

системами.  

Однією з перших завдань інформаційної системи відновлення 

пошкоджень в псевдостійких складних об’єктах відповідального призначення є 

пошук того елемента об’єкта, де це пошкодження «зародилося», природно, при 

умові, що з параметрів наслідків пошкодження місце первинної кризи 

безпосередньо не випливає.  

Наприклад, якщо в трубопроводі системи тиск впав нижче припустимого, 

то безпосередньо з цього факту не можна визначити, хто в цьому «винен», – 
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поламка насосу, засмічення труби або розрив останньої. 

Якщо уявити простір параметрів такої системи як багатовимірний простір 

станів останньої, то ймовірність знаходження пошкоджень в деяких точках 

цього простору може суттєво відрізнятися. В цьому випадку модель у вигляді 

простору таких ймовірностей може значно спростити пошук «винуватця» 

пошкодження серед деякої «хмари» ймовірних пошкоджень (встановлення 

діагнозу), а отже й його ремонту (лікування). 

В псевдостійких складних системах при постійній зміні умов 

функціонування «хмара» ймовірних пошкоджень рухається в межах простору 

станів системи, створюючи тим самим «блукаючу» складну систему 

відповідального призначення. Зрозуміло, що для практичного врахування 

особливостей таких систем у відповідального менеджера повинні бути 

максимально достовірні та оперативні моделі як самої блукаючої складної 

системи, так і процесів, що в них відбуваються під час кризи. Інакше менеджер 

не зможе ані поставити правильний «діагноз», ані запропонувати ефективне 

рішення для повернення пошкодженої кризою системи в заплановані рамки 

руху.  

Чим точніше вдасться локалізувати місце розташування такої хмари та 

визначити її параметри, тим швидше менеджер складної системи зможе 

поставити діагноз пошкодження та перейти до його виправлення. Для систем 

відповідального призначення цей заощаджений час може виявитися золотим! 

Адже, в загальному випадку, коли вже починає розвиватися криза, 

моделей для пошуку її причин (діагностики)  не існує, методи як боротися з її 

наслідками ще не відомі, і від вчасного створення цих моделей та методів саме 

й залежить адаптивність складної системи до виконання нею відповідального 

призначення. Мало того, побудувати достовірну модель «криза» – «причина її 

виникнення» недостатньо. Потрібні не менш достовірні інформаційні моделі 

процесів та обладнання для імплементації антикризових рішень.  

Важливою проблемою при прийнятті антикризових рішень при 

управлінні псевдостійкими складними системами відповідального призначення 
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є те, що параметри самої системи, кризи та антикризових рішень, як правило, 

відносяться до різних просторів, і при розв’язанні таких проблем необхідно ці 

простори об’єднувати до єдиного, в якому можуть бути представлені моделі 

усіх «учасників» процесу. 

За достовірністю отриманих рішень слідкує окрема підсистема, заснована 

на фізичній аналогії між накопиченням та передачею інформації та 

накопиченням та перетворенням деякої фізичної сутності. Достовірність 

моделей самовільного розповсюдження фізичної субстанції, яка не викликає 

сумнівів, адже це – закони природи, – дає змогу стверджувати, що побудовані 

за аналогією моделі несамовільних процесів в псевдостійких складних об’єктах 

також достатньо велика.  

Досвід використання фізичних аналогій для моделювання псевдостійких 

складних систем та криз, які в цих системах можуть незаплановано відбуватися, 

показує, що моделі, побудовані на такій аналогій, відрізняються високою 

достовірністю. 

Повернемося тепер до завдання поєднання структурних просторів 

моделей псевдостійкої складної системи та кризи, яка в цій системі 

розвивається. Маючи такий об’єднаний простір та використовуючи для його 

побудови принципи аналогії, про які йшлося вище, можемо стверджувати, що 

це надає можливості побудувати об’єднану модель із високим рівнем 

достовірності. 

Сформулюємо ще два пункти наукової новизни: 

– отримала подальший розвиток модель розповсюдження наслідків кризи 

в середовищі параметрів складної системи, який полягає у примусовому 

забезпеченні математичної аналогії між відомими моделями самовільних 

природних явищ (наприклад, тепломасообміну) та моделлю несамовільних 

процесів перенесення ресурсів в складній системі, що дозволило отримувати 

достовірну інформацію про зміну стану складної системи на етапі визначення, 

які саме кризи в складній системі призвели до пошкоджень останньої; 

– отримав подальший розвиток метод вибору та розрахунку параметрів 
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антикризових дій в складній системі, який полягає у попередньому зменшенні 

розмірності математичної моделі за рахунок вилучення зв’язаних параметрів в 

цій системі, що дозволило підвищити швидкість розрахунків та прискорити 

оперативність прийняття антикризових рішень при управлінні складними 

системами відповідального призначення. 

У третьому розділі запропоновані моделі і методи розв’язання завдань 

прийняття антикризових рішень. 

Представлена загальна схема системи підтримки прийняття рішень про 

вибір синергетично обумовленої антикризової пари елементів 

Перераховані в роботі моделі та методи можуть принести практичну 

користь тільки тоді, коли інформація, отримана за допомогою моделей, що 

лежать в основі цих методів, достовірна. Адже, як випливає з викладеного 

вище, прийняття антикризових рішень ведеться в критичних умовах, особливо 

за часом. Тому до достовірності первинної інформації, а значить, і до 

ефективності рішень проявляли особливу увагу. 

У роботі застосовували метод оцінки достовірності такої інформації, за 

аналогією з методом вимірювання достовірності інформації, що передається по 

каналах зв'язку за допомогою умовної ентропії. Умовної ентропією першого 

порядку називається ентропія для алфавіту, де відомі ймовірності появи однієї 

літери після іншої (тобто ймовірність двобуквених повідомлень). 

Через частинну і загальну умовні ентропії повністю описуються 

інформаційні втрати при передачі даних в каналі з перешкодами. Для цього 

застосовуються так звані канальні матриці.  

Для опису втрат з боку джерела (тобто відновленого посланого сигналу) 

розглядають умовну ймовірність отримання приймачем символу за умови, що 

був відправлений відомого символу.  

До визначення методу антикризової протидії при управлінні складними 

системами відповідального призначення залучено відомий метод послідовної 

конвергенції параметрів кризи та параметрів антикризових дій, який 

доповнений методом пошуку сумарних покрокових оптимальних шляхів. 
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Відповідний пункт наукової новизни формулюється таким чином: 

– отримав подальший розвиток метод морфологічного та параметричного 

антикризового аналізу та управління складними системами, що містить 

декомпозицію складної системи, яку спіткала криза, із виділенням параметрів 

цієї системи з подальшою конвергенцією виділених параметрів та параметрів 

низки деяких антикризових дій з розрахунком наслідків такої конвергенції, 

який полягає у покроковому одержані чисельної оцінки варіантів конвергенції 

та подальшої векторної оптимізації параметрів протікання функціональності 

або за допомогою багатошарових марковських моделей, що дозволило 

підвищити оперативність методу прийняття антикризового рішення, 

необхідного для вчасного відновлення системи. 

У четвертому розділі представлені результати оцінювання практичного 

значення отриманих результатів, яке полягає у їхньому використанні із 

позитивним ефектом в процесі пошуку антикризових рішень при 

комп’ютерному та реальному експериментах. 

Так, на кафедрі нафтогазового та хімічного машинобудування було 

створено систему симуляції виконання ознак несанкціонованого вторгнення в 

повітряний простір деякої зони, яка охороняється. Система генерує появу 

зображення що надходить від об’єкта вторгнення до центру управління 

реакцією на таке вторгнення. 

Симулятор дозволяє створювати будь які образи та вносити перешкоди в 

оптоелектронні канали зв’язку між об’єктом вторгнення та Центром. 

Використовуючи результати дисертаційної роботи інформаційна 

підсистема Центру спочатку розпізнає появу такого артефакту як кризу, а потім 

виконує етапи антикризових дії описаних вище, а саме діагностику, пошук, 

безпосередньо антикризових заходів та прийняття рішення про відповідні 

бойові дії спрямовані на знищення об’єкта. 

Ефективність роботи антикризової системи оцінювали за двома 

показниками: 

– кількість неправдивих розпізнавань / кількість спроб вторгнення; 
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– швидкість розпізнавання.

В результаті комп’ютерного експерименту встановлено, що застосування 

запропонованої в дисертації системи дозволило підвищити достовірність 

виявлення небезпечних криз на 23,1 % і швидкість такого виявлення на 47 %. 

В Центрі реконструктивної та відновної медицини Одеського 

національного медичного університету був проведений комплекс досліджень 

під час яких була використана розроблена в ОНПУ інформаційна система 

пошуку та імплементації шляхів подолання несподіваних криз в процесі 

обстеження, підготовки до оперативного втручання, виконання безпосередньо 

хірургічної процедури та післяопераційного спеціального лікування пацієнток з 

розповсюдженими пухлинами черевної порожнини (перитонеальним 

карциноматозом). 

В результаті випробування системи були отримані результати, що 

дозволили майже вдвічі (на 42,9 %) зменшити вірогідність виконання 

циторедуктивного оперативного втручання у неоптимальному обсязі (R1) за 

рахунок інтраопераційного лапароскопічного корегування, визначеного до 

операційного втручання за даними КТ або МРТ індексу перитонеального 

карциноматозу (РСІ) та направлення у цих випадках хворих на неоад’ювантне 

поліхіміотерапевтичне лікування. 

Ключові слова: інформаційні системи підтримки; інформаційна 

технологія аналізу моделей; псевдостійкі системи; достовірність моделей. 
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ABSTRACT 

Saukh I.A. Models and methods of making urgent anti-crisis decisions in the 

management of pseudo-resistant systems for responsible purposes. – Qualifying 

scientific work on the rights of the manuscript. 

Thesis for the degree of Doctor of Philosophy in the specialty 122 – Computer 

Science. – Odessa National Polytechnic University of the Ministry of Education and 

Science of Ukraine, Odessa, 2020. 

The introduction notes that complex systems (processes) of responsible 

purpose (CS RP) are becoming increasingly common in the modern world. The 

responsibility for the appointment of the CS is conditioned, for example, by 

circumstances such as dependence on the latter’s health or even the lives of a large 

number of people, the environmental security of the regions and high material costs. 

These include responsible defense systems, industrial and energy facilities, elements 

of transport, communications and safety systems, computer systems and networks, 

equipment for complex medical interventions in the human body, and more. What 

unites these systems and makes them subjects of dissertation research is that their 

complexity requires the use of modern information technologies and a corresponding 

“embedded” computer system for obtaining and processing real-time reliable data on 

the state of the object. 

Existing embedded information systems, as a rule, should be trained in advance 

to detect deviations of the parameters of the state of the managed object from the 

norm, as well as to calculate and perform (sometimes with the help of the operator) 

actions to compensate for such deviations. 

But, unfortunately, there are other CS SS that get into a situation (crisis), when 

their “passport” parameters are subject to significant deviations, and the existing, 

“built-in” information support for such situations is not trained, and promptly help 

in  overcoming online consequences of the crisis is not capable. After all, the 

controllability of CS SS, the fight against crises that these processes encounter, is 

based on the available adequate and relatively fast-acting (they must have time to 

destroy the pseudo-resistant damaged object) models and methods of making urgent 
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anti-crisis decisions in management. 

When the crisis begins, ie when at least one of the parameters of the SS VP 

goes beyond its tolerances, the responsible manager (person or ACS) of the life cycle 

of the SS, usually receives primary information about changes in the system (“quot; 

symptoms”), which, in general, may not disclose in the existing form what happened 

to the system (“diagnosis” of the crisis). After all, without such a “diagnosis: the 

crisis cannot be consciously eliminated, and the consequences of the 

crisis can be compensated in time, implementing the concept of “pseudo-stable 

system” in order to return the SS to pre-crisis state. 

Such primary information can look like a set (damage train) of 

"destroyed&quot" parameters of a complex object, which can be used as a basis for 

determining another set (decision train) of anti-crisis measures. 

The situation is significantly aggravated by the fact that all this is happening in 

real time, and the process manager (for example, the commander of the aircraft) may 

not only not have time to restore the normal course of the latter, but also realize what 

actually happened. 

On the other hand, even from the very fact of having a detailed “diagnosis” of 

the crisis, neither the knowledge of how to eliminate this crisis nor, moreover, how to 

compensate for it with available means and in a reasonable time. Moreover, even the 

boundaries of the concept of “pseudo-stable system” are not defined yet. In these 

circumstances, the decision on what to do in such an emergency should be provided 

by the newly created information support, which is based on the newly created 

models of all components of the crisis. 

Thus, we have three interrelated information tasks: first, to determine whether 

the object of management is pseudo-stable, secondly, to determine what changes in 

the object contributed to the crisis, and thirdly, by what available means these 

changes can be compensated in a reasonable time. This adds to the information base 

another intermediate set of reasons that led to the emergence and development of the 

crisis (a train of problems). 
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It is clear that because the fast-moving models used in anti-crisis calculations 

are often vague, their structural parameters and interfaces do not always match, the 

reliability of the answers and decisions obtained with their help is not always 100%, 

which ultimately reduces the effectiveness of anti-crisis decisions. 

It follows from the above that in the mentioned conditions the most important 

characteristics of the new anti-crisis models and methods for SS VP are the high 

reliability of the simulation results and the efficiency of information technologies that 

the relevant methods implement. On the other hand, such characteristics are measured 

and calculated, and therefore can be used in the comparative selection of new and 

improvement of existing crisis information models and methods, which in limited 

conditions (time, resources, technical and other capabilities) of search and 

implementation of such systems is a task. extremely relevant. 

In the first section, the search and implementation of anti-crisis solutions in 

the management of complex systems for responsible purposes. When using this or 

that anti-crisis model, it is necessary to make sure that these models are reliable. This 

is especially important when it comes to responsible objects, because the use of 

unreliable models in this case can be very expensive and not only in monetary terms. 

Here, the worst forecast for overcoming the crisis is a situation where there is 

no anti-crisis information system in the system, or when it does not recognize the 

signs of the crisis as known in advance. It is clear that in this case, the manager must 

first “counteract” the crisis to “diagnose” the crisis, and only then begin to search for 

and implement anti-crisis solutions. The situation is significantly aggravated by the 

fact that all this is happening in real time, and the process manager (for example, the 

commander of the aircraft) may not only not have time to restore the normal course 

of the latter, but also realize what actually happened. 

The method of information transition from elementary management crises to 

elementary anti-crisis verdicts to overcome these crises and further – to general 

management decisions, as well as the general structure of information technology to 

support the adoption of anti-crisis verdicts, which is used in one time iteration of 

management. 



18 
 
 In real-time systems, their capabilities are determined by the speed of the 

methods used. Indeed, the system begins to respond to the input action only after the 

sensors have converted it into an electrical signal, prepared in a form suitable for 

computer input, worked out a response program to this effect, the executive 

authorities have carried out the appropriate response. This is an open response 

process. 

 Pre-processing of the crisis signal by narrowing the spatial frequency band, or 

simplifying the signal and depriving it of individual features, simplifies the 

classification, ie the division of images into a countable number of classes, each of 

which is assigned a generalized image. 

 Stability – the ability of the system to maintain its current state under external 

influences. The stability of a complex system largely depends not only on the 

properties of the latter, but also on the parameters of the environment and time 

requirements. Therefore, studying this or that SS, it is impossible to draw conclusions 

about its stability without taking into account these factors. 

 The classification of complex systems from the point of view of resistance of 

their functioning to damages and crises is executed: at the first stage of classification 

two groups are conditionally allocated: absolutely steady and absolutely unstable 

(basic subsystems). 

 In addition to the basic ones, there are systems that “fight” for their efficiency 

after the crisis, ie show conditional stability. 

 Next, conditionally stable (pseudo-resistant) complex systems with although 

pre-built damage resistance system are considered, in which, unfortunately, there are 

no models for finding its causes (diagnostics), methods of combating its 

consequences are not yet known, and from the timely creation of these models and 

methods depend on the adaptability of the SAS to its responsible purpose. Moreover, 

to build a reliable model of “crisis” – “the cause of its occurrence” is not enough. No 

less reliable information models of processes and equipment are needed to implement 

anti-crisis solutions. 
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 From the point of view of our research, pseudo-resistant systems are 

distinguished by the fact that their description has the features of classification, and 

therefore can be attributed to scientific novelty: 

 – for the first time from the class of complex systems of responsible purpose 

the subclass of pseudo-resistant systems is singled out , which allowed the use of 

such an approach in defense systems to detect unauthorized intrusion and in medical 

critical applications. 

 The second section considers the issues of modernization of search processes 

and implementation of anti-crisis measures in the management of pseudo-resistant 

complex systems. 

One of the first tasks of the information system for repairing damage in 

pseudo-resistant complex objects of responsible purpose is to find the element of the 

object where the damage "originated", of course, provided that the parameters of the 

damage does not directly affect the primary crisis. 

For example, if the pressure in the pipeline of the system has fallen below the 

allowable, then directly from this fact it is impossible to determine who is "to blame" 

– the breakdown of the pump, clogging of the pipe or rupture of the latter. 

If we imagine the parameter space of such a system as a multidimensional state 

space of the latter, the probability of finding damage at some points in this space can 

differ significantly. In this case, the model in the form of a space of such probabilities 

can greatly simplify the search for the "culprit" of damage among some "cloud" of 

probable damage (diagnosis), and hence its repair (treatment). 

In pseudo-stable complex systems, with a constant change of operating 

conditions, the "cloud" of probable damage moves within the space of the system 

states, thus creating a "wandering" complex system of responsible purpose. It is clear 

that in order to take into account the peculiarities of such systems, the responsible 

manager must have the most reliable and operational models of both the most 

wandering complex system and the processes that take place in them during the 

crisis. Otherwise, the manager will be unable to make the correct "diagnosis" or offer 

an effective solution to return the crisis-damaged system to the planned framework. 
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The more accurately the location of such a cloud can be located and its 

parameters determined, the sooner the manager of a complex system will be able to 

diagnose the damage and proceed to its correction. For responsible systems, this time 

saved can be golden! 

After all, in the general case, when the crisis begins to develop, there are no 

models for finding its causes (diagnosis), methods of dealing with its consequences 

are not yet known, and the timely creation of these models and methods depends on 

the adaptability of a complex system to its implementation responsible appointment. 

Moreover, to build a reliable model of "crisis" – "the cause of its occurrence" is not 

enough. No less reliable information models of processes and equipment are needed 

to implement anti-crisis solutions. 

An important problem in making anti-crisis decisions in the management of 

pseudo-resistant complex systems of responsible purpose is that the parameters of the 

system, crisis and anti-crisis decisions, as a rule, belong to different spaces, and in 

solving such problems it is necessary to combine these spaces into a single in which 

models of all "participants" of process can be presented. 

The reliability of the obtained solutions is monitored by a separate subsystem 

based on the physical analogy between the accumulation and transmission of 

information and the accumulation and transformation of some physical entity. The 

validity of the models of spontaneous propagation of a physical substance, which is 

not in doubt, since these are the laws of nature, suggests that the models of non-

spontaneous processes in pseudo-stable complex objects, built by analogy, are also 

quite large. 

The experience of using physical analogies to model pseudo-resistant complex 

systems and crises that may occur unplanned in these systems shows that models 

based on such analogies are highly reliable. 

Let us now return to the problem of combining the structural spaces of models 

of a pseudo-stable complex system and the crisis that is developing in this system. 

Having such a combined space and using the principles of analogy discussed above to 
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build it, we can say that this provides an opportunity to build a combined model with 

a high level of reliability. 

We formulate two more points of scientific novelty: 

– the model of spreading the effects of the crisis among the parameters of a 

complex system was further developed, which consists in forcing a mathematical 

analogy between the known models of spontaneous natural phenomena (eg heat and 

mass transfer) and the model of involuntary processes of resource transfer in a 

complex system. complex system at the stage of determining which crises in the 

complex system led to damage to the latter; 

– further developed the method of selecting and calculating the parameters of 

anti-crisis actions in a complex system, which is to previously reduce the 

dimensionality of the mathematical model by removing related parameters in this 

system, which increased the speed of calculations and accelerate the efficiency of 

anti-crisis decisions in managing complex systems appointment. 

The third section offers models and methods for solving anti-crisis decision-

making problems. 

The general scheme of the decision support system for the selection of a 

synergistically conditioned anti-crisis pair of elements is presented 

The models and methods listed in the paper can be of practical use only if the 

information obtained using the models underlying these methods is reliable. After all, 

as follows from the above, anti-crisis decisions are made in critical conditions, 

especially over time. Therefore, special attention was paid to the reliability of 

primary information, and hence to the effectiveness of decisions. 

The method of estimation of reliability of such information, by analogy with a 

method of measurement of reliability of the information transferred on 

communication channels by means of conditional entropy was applied in work. 

Conditional entropy of the first order is called entropy for the alphabet, where the 

probabilities of one letter after another (ie the probability of two-letter messages). 
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Due to the partial and total conditional entropies, information losses during 

data transmission in the interference channel are fully described. The so-called 

channel matrices are used for this purpose. 

To describe the losses from the source (ie the recovered sent signal) consider 

the conditional probability of receiving the receiver of the symbol, provided that a 

known symbol was sent. 

The well-known method of sequential convergence of crisis parameters and 

parameters of anti-crisis actions, which is supplemented by the method of finding 

total step-by-step optimal paths, is involved in determining the method of anti-crisis 

counteraction in the management of complex systems of responsible purpose. 

The corresponding point of scientific novelty is formulated as follows: 

– further developed the method of morphological and parametric anti-crisis analysis 

and management of complex systems, containing the decomposition of a complex 

system that has suffered a crisis, with the selection of parameters of this system with 

subsequent convergence of selected parameters and parameters of some anti-crisis 

actions. step-by-step numerical estimation of convergence options and further vector 

optimization of functionality parameters or with the help of multilayer Markov 

models, which allowed to increase the efficiency of the anti-crisis decision method 

required for timely system recovery. 

 The fourth section presents the results of evaluating the practical significance 

of the results, which consists in their use with a positive effect in the process of 

finding anti-crisis solutions in computer and real experiments. 

 Thus, at the Department of Oil and Gas and Chemical Engineering, a system 

was created to simulate the implementation of signs of unauthorized intrusion into the 

airspace of a protected area. The system generates the appearance of an image 

coming from the object of the invasion to the control center of the reaction to such an 

invasion. 

 The simulator allows you to create any images and interfere with the 

optoelectronic communication channels between the object of invasion and the 

Center. 
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 Using the results of the dissertation, the information subsystem of the Center 

first recognizes the appearance of such an artifact as a crisis, and then performs the 

stages of anti-crisis actions described above, namely diagnosis, search, direct anti-

crisis measures and decision-making on appropriate combat operations. 

 The effectiveness of the anti-crisis system was evaluated by two indicators: 

 – number of false identifications / number of intrusion attempts; 

 – recognition speed. 

 As a result of a computer experiment, it was found that the application of the 

system proposed in the dissertation allowed to increase the reliability of detection of 

dangerous crises by 23.1% and the speed of such detection by 47%. 

 The Center for Recovering  and Recovery Medicine of Odessa National 

Medical University conducted a set of studies during which the information system 

developed at ONPU was used to search for and implement ways to overcome 

unexpected crises during examination, preparation for surgery, direct surgery and 

postoperative special treatment of patients with common tumors of the abdominal 

cavity (peritoneal carcinomatosis). 

  

 Keywords: information support systems; information technology of model 

analysis; pseudo-resistant systems; reliability of models. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Складні системи (процеси) відповідального 

призначення (СС ВП) набувають все більшого поширення в сучасному світі. 

Відповідальність призначення СС обумовлюється такими, наприклад, 

обставинами, як залежність від останніх здоров’я або, навіть, життя великої 

кількості людей, екологічної безпеки регіонів та великих матеріальних витрат. 

До них можна віднести відповідальні оборонні комплекси, промислові та 

енергетичні споруди, елементи систем транспорту, зв’язку та безпеки 

життєдіяльності, комп’ютерні системи та мережі, обладнання для складного 

медичного втручання в організм людини, тощо. Об’єднує ці системи і робить їх 

суб’єктами дисертаційного дослідження те, що їхня складність вимагає для 

управління ними застосування сучасних інформаційних технологій та 

відповідної «вбудованої» комп’ютерної системи отримання та обробки в 

реальному часі достовірних даних про стан об’єкта. 

Існуючі вбудовані інформаційні системи, як правило, повинні бути 

заздалегідь навчені виявляти відхилення параметрів стану керованого об’єкта 

від норми, а також, розраховувати і здійснювати (іноді, за допомогою 

оператора) дії із своєчасної компенсації таких відхилень.   

Але, на жаль, існують й інші СС ВП, які потрапляють у ситуації (кризи), 

коли їхні «паспортні» параметри піддаються суттєвим відхиленням, а існуюча, 

«вбудована» інформаційна підтримка таким ситуаціям не навчена, і оперативно 

допомогти в он-лайн подоланні наслідків кризи не здатна. Адже керованість СС 

ВП, боротьба із кризами, які ці процеси спіткають, спирається на наявні 

адекватні та відносно швидкодіючі (вони повинні встигнути до руйнування 

псевдостійкого пошкодженого об’єкта) моделі та методи прийняття термінових 

антикризових рішень в управлінні.  

Коли криза починається, тобто коли хоча б один з параметрів СС ВП 

виходить за межі своїх допусків, до відповідального керівника (людини або 
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АСУ) життєвим циклом СС, як правило, надходить первинна інформація про 

змінення стану системи («симптоми»), яка, взагалі, може не розкривати в 

наявному вигляді, що ж відбулося із системою («діагнозу» кризи). Адже, без 

такого «діагнозу» кризу не можна усвідомлено ліквідувати, а наслідки кризи 

вчасно компенсувати, реалізуючи поняття «псевдостійка система», аби 

повернути СС ВП до докризового стану. 

Така первинна інформація може виглядати як множина (кортеж 

пошкоджень) із «зруйнованих» параметрів складного об’єкта, який може бути 

покладений в основу визначення іншої множини (кортежу рішень) 

антикризових заходів. 

Ситуацію значно погіршує та обставина, що все це відбувається у 

реальному часі, і менеджер процесу (наприклад, командир літака) може не 

тільки не встигнути відновити нормальній перебіг останнього, але й взагалі 

усвідомити, що ж, власне відбулося. 

З іншого боку, навіть з самого факту наявності детального «діагнозу» 

кризи ще не випливають ані знання про те, як цю кризу ліквідувати, ані, тим 

паче, як її компенсувати доступними засобами та у прийнятний час. Більш того, 

наразі не визначені навіть межі самого поняття «псевдостійка система». В цих 

умовах рішення, що робити в такому екстреному випадку, повинна 

забезпечувати знов створювана інформаційна підтримка, яка базується на 

знов створюваних моделях усіх складових кризи.  

Таким чином, маємо три, пов’язані між собою інформаційні завдання: по-

перше, визначити, чи є об’єкт управління псевдостійким, по-друге, визначити, 

які зміни в об’єкті сприяли кризі, а також, по-третє, якими наявними засобами 

ці зміни можна компенсувати в прийнятний час. Це додає в інформаційну 

основу ще одну проміжну множину причин, які призвели до виникнення та 

розвитку кризи (кортеж проблем) 

Зрозуміло, що, оскільки використовувані в антикризових розрахунках 

швидкоплинні моделі, найчастіше носять нечіткий характер, їхні структурні 

параметри та інтерфейси не завжди співпадають, достовірність отримуваних за 
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їхньою допомогою відповідей та рішень не завжди стовідсоткова, що, у 

підсумку, знижує ефективність прийнятих антикризових рішень.  

Зі сказаного випливає, що в згаданих умовах найважливішими 

характеристиками нових антикризових моделей та методів для СС ВП є саме 

високі достовірність результатів моделювання та оперативність 

інформаційних технологій, які відповідні методи реалізують. З іншого боку, 

такі характеристики вимірювані та обчислювані, а отже можуть бути 

використані під час порівняльного вибору нових та вдосконалення існуючих 

антикризових інформаційних моделей та методів, що в обмежених умовах 

(строки, ресурси, технічні та інші можливості) пошуку та імплементації таких 

систем є завданням вкрай актуальним. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконувалась відповідно до головної тематики та завдань науково-

дослідних робіт ОНПУ № 37-62 «Методи моделювання та робочого 

діагностування складних цифрових систем і мереж» (номер ДР 0110U008194), 

№ 1637-24 «Розробка системи автоматизованого моделювання технологічних 

процесів виготовлення корабельних амортизаторів» та № 706-24 

«Автоматизоване моделювання надійності технічних об’єктів з навантаженим 

резервуванням» (номер ДР 0115U000419). 

Метою роботи є підвищення ефективності (починаючи з варіантів 

бінарного завершення кризи: встигли / не встигли подолати її наслідки) 

антикризового управління процесами в складних псевдостійких системах 

відповідального призначення за рахунок підвищення достовірності прийнятих, 

на основі інформаційних моделей, рішень та /або підвищення оперативності 

методів, які використовуються для такого управління.  

Для досягнення цієї мети в роботі розв’язані наступні задачі: 

1. Визначити новий підклас псевдостійких складних систем 

відповідального призначення (ПСС ВП) та розробити загальний алгоритм 

пошуку та імплементації антикризових рішень при управлінні ПСС ВП під час 

кризи. 
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2. Розробити методи приведення моделей  пошкоджених кризою 

елементів псевдостійких складних систем до єдиного необхідного та 

достатнього  структурного простору «об’єкт – криза – антикризові заходи». 

3. Розробити достовірні моделі для постановки та розв’язання 

антикризових завдань, а також пришвидшені методи  пошуку та імплементації 

антикризових рішень.  

4. Здійснити практичне використання результатів дослідження в частині 

антикризових заходів в оборонній галузі та медицині і оцінити їхні переваги 

над існуючими антикризовими системами. 

Об'єктом дослідження є процеси прийняття рішень при антикризовому 

управлінні псевдостійкими складними системами відповідального призначення. 

Предметом дослідження є моделі псевдостійких складних систем із 

підвищеною достовірністю та методи, які використовуються під час прийняття 

та імплементації антикризових рішень.  

Методи дослідження. В роботі вдосконалені методи побудови, 

перетворення та декомпозиції параметричного та морфологічного середовища 

складних систем, а також метод ідентифікації параметрів криз.  

Достовірність наукових результатів досліджень підтверджували та 

оцінювали за збігом результатів теоретичних і експериментальних досліджень, 

високою схожістю отриманих теоретичних (аналітичних) результатів з 

експериментальними даними, із результатами натуральних випробувань та 

практичного втілення, результатами експериментальних випробувань технічних 

і організаційних рішень, що пропонуються, а також наявністю ясного фізичного 

трактування отриманих результатів. 

Для пошуку рішень-претендентів використовували рішення, запозичені в 

банках даних подібних систем, отримані в результаті мозкового штурму та 

винахідницької діяльності членів антикризової команди, а також в якості 

результатів застосування сучасних інформаційних технологій. 

Для верифікації запропонованих моделей та практичного підтвердження 

ефективності розроблених підсистем антикризового управління 
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використовували комп’ютерний експеримент із виявлення  за оптичними 

ознаками несподіваного та несанкціонованого вторгнення  об’єкта на територію 

охороняємої ділянки та практичний вплив на параметри реального медичного 

втручання в організм людини поперед та під час хірургічної операції. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в створенні нових і в 

підвищенні достовірності існуючих моделей та пришвидшенні методів 

подолання кризи в складних системах з метою забезпечення ефективності 

антикризового управління псевдостійкими складними системами 

відповідального призначення. 

1. Вперше з класу складних систем відповідального призначення виділено 

підклас псевдостійких систем, які після виявлення кризи самостійно не можуть 

досягти мети свого функціонування, але можуть вчасно  повернутися к 

траєкторії руху до мети, завдяки отриманим після пошкодження додатковим, 

заздалегідь невідомим, та розрахованим менеджером управління зовнішнім 

впливам, що дозволило використовувати такий підхід в оборонних системах 

виявлення несанкціонованого вторгнення. 

2. Отримала подальший розвиток модель розповсюдження наслідків 

кризи в середовищі параметрів складної системи, який полягає у примусовому 

забезпеченні математичної аналогії між відомими моделями самовільних 

природних явищ (наприклад, тепломасообміну) та моделлю несамовільних 

процесів перенесення ресурсів в складній системі, що дозволило отримувати 

достовірну інформацію про зміну стану складної системи на етапі визначення, 

які саме кризи в складній системі призвели до пошкоджень останньої. 

3. Отримав подальший розвиток метод вибору та розрахунку параметрів 

антикризових дій в складній системі, який полягає у попередньому зменшенні 

розмірності математичної моделі за рахунок вилучення зв’язаних параметрів в 

цій системі, що дозволило підвищити швидкість розрахунків та прискорити 

оперативність прийняття антикризових рішень при управлінні складними 

системами відповідального призначення. 

4. Отримав подальший розвиток метод морфологічного та 
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параметричного антикризового аналізу та управління складними системами, що 

містить декомпозицію складної системи, яку спіткала криза, із виділенням 

параметрів цієї системи з подальшою конвергенцією виділених параметрів та 

параметрів деякої антикризової дії з розрахунком наслідків такої конвергенції, 

який полягає у покроковому одержані варіантів конвергенції за допомогою 

векторної оптимізації параметрів протікання функціональності або за 

допомогою багатошарових марковських моделей, що дозволило підвищити 

оперативність методу прийняття антикризового рішення, необхідного для 

вчасного відновлення системи. 

Практичне значення отриманих результатів. Практичне значення 

отриманих результатів полягає у їхньому використанні із позитивним ефектом 

в процесі пошуку антикризових рішень при комп’ютерному та реальному 

експериментах. 

Так, на кафедрі нафтогазового та хімічного машинобудування було 

створено систему симуляції виконання ознак несанкціонованого вторгнення в 

повітряний простір деякої зони, яка охороняється. Система генерує появу 

зображення що надходить від об’єкта вторгнення до центру управління 

реакцією на таке вторгнення. 

Симулятор дозволяє створювати будь які образи та вносити перешкоди в 

оптоелектронні канали зв’язку між об’єктом вторгнення та Центром. 

Використовуючи результати дисертаційної роботи інформаційна 

підсистема Центру спочатку розпізнає появу такого артефакту як кризу, а потім 

виконує етапи антикризових дії описаних вище, а саме діагностику, пошук, 

безпосередньо антикризових заходів та прийняття рішення про відповідні дії, 

спрямовані на знищення об’єкта. 

Ефективність роботи антикризової системи оцінювали за двома 

показниками: 

– кількість неправдивих розпізнавань / кількість спроб вторгнення; 

– швидкість розпізнавання. 
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В результаті комп’ютерного експерименту встановлено, що застосування 

запропонованої в дисертації системи дозволило підвищити достовірність 

виявлення небезпечних криз на 23,1 % і швидкість такого виявлення на 47 %. 

В Центрі реконструктивної та відновної медицини Одеського 

національного медичного університету був проведений комплекс досліджень 

під час яких була використана розроблена в ОНПУ інформаційна система 

пошуку та імплементації шляхів подолання несподіваних криз в процесі 

обстеження, підготовки до оперативного втручання, виконання безпосередньо 

хірургічної процедури та післяопераційного спеціального лікування пацієнток з 

розповсюдженими пухлинами черевної порожнини (перитонеальним 

карциноматозом). 

В результаті випробування системи були отримані результати, що 

дозволили майже вдвічі (на 42,9 %) зменшити вірогідність виконання 

циторедуктивного оперативного втручання у неоптимальному обсязі (R1) за 

рахунок інтраопераційного лапароскопічного корегування, визначеного до 

операційного втручання за даними КТ або МРТ індексу перитонеального 

карциноматозу (РСІ) та направлення у цих випадках хворих на неоад’ювантне 

поліхіміотерапевтичне лікування. 

Особистий внесок здобувача  полягає у вдосконаленні моделей та 

методів інформаційної технології підтримки розв’язання проблем при 

управлінні псевдостійкими складними системами [1, 2, 16]. Для цього автором 

запропоновані методи вимірювання відповідності параметрів окремих 

елементів множин в техніці та гуманітарній сфері [6, 11], розроблені методи 

формалізації простору існування та розвитку псевдостійких складних систем [3, 

4, 12, 13, 15],  а також методи моделювання псевдостійких систем за допомогою 

прихованих багатошарових марковських моделей [5]. Показано, які особливості 

виникають при моделюванні псевдостійких складних систем із зв’язаними 

параметрами [7 – 9]. Розроблені інформаційні технології оцінювання 

достовірності результатів підтримки антикризових заходів в управлінні 

псевдостійкими складними системами [10, 14]. Здобувач розробив алгоритми 
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для практичної реалізації запропонованих методів, брав участь у 

випробуваннях результатів роботи і оцінці їхньої ефективності. 

Апробація результатів роботи. Матеріали роботи доповідалися та 

обговорювалися на: XXV – XXVIІІ семінарах «Моделювання в прикладних 

наукових дослідженнях» (Одеса, 2017– 2020), VII Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Інформатика та системні науки» (Полтава, 2016), 

XVII-й Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні інформаційні та 

електронні технології» (Одеса, 2016), V-й Українсько-німецькій конференції 

«Інформатика. Культура. Техніка» (Одеса, 2017). 

Публікації. Результати дисертації викладені у 16 наукових публікаціях, 
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DOAJ, EBSCO, Freefullpdf, CrossRef, American Chemical Society, ResearchBib, 
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РОЗДІЛ 1 

ПОШУК ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ АНТИКРИЗОВИХ РІШЕНЬ ПРИ 

УПРАВЛІННІ СКЛАДНИМИ СИСТЕМАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

1.1 Характеристика складних систем відповідального призначення 

 

Користуючись тією або іншою моделлю, необхідно переконатися в тому, 

що ці моделі достовірні. Це особливо важливо, коли мова йде про об’єкти 

відповідального призначення, адже користування недостовірними моделями у 

цьому випадку може дуже дорого коштувати і не тільки в грошовому прояві. 

Достовірність – властивість інформації бути правильно сприйнятою, 

ймовірність відсутності помилок, безсумнівна вірність наведених відомостей, які 

сприймає людина. Таким чином, достовірність – не те ж саме, що істинність. 

Відомості можуть бути достовірними або недостовірними для того, хто їх 

сприймає, а не взагалі [17]. Достовірність – суб'єктивна, істина – об'єктивна. 

Перевірка достовірності – процес визначення того, що модель або виконувана 

імітація точно представляє детальний концептуальний опис, прийнятий 

розроблювачем. Перевірка достовірності також оцінює ступінь відповідності 

моделі або імітації змісту і проводиться з використанням прийнятих методів 

технології програмування [18, 19]. В усіх об’єктах підтримка процесів носить 

приклад використання для цього інформаційних технологій [20, 21]. 

В реальному житті складні системи відповідального призначення 

зустрічаються досить часто: наприклад, в техніці – транспортні засоби,  

енергетичні установи, тощо, в медицині – складні процеси втручання в організм 

людини, тощо. Ці приклади об'єднує багатопараметричність і висока 

відповідальність [1, 3]. Крім того, ці системи існують в умовах різноманітних 

ризиків і піддаються не менш різноманітним несподіваними кризам. 

Розглянемо головні поняття, які супроводжують прийняття антикризових 
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рішень при управлінні складними системами відповідального призначення 

взагалі, та в медицині, зокрема [22, 23]. 

Найголовніші з них – ризик – можлива небезпека ризикової події, яка може 

спричинити будь-який несприятливий результат. 

Коли ризикова подія відбулася, можуть бути два наслідки: 

– ризикова подія, яка відбулася, але «не зачепила» жодного параметру 

складного об’єкта так, щоб він вийшов за межі допуску; 

– ризикова подія, яка відбулася та призвела до виходу за межі допуску хоча 

б одного параметру складного об’єкта, тобто до кризи в проекті; 

Криза – це викликані  будь-чим (в тому числі, – і ризиками) критичні зміни 

параметрів СС, які в сукупності можуть зупинити процес [24]. 

Головна особливість антикризового управління складними об’єктами – 

велика кількість параметрів, за допомогою яких можна впливати на процеси. 

Перше головне протиріччя антикризового управління: кожне антикризове 

втручання в СС неминуче призводить до еволюції початкового плану – останній 

все більше відрізняється від реальності [25]. 

Друге головне протиріччя антикризового управління: низька точність 

морфологічних та параметричних антикризових рішень із-за низької 

адекватності моделей систем [26 – 28]. 

Нажаль, інформаційна підтримка розвитку антикризового управління на 

сьогоднішній день є недостатньою, відсутні необхідні моделі і методи аналізу і 

перетворень. 

Наукова проблема, яка розв’язується в роботі: 

підвищення достовірності та оперативності процесу прийняття рішень 

при антикризовому управлінні складними системами відповідального 

призначення за рахунок розробки та вдосконалення антикризових моделей та 

методів імплементації антикризових рішень.  

Ще одна особливість складних систем відповідального призначення 

полягає в тому, що процеси розвитку подій в них регулярно повторюються за 

одним планом. Принаймні, до цього повинні прагнути їхні менеджери. Якщо з 
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будь-яких обставин ці процеси проявляють ознаки індивідуальності, коли щось 

в їхньому перебігу йде «не так», тобто не за планом, це може бути дуже 

небезпечним і може скінчитися катастрофою. 

Хай деякий процес заплановано на період часу 𝜏0 → 𝜏𝑘, після чого 

вважається , що мета процесу буде досягнута (рис. 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Схема процесу усунення відомих криз в розвитку складних 

систем  

 

На початку виявлення кризи 𝜏𝑛𝑘  менеджери процесу автоматично або 

вручну звертаються до вбудованої антикризової інформаційної системи, де 

перевіряється по прямих або непрямих параметрах кризи, чи відомий системі 

такий прояв кризи, та чи має вона відповідні ресурси для її подолання до моменту 

𝜏𝑘𝑘.    

Загалом, маємо «небезпечну» ділянку 𝜏𝑛𝑘 → 𝜏𝑘𝑘, під час якої криза може 

призвести до катастрофи. Цей часовий діапазон  – відносно невеликий, завдяки 

антикризовій інформаційній системі (АІС) та запасному інвентарю та 

пристосуванням (ЗІП) для підтримки останньої, тому шансів врятувати процес 

достатньо багато. 

Набагато гіршим, за прогнозом подолання кризи, є ситуація, коли 

антикризової інформаційної системи взагалі немає, або коли вона не розпізнає 

кризові ознаки як заздалегідь відомі (рис. 1.2).  
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Рисунок 1.2 – Схема процесу усунення невідомих криз в розвитку складних 

систем 

 

Зрозуміло, що в такому випадку менеджер повинен спочатку антикризової 

протидії виконати «діагностику» кризи, а вже після цього розпочати пошук та 

виконувати імплементацію антикризових рішень. 

Ситуацію значно погіршує та обставина, що все це відбувається у 

реальному часі, і менеджер процесу (наприклад, командир літака) може не тільки 

не встигнути відновити нормальний перебіг останнього, але й взагалі 

усвідомити, що ж, власне відбулося. 

В кожному випадку для антикризового втручання бувають готові різні 

варіанти антикризових засобів, призначених для вирішення однакових проблем. 

Тому завдання другої групи зводяться до підбора пари з кінцевої множини 

однорідних об'єктів. Підбір повинен бути виконаний, шляхом розпізнавання 

найближчого елемента цієї множини за заданим набором ознак. Передбачається, 

що пара об'єктів буде в подальшому «працювати» спільно [29 – 31].  

Прикладами таких пар можуть служити парні елементи комп'ютерів та їх 

аксесуарів [32], радіотехнічних стереосистем [33], метрологічних пристроїв [34]  

в техніці, римовані рядки [35] – в поезії, колективи відокремлених експедицій 



42 
 

[36] – в психології і багато іншого. 

Якщо ознаки однозначно вимірювані або обчислювані, то розпізнавання є 

тривіальним. Якщо ж хоча б одна ознака носить стохастичний або нечіткий 

характер, то задача нерозв'язна без застосування технологій штучного інтелекту 

із застосуванням властивих останньому інформаційних технологій [37 – 39] та 

методів інтелектуального аналізу даних [40 – 42]. 

Оскільки криза одна, а кількість антикризових заходів, як правило, більше 

одиниці, таке прийняття рішень полягає в «пред'явленні» на моделі параметрам 

кризи параметрів окремих антикризових заходів і отримання результатів такого 

пред'явлення, за якими можна порівнювати ці заходи і вибирати «кращий» з них. 

Цей процес взаємного занурення двох множин називається  конвергенцією.  

Конвергенція – поняття багатоаспектне, яке містить процеси зближення, 

злиття і взаємопроникнення різних елементів (технічних, соціальних) в рамках 

однієї системи, результатом чого є зміна її характеристик. Оскільки в нашому 

дослідженні конвергенція відбувається на моделі, повний перебір всіх можливих 

заходів подолання кризи з винесенням вердикту про «кращий» з них стає 

доступним, але за умови виконання певних обмежень, головними з яких є: 

– найбільш повне врахування всіх негативних обставин антикризових дій, 

наприклад, проста спроба заміни бензинового двигуна на електричний може 

зажадати ще і будівництва електростанції, яка буде його живити; 

– найсуворіше врахування можливої емерджентності [43] – наявності в 

будь-якій системі особливих властивостей, не властивих її підсистемам і блокам, 

а також сумі елементів, не пов'язаних системоутворюючими зв'язками; 

неможливість зведення властивостей системи до суми властивостей її 

компонентів. 

На жаль, поки не існує інформаційної підтримки (методів, моделей, 

алгоритмів, програм і т.д.) врахування перерахованих і інших антикризових 

обмежень. Очевидно, що завдання «на конвергенцію», в яких не збігаються ні 

кількість параметрів елементів, ні зміст кожного з них, вирішуються в два етапи: 

по-перше, треба вибрати структуру антикризового заходу, а по-друге, – 
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безпосередньо параметри підпроцесів, які в нього входять. 

 

1.2 Особливості  управління складними системами відповідального 

призначення в умовах кризи 

 

Управління розвитком складних систем – один з найдавніших видів 

людської діяльності. На зорі цивілізації людина не знала, що таке складна 

система взагалі, і тим більше не знала, що вона цією системою керує. По суті, 

майже все, що ми робимо в цьому напрямку, – будь то возведення унікальних 

споруд, створення сучасних комп'ютерних систем, здійснення польотів в космос, 

тощо, – всі ці процеси мають основні властивості креативної діяльності. До них 

належать багатопараметричність, унікальність, обмеженість у часі та ресурсах, 

наявність спеціальної команди і багато іншого.  

Згодом, коли управління розвитком складних систем було визнано наукою, 

до постановки та розв’язання виникаючих при цьому наукових проблем все 

ширше стали залучати сучасні математичні методи, а саме нові моделі процесів 

що відбуваються, та математичні методи вдосконалення цих процесів. 

Це дозволило розширити поняття «проблема», виділити з нього два 

основних види проблем: проблеми розвитку безпосередньо складних систем та 

проблеми віртуальних наукових досліджень (незнання), які дозволяють 

максимально ефективно цей розвиток підтримувати [44]. 

Такий підхід, який дозволяє переходити від одного типу проблем до 

іншого і навпаки, та збагачувати на кожному кроці методологію та методи 

їхнього розв’язання, забезпечив досягнення ефективного практичного 

результату при роботі з конкретними складними системами відповідального 

призначення.  

Як зазначено вище, саме поняття «проблема» в управлінні складною 

системою відповідального призначення має неоднозначний сенс. 

За існуючими визначеннями проблема – це складне теоретичне або 

практичне питання, що потребує розв'язання, вивчення, дослідження [45]. Звідси 
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випливає, що проблема – явище збуджуючого характеру, стимул – нереалізовані 

потреби, дефект, вада, чи загроза що змушує цілеспрямовано ліквідувати цю 

кризу шляхом технічного втручання або уникнення взаємодії чи зміни стану 

об'єкту, зміни себе або свого ставлення до подій. 

Загалом, проблема – ситуація, що потребує активних дій і є збуджуючим 

чинником для цілеспрямованої діяльності людини (наукових досліджень, 

технічного проектування та управління), щоб ліквідувати наслідки негативних 

обставин або запобігти їх виникненню [14, 15]. 

Таким чином, проблема – це думка або ідея про необхідність додатково з-

за деяких негативних обставин, які щойно визначилися, отримати, наприклад, 

деякі ресурси за допомогою деяких дій. Але проблема – це не просто думка, це 

математичне формулювання того, як ефективно, тобто з найменшими витратами, 

отримати бажані ресурси в значно анізотропному оточуючому середовищі [46]. 

Отже, проблема – це питання про найбільш ефективний (оптимальний) метод 

досягнення локальної або загальної мети в обставинах, що склалися. 

Як правильно сформулювати проблему? Для того щоб, наприклад, вибрати 

ефективний метод отримання ресурсів, необхідно зрозуміти, який ресурс 

насправді необхідний. Розглянемо приклад. Хай під мостом над дорогою, якою 

транспортується обладнання для будівництва, застряг один вантажний тягач з 

відносно високим вантажем. Це лише деяка обставина. Проблемою в цих 

обставинах може бути відсутність на будівельному майданчику необхідного за 

планом високого елемента вантажу, з-за чого може припинитися будівництво 

взагалі. Але ж проблемою у цьому випадку можуть бути складні відносини між 

будівельниками та представниками міської влади. Ще один вид проблеми – 

незнання властивостей матеріалу вантажу, які можуть зменшити його висоту з 

наступним відновленням. 

Звернемо увагу також на те, що часто одним з найважливіших необхідних 

ресурсів є час. Якщо проблема – це питання про найбільш ефективний метод 

отримання ресурсу, то проблему можна сформулювати так: «Як отримати 

необхідний ресурс в межах певного часу»?  
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Аналіз літературних даних дозволив виявити окремі понятійні групи 

самого поняття «проблема»: 

– технічні проблеми (спричиняють «технічні» кризи); 

– організаційні проблеми (спричиняють «організаційні» кризи); 

– наукові проблеми (породжують кризу у вигляді наукового «незнання»); 

– інформаційні проблеми (породжують усі види криз). 

Для зручності узагальнення перші дві групи проблем тут і далі будемо 

називати просто кризами, адже в будь-якому процесі управління саме кризи 

можуть бути суто технічного або організаційного  походження. До останніх 

відносяться також кризи, породжені турбулентним оточуючим середовищем 

(курс валют, природні явища, тощо), або людським фактором (компетентність, 

помилкові рішення в управлінні, тощо).  

Третю групу проблем будемо називати «незнанням», оскільки за кожною з 

них ховається деяке явище, яке існує або існувало раніше, але людина про це 

нічого не знала. Незнання, як правило, закінчується відкриттям (приклад – десята 

планета Сонячної системи або п’єзоефект), яке, в свою чергу дало поштовх 

значній кількості методів розв’язання технічних та організаційних криз. 

Четверта група проблем універсальна, вона поєднує вади перших трьох 

груп, оскільки інформація та пов’язані з нею інформаційні технології лежать в 

основі виявлення будь-якої кризи та пошуку рішення з її компенсації. 

Технічні кризи (нестача або вихід з ладу обладнання, інструментів, 

приладів, тощо). Для подолання технічних криз на креативному науковому рівні 

створюють моделі елементів процесів та обладнання, які дозволяють 

прогнозувати розвиток подій в цих об’єктах, завдяки чому можна створювати 

останні таким чином, щоб кризи в них не розвивались. 

Автоматичне управління технічними процесами теж ґрунтується на 

математичних моделях останніх [47, 48]. Ці моделі, як правило, досить складні, 

але головною їхньою прикметою є те, що в основі цих моделей найчастіше 

лежить лише одна змінна: температура, витрата, електричний струм, тощо [49, 

50]. Це значно спрощує розрахунок та виконання керуючих впливів.  
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Методи та моделі, які використовуються для управління та проектування 

об’єктів, набагато складніші і не можуть функціонувати в умовах точних значень 

даних, які в них використовуються.  Більш того, такі дані не можуть бути 

виміряні або отримані іншим шляхом. Іноді можна застосовувати математичні 

прийоми, коли кілька параметрів зводяться до одного [51]. 

Зокрема, для багатопараметричних об’єктів запропоновано метод пошуку 

оптимального управління технологічними процесами, заснований на аналізі 

рішення системи диференціальних рівнянь (СДР), яка є математичною моделлю 

керованого процесу. Показано, що отримані при цьому рішення узгоджуються з 

принципом максимуму Понтрягіна для задачі про швидкодію, але відкриваються 

додаткові можливості в управлінні кінцевим станом. Запропоновано спосіб 

параметричного опису кінцевого стану [52]. 

Багатопараметричні кризи перестають бути суто технічними, – залучення 

людини до оцінювання об’єкта та прийняття антикризових рішень  переводить 

їх до групи організаційно-технічних, в яких з’являються усі ознаки 

організаційних криз. 

Організаційні кризи (недоліки планування, фінансування, прийняття 

неефективних управлінських рішень з цих питань, тощо).  

Якщо процес управління йде за заздалегідь прийнятим стратегічним 

планом [53], то організаційною кризою можна вважати різницю між 

запланованими значеннями параметрів (наприкінці кожної ітерації, якщо час в 

моделі процесів дискретний) та їхньою фактичною величиною, отриманою 

вимірюванням або кількісним моделюванням [54, 55]. 

Нажаль, сьогодні не існують, або недостатньо пророблені комплекси 

математичних моделей для оптимізації усіх аспектів еволюції складних 

організаційних систем [56]. Зокрема, не запропоновані динамічні морфологічні 

моделі завдань, які виникають при управлінні організаційними системами. Не 

розроблені методи оптимізації структури та контролю параметрів менеджменту, 

який здійснюється в динамічному середовищі, що розширюється за часом та 

залучає до себе все більше і більше аспектів оточуючого середовища. 
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З цього випливає негативний висновок: побудувати більш-менш точну та 

адекватну модель складної організаційної системи неможливо, оскільки в будь-

якому випадку вона містить, в кращому випадку,  десятки таких параметрів [57]. 

Тому, надалі в роботі необхідно зробити спробу розподілити загальну модель на 

групи локальних.  

Таким чином, в супроводженні складних систем спочатку з’являються 

елементарні події (наприклад, брак комплектуючих або витратних матеріалів) – 

як результат декомпозиції простору подій, далі елементарні кризи (наприклад, 

фінансова криза) – як результат декомпозицій загального простору криз, і, 

нарешті, декомпозиції піддається простір рішень (наприклад, банківський 

кредит) – як варіант виходу системи підтримки прийняття рішень [58].  

Такий алгоритм організаційної діяльності потребує визначення 

властивостей, характеристик, типу кризи для параметризації наступного етапу – 

її розв’язання.  Для більшості керівників, особливо менеджерів крупних систем, 

саме цей етап є визначальним для формулювання стратегічного завдання [59, 60]. 

Більшість дослідників та менеджерів проектів плутають організаційні 

кризи з обставинами, вважаючи перешкоди (або негативні, за власною оцінкою, 

обставини) кризою. Але якщо ми говоримо про розв’язання криз, то розв’язати 

обставини не можна, – вони або є, або їх немає. Обставини не можуть бути 

негативними або позитивними. 

Підводячи підсумок, можна стверджувати, що під організаційною кризою 

розуміють розбіжність між «Потрібно» і «Є», між тими обставинами, в яких 

керований об’єкт перебуває зараз, і тими, в яких він має опинитися в 

майбутньому, між бажаним і дійсним. Рішення про дії щодо зближення 

«Потрібно» і «Є» – це перший крок подолання організаційної кризи. Самі дії – 

це другий крок. 

В складних системах відповідального призначення кризи технічні та кризи 

організаційні окремо зустрічаються рідко. Як причиною, так і наслідками обох 

типів криз найчастіше бувають і технічні, і організаційні чинники, тому можна 

говорити про поєднані організаційно-технічні ризики і об’єднані методи їхнього 
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подолання. Тому в основу дослідження покладені саме складні системи 

відповідального призначення з усіма притаманними їм властивостями, зокрема, 

стохастичність, багатофакторністю та анізотропією [61 – 63]. 

Наукові незнання (невідомі методи, моделі, явища, тощо).  

Для розв’язання організаційно-технічних криз спеціалісти в складних 

випадках залучають науковий пошук та вирішують нові наукові проблеми 

(незнання).  

Дійсно, останнім часом в теорії управління складними системами 

з’явилися універсальні розробки, які дозволили створювати моделі та методи для 

структурного та параметричного аналізу складних систем управління на основі 

моделювання фазових траєкторій їхнього розвитку. Стало зрозуміло, що не 

тільки технологічний рівень складної системи може описуватися за допомогою 

відомих методів [64, 65].  

Адже креативний рівень теж проявляє властивості подібності з 

математичними моделями основних законів природи, що дозволяє застосовувати 

ці моделі при плануванні і, в результаті, якістю систем і продуктів їхнього 

функціонування [66, 67]. 

У статті [68] описана методологія штучної ортогоналізації планів 

пасивного експерименту з експериментальними значеннями функції виходу в 

багатовимірному факторному просторі малої вибірки нечітких даних. Реалізація 

описаних процедур, що формують методологію, дозволяє отримувати адекватні 

математичні моделі та знаходити оптимальне за кінцевим станом управління 

складними технологічними процесами в умовах невизначеності [69]. 

Всі наведені визначення звучать по-різному, але, незважаючи на це, всіх їх 

об'єднує загальний зміст: наукове незнання – це таке питання, відповідь на яке 

не міститься в накопиченому знанні.  

Узагальнення результатів описаних вище робіт, присвячених питанням 

створення інформаційної технології підтримки розв’язання криз в управлінні 

складними системами, передбачає необхідність розробки моделей в умовах 

невизначеностей, обумовлених неможливістю контролю багатьох параметрів в 
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реальному часі, неможливістю точного оцінювання стану системи, 

багатофакторністю процесу і відсутністю достатнього обсягу інформації для 

реалізації управління.  

Рішення даного завдання може бути поставлено та використано в розробці 

інформаційно-управляючих моделей та методів для управління складними 

системами відповідального призначення.  

Для цього необхідно виконати інформаційний перехід від негативних 

обставин до криз управління, який полягає у стратифікації простору та часу 

виникнення обставин, вибору в межах цього простору елементарних обставин і 

далі – до елементарних криз управління. А також інформаційний перехід від 

елементарних криз управління до елементарних антикризових вердиктів з 

подолання цих криз і далі – до загальних рішень в управлінні. Розробити загальну 

структуру інформаційної технології підтримки прийняття антикризових 

вердиктів, яка використовується на одній часовій ітерації управління складною 

організаційно-технічною системою. 

Існує велика група об'єктів, яка, відповідно до визначення може бути 

віднесена до складних систем, що складаються з множини взаємодіючих 

складових (підсистем), внаслідок чого вони набувають нових властивостей, які 

відсутні на підсистемному рівні і властивості яких не можуть бути зведені до 

властивостей підсистемного рівня [70].  

Складною, а іноді і непередбачуваною, є також реакція таких систем на 

зовнішні виклики, а, отже, і виникаючі при цьому кризи в їх функціонуванні [71]. 

Що стосується вибору рішень для компенсації таких криз, можливі при цьому 

проблеми – наявність і доступність часу, коштів, ідей, виконавців і т.п. 

вимагають особливих моделей і методів, які передбачають врахування взаємодії 

подібних об'єктів з агресивним навколишнім середовищем.  

Прикладами таких систем можуть служити технічні [72 – 74], транспортні 

[75, 76], організаційні [77] або соціальні [78] об'єкти, об’єкти захисту оточуючого 

середовища [79, 80]. організаційні і соціальні системи, а також медичні, 

юридичні та інших аспектів людської діяльності [81]. За виникнення їх 
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розподіляють на латентні (приховані) [82, 83] або мультиплікативні (зачіпають 

різні елементи системи в цілому) [84]. За наслідками кризової атаки можна 

виділити критичні кризи [85, 86] і кризи-сюрпризи [87]. Загальна характеристика 

у них одна: вони швидко виводять з ладу елементи структури процесу. Для 

прийняття ефективних рішень на рівні наслідків антикризових заходів бажано 

мати інформацію про стан систем після усунення наслідків кризи [88]. 

 Їх прийняття складається з трьох етапів. На першому етапі приймається 

рішення про продовження «боротьби» за процес, на другому вибираються 

можливі комплекси дій на цьому шляху і, нарешті, якщо таких комплексів більше 

одного, з них вибирається один – найкращий за основними показниками процесу. 

Найкращим, очевидно, слід вважати таку дію управління, яка призводить до 

самовідновлення пошкодженого процесу [89 – 91], другий тип дій вимагає 

рішення задачі оптимізації при детермінованих параметрах як об'єкта, так і 

кризи, що вразила його [92], і, нарешті, в третьому випадку завдання оптимізації 

при виборі дій доводиться вирішувати в умовах невизначеності [93, 94].  

Для того, щоб найбільш повно використовувати переваги інформаційних 

технологій в прийнятті антикризових рішень при раптових пошкодженнях 

складних систем, необхідно побудувати відповідні моделі, як ушкодженого 

об'єкта, так і кризових проблем, які в ньому виникають [95 – 97].  

Структурні кризи є реакціями складного об'єкта на зовнішні атаки 

навколишнього середовища [98 – 100]. Тому управління складним об’єктом, як і 

будь-яким іншим стратегічним процесом, підлягає ретельному структурному 

плануванню, що забезпечує ефективне виконання всіх передбачених робіт в 

задані терміни [101, 102]. Адже життєвий цикл складного об’єкта, як правило, 

розвивається не «за планом», реагуючи таким чином на безліч ризикових подій, 

що виникають під впливом турбулентного навколишнього середовища [103, 

104]. При цьому живучість об’єкта (ймовірність завершення його в задані 

терміни, при заданих ресурсах і з заданою якістю) знижується, аж до повної 

зупинки функціонування об’єкта. У зв'язку з цим менеджмент повинен реагувати 

на виникаючі ризикові події терміново – он-лайн, швидко, часто, в форс-
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мажорних обставинах, що не залишають часу для ретельного аналізу обстановки 

і прийняття ефективного рішення щодо усунення наслідків запланованих і, 

особливо, «раптових» негативних ризикових подій [105].  

Найважливішою складовою такого реагування є перерозподіл ресурсів 

складного об’єкта (фінансів, енергії, матеріалів, виконавців, інформації і т.п.) 

між елементами останнього [106]. Оскільки ресурси і час завжди обмежені, а 

аварійний перерозподіл зачіпає інтереси і інших, не тільки постраждалих від 

ризикових подій функціональних областей об’єкта, його учасників, завдання 

неминуче зводиться до багатоцільовий багатовимірної оптимізації з безліччю 

обмежень [107].  

Швидке і точне аналітичне рішення подібних задач оптимізації в умовах 

управління складними об’єктами не представляється можливим через 

відсутність багатьох вихідних даних і адекватних математичних моделей, а, 

наприклад, когнітивний підхід, в якому пошук найкращих рішень шукають на 

шляху досягнення критеріальної подібності між параметрами проектного і 

термодинамічної процесів [108], обмежений відсутністю результатів адекватної 

формалізації проектного середовища, в якій ці процеси протікають. Відсутність 

опису проектного середовища, в рамках якого повинна відбуватися «битва за 

систему», її елементів і властивостей, а також методів адаптації моделей 

середовища до реальних подій процесів управління і пов'язаних з цим 

проектними ризиками, робить будь-який метод оптимізації нестрогим, а 

результати останньої неефективними. 

 

1.3 Антикризове управління складними системами відповідального 

призначення в умовах реального часу 

 

У системах реального часу швидкодія методів, що використовуються, 

власне, і визначає їх можливості. Дійсно, система починає реагувати на вхідну 

дію тільки після того, як датчики перетворили її в електричний сигнал, 

підготували в форму, зручну для введення в комп'ютер, відпрацьована програма 
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реакції на даний вплив, виконавчі органи здійснили відповідну реакцію. Це 

розімкнутий процес реагування.  

При замкнутому процесі можливі багаторазові ітерації для досягнення 

заданої мети, що ще більш уповільнює процес реагування. Складається 

враження, що система вперше сприймає даний вплив, оскільки вона абсолютно 

не підготовлена до нього. В даному випадку саме принцип причинно-

наслідкового зв'язку є тим принциповим обмеженням, який не дозволяє 

підвищити швидкість реакції системи на вхідні дії [109, 110]. 

Оскільки події мають послідовний характер, то щодо реакції на них 

менеджеру системи, їх можна розділити на події, які ніколи не повторюються (за 

період життєдіяльності системи), події, що рідко повторюються  і циклічні або 

часто повторювані події. Очевидно, що системоутворюючими є саме циклічні 

події, які і визначають структуру і особливості функціонування  системи [111].  

При цьому визначальними є не просто циклічні, а істотні для 

життєдіяльності події, які визначають стійкість системи. Незліченна безліч 

варіацій ситуацій зовнішнього середовища сприймається системою з обмеженим 

числом, формою і швидкістю пристосованих реакцій, і система ефективно 

функціонує в цих умовах. 

Спробуємо оцінити вплив циклічності подій і обмеженості числа реакцій 

системи на зовнішні впливи – на характер протікання управлінських рішень. 

Вважаємо, що всі дії, які розглядаємо, є значущими для системи і кожна подія 

викликає певну реакцію. Тоді, відповідно до принципу каузальності, модель 

«подія – реакція» можна представити у вигляді рис. 1.3. 

При появі події 1 система, шляхом вибору реакції на першу подію, 

виробляє певні дії. При появі другої події здійснюються аналогічні операції з 

урахуванням результатів першої реакції, тобто здійснюється характерний для 

будь-який логічний системи порядок дій, обумовлений причинно-наслідковими 

зв'язками. 

З урахуванням повторюваності подій і обмеженості керуючих 

можливостей системи, ситуація докорінно змінюється. 
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Рисунок 1.3 – Модель реагування системи на повторювані події 

 

Якщо в системі напрацьована база знань, яка стверджує за рахунок 

попереднього досвіду виконання багаторазово повторюваних подій і отриманих 

позитивних результатів, що при даній події найімовірніше відбудуться 

заздалегідь обумовлені і багаторазово підтверджені дії, то система може, не 

чекаючи настання наступних подій, прогнозувати свою поведінку з 

попередженням подій. З'являється потенційна можливість здійснити підготовчі 

функції або зробити відпрацювання реакцій на події, які ще не настали, тобто 

працювати з випередженням у часі. Зв'язки від подій до реакцій в даному випадку 

можуть служити лише сигналами коригування адекватності виконуваних дій. Це 

дозволяє підготуватися до події і керувати поведінкою складної системи 

відповідального призначення, шляхом прийняття термінових антикризових 

рішень в реальному часі зміни обстановки. 

Особливістю функціонування такої системи стають маркери [112], тобто ті 

характерні ознаки зовнішнього світу, які дозволяють вибрати ту чи іншу реакцію 

на вхідний вплив. Виявлення маркерів відноситься до головної задачі 

проектування, оскільки вони значною мірою визначають структуру системи 

реального часу. Найпростішими маркерами можуть служити перепади 

яскравості для візуального аналізатора, порогові рівні при виявленні зони 
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взаємодії плазмового потоку з об'єктом, різницеве зображення в системах 

охоронної сигналізації [113-117]. Маркер служить стимулом для ініціалізації 

подальших дій. При дослідженні процесів взаємодії матеріалів з газовими 

потоками маркерами служили сигнали перевищення порогового рівня. 

Очевидно, що в інших додатках маркери будуть іншими. У безпілотних 

літальних апаратах такими маркерами можуть служити зафіксовані контури 

узбережжя, русла річок і т. п. Зрозуміло, що порогові маркери відіграють роль 

лише ініціаторів дії, а не попереджувальних функцій. Побудова універсальної 

системи маркерів – задача настільки складна, що сподіватися на її швидке 

рішення не доводиться. 

Важливо інше. Сигнал, який є маркером, несе в собі набагато більше 

інформації, ніж безпосередньо в ньому міститься, якщо під інформацією 

розуміти класичну міру невизначеності, оскільки він ініціює весь обсяг 

інформації, який був накопичений системою в минулому при навчанні та 

функціонуванні [112]. Наявність функції розпізнавання маркерів – найважливіша 

ознака системи реального часу, оскільки саме маркер і структура системи 

визначають критерії розпізнавання ситуацій, що виникли в результаті кризи, а 

також дозволяють провести класифікацію подій і запропонувати  термінові 

антикризові рішення для подолання перешкод на шляху досягнення мети 

проекту.  

 

1.4 Класифікація складних систем відповідального призначення щодо 

стійкості в умовах кризи 

 

Стійкість – здатність системи до збереження свого поточного стану в 

умовах зовнішнього впливу [118]. Стійкість складної системи у великій мірі 

залежить не тільки від властивостей останньої, але й від параметрів оточуючого 

середовища та вимог часу. Тому, вивчаючи ту або іншу СС, не можна робити 

висновки про її стійкість без врахування цих чинників. На рис. 1.4 наведений 

зразок гіпотетичної часової діаграми життєвого циклу абсолютно стійкої 
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складної системи, адже під час свого життєвого циклу вона без зовнішніх 

втручань та без порушень границь коридору стійкості досягає кінцевої мети. 

 
Мета 

Фазова траєкторія Часова траєкторія 

Коридор 

стійкості 

Час τ 

Показник р 

 

 

Рисунок 1.4 – Зразок гіпотетичної часової діаграми життєвого циклу 

абсолютно стійкої складної системи (стійкість дорівнює 100 %) 

 

Ще одним чинником стійкості є умовна ширина деякого «коридору» 

допусків на показник (показники), за значеннями якого (яких) приймається 

рішення про відмову системи в цілому (рис. 1.5). Отже стійкість в будь-якому 

випадку є характеристикою нечіткою. 

 

Криза 
Мета 

Часова траєкторія 

Коридор 

стійкості 

Час τ 

Показник р 

 

Рисунок 1.5 – Зразок гіпотетичної часової діаграми життєвого циклу 

абсолютно нестійкої складної системи (стійкість дорівнює 0 %) 

 

На цьому ж рисунку наведений зразок іншої гіпотетичної часової діаграми 

життєвого циклу абсолютно нестійкої складної системи, адже під час свого 

життєвого циклу вона без зовнішніх втручань порушує границю коридору 
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стійкості тобто руйнується і не досягає кінцевої мети свого руху. 

Наведені на рис. 1.4 та 1.5 зразки є прикладами гіпотетичних граничних 

станів стійкості складних систем. Між ними в реальному світі лежать системи, 

стійкість яких не дорівнює ані 0, ані 100 %, а отже тут «працюють» додаткові 

чинники. 

Відповідальність призначення тієї або іншої системи також є 

характеристикою нечіткою, адже вона залежить від суб’єктивної оцінки об’єктів 

керування користувачами. В роботі відповідальними вважали такі системи 

(процеси), від діяльності яких залежить доля або, навіть, життя великої кількості 

людей. Прикладами складних систем відповідального призначення є 

експлуатація великих енергетичних споруд, елементів транспорту, процеси 

медичного втручання в організм людини, будівництва, тощо. Пошук таких 

моделей і методів, особливо, в умовах наявності несподіваних криз і порушень в 

перебігу життєвого циклу відповідальних складних процесів – завдання вельми 

непросте, адже, як це прийнято вважати, складна система – це відкрита система, 

властивості якої не можуть бути виведені із властивостей окремих її елементів. 

Таким чином, з точки зору стійкості множину складних систем відповідального 

призначення можна умовно розподілити на декілька підмножин. 

Із складних систем з точки зору стійкості функціонування до пошкоджень 

та криз можна на першому етапі класифікації умовно виділити дві групи: 

абсолютно стійки та абсолютно нестійкі (базові підсистеми).  

І. Стійкі системи. Базову підмножину складних систем відповідального 

призначення назвемо абсолютно стійкою (або абсолютно надійною) (див. рис. 

1.4), якщо під час їхнього функціонування, кризи взагалі не відбуваються, і тому 

вони не потребують відновлення. Стійкість таких систем є наслідком не тільки 

внутрішніх особливостей останніх, а й зовнішніх умов їхньої експлуатації.  

Зрозуміло, що у випадку дійсно складних систем ані абсолютно стійких, 

ані абсолютно нестійких не буває. Адже у першому випадку система у своєму 

русі в межах «коридору стійкості» у часі повинна досягти кінцевої мети свого 

існування, незалежно від пошкоджень та криз які її спіткають.  
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У цьому випадку можна вважати, що в цій системі кризи та пошкодження 

за період свого руху до мети або не відбуваються взагалі, або складна система їх 

не помічає. 

ІІ. Нестійкі системи. Базову множину складних систем назвемо 

абсолютно нестійкими (НС), якщо після кризи, тобто перетину часовою 

траєкторією границі коридору стійкості, система взагалі не може існувати та 

розвиватися за планом (хоча попередній план може існувати) без постійних змін 

та криз, а також боротьби з ними. Абсолютно нестійка система при першому ж 

пошкодженні або кризі виходить за межі дозволеного коридору стійкості і назад 

до нього не повертається (див. рис. 1.5), тобто мета її руху не досягається.  

Базові підсистеми мають лише теоретичний характер, оскільки в 

реальному житті вони практично не зустрічаються або зустрічаються лише на 

обмеженому часовому діапазоні. 

Узагальнення головних властивостей базових складних підсистем І та ІІ 

здійснено в табл. 1.1. 

 

Таблиця 1.1 – Підкласи базових складних систем відповідального призначення з 

точки зору їхньої стійкості до пошкоджень 

№№ 

з/п 

Назва підкласу 

систем 

відповідального 

призначення 

Пошкодження 
Чинники  

стійкості 

Засоби 

стійкості 

1 2 3 4 5 

І 
Абсолютно стійкі 

(див. рис. 1.4) 

Не 

відбуваються 
– – 

ІІ 

Абсолютно 

нестійкі 

(див. рис. 1.5) 

 

Відбуваються 

 

Відсутні Відсутні 

 

Прикладом таких систем є будь-які проекти або програми, наприклад, 

будівництва деяких складних споруд, що мають конкретні строки початку та 

завершення. Саме в цей період менеджмент проекту має постійно передбачати 

та ліквідувати наслідки криз у вигляді пошкоджень системи. 
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Крім базових, існують системи, які після кризи «борються» за свою 

працездатність, тобто виявляють умовну стійкість. 

ІІІ. Умовно стійкі системи. Підмножину складних систем назвемо умовно 

стійкими (УС), якщо після кризи, тобто перетину часовою траєкторією границі 

коридору стійкості, система та (або) її оточення роблять усе, щоб повернути цю 

траєкторію до коридору стійкості. Прикладом УС є майже усі види транспорту, 

процеси медичного втручання, тощо. 

Іноді вони роблять це самі, а іноді – тільки в результаті швидкого 

прийняття та виконання деякого антикризового вердикту, отриманого 

порівнянням параметрів кризи та параметрів наявних (відомих та забезпечених 

усім необхідним) можливих рішень.  

Звісно, в цьому випадку починає відігравати вирішальну роль час, який під 

час кризи відведено на її подолання моделлю описаною в інструкції.  

Реальна система повинна мати деякі можливості повернення до заданого 

коридору і, таким чином, вбудована система управління повинна 

супроводжувати її рух до мети (рис. 1.6, а – г), протидіючі на своєму шляху 

кризам та пошкодженням в системі. 

Зазначимо також, що один і той же процес можна розглядати або як НС, 

або УС, тому менеджери УС систем повинні намагатися не допускати до 

«звалювання» УС до НС, а якщо це все ж таки відбулося, переходити до зовсім 

іншого типу управління, наприклад, штатне управління літаком переходить до 

управління процесом «Аварійно посадити літак». 

Коли життєвий цикл складної багатопараметричної системи 

відповідального призначення спіткає істотна криза, наслідки можуть бути 

вельми катастрофічними, тому антикризова складова такого управління є досить 

актуальною.  В цьому випадку для ліквідації наслідків кризи необхідно 

застосувати відповідні антикризові дії, зміст і забезпечення яких можуть бути 

заздалегідь запланованими (перша група), або таким, які були розроблені вже 

після того, як несподівана криза відбулася (друга група). 

В такому випадку фактично маємо складну адаптивну систему 
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відповідального призначення (САС ВП), причому, щодо кінцевого результату 

користувачам таких підсистем байдуже, виникає ця адаптивність за рахунок 

внутрішніх властивостей останніх та їхніх елементів або за рахунок активних 

управляючих впливів на систему деяких активних менеджерів. 

 

 
Мета, 

атрактор 

1 

τ 

р 

а 

Криза 

Фазова 

траєкторія 

Коридор 

стійкості 

  

 

2 

АСУ 
 

τ 

р 

б 

Криза 

Мета 

Фазова траєкторія 

Коридор 

стійкості 

 

 

Менед 
жер 

 

2 

τ 

р 

в 

Криза 

Мета 

Фазова траєкторія 

Коридор 

стійкості 

  

 

3 

Криза 

Первинна мета 

 

τ 

р 

г 

Кінцева мета 

 

Фазова траєкторія 

 

Рисунок 1.6 – Зразки фазових діаграм життєвого циклу умовно нестійких 

складних систем: 

а) – автостійка система із аттрактором; 

б) – примусово стійка система із вбудованою АСУ; 

в) – примусово стійка система під управлінням менеджменту; 

г) – управління проектом із зміною мети проектної діяльності 

 

Питанням є, як виглядає така протидія та якими засобами вона може бути 

реалізована на практиці. 
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По-перше, це можуть бути особливості конструкції системи, які роблять 

мету руху останньої у фазовій площині аттрактором цієї системи. Тоді 

повернення системи після пошкодження до запланованого дозволеного 

коридору фазової траєкторії відбувається автоматично. При цьому стійкість 

таких систем достатньо висока, хоча и не дорівнює 100 %. 

В багатьох реальних системах повернення умовно стійких об’єктів до 

дозволеного коридору відбувається «вручну». Для цього оператор повинен мати 

дві системи управління поверненням. Перша – визначення причин кризи за її 

зовнішніми проявами (встановлення діагнозу) і друге – вибір та реалізація 

антикризових дій, які цьому діагнозу відповідають. 

Переходи від кризи до діагнозу та від діагнозу до антикризових дій часто 

бувають заздалегідь відомими та прописаними в інструкціях якими користується 

оператор. Такий перехід передбачає також, що прописані інструкцією 

антикризові протидії забезпечені в системі програмно та матеріально. 

У випадку, якщо в системі відбулася «відома» (в тому сенсі, що її опис є в 

інструкції) криза, а також є час, необхідний для виконання, передбачених 

інструкцією дій, то така система може вважатися умовно стійкою. 

Якщо в інструкції не описані ознаки кризи, яка відбулася в системи, то у 

оператора залишається остання надія: власними можливостями встановити 

причину кризи (поставити діагноз), а також знайти та реалізувати засоби 

подолання цієї кризи. 

Оскільки заздалегідь результати таких дій оператора невідомі, ймовірність 

«врятувати» пошкоджену систему нижче за ймовірність описаних вище класів 

систем, але вона все ж таки не дорівнює нулю. 

Як бачимо розв’язання перелічених проблем, незалежно від фізичної 

структури складних систем, – механічної, медичної, технологічної, тощо, – 

лежить в інформаційній площині, оскільки розв’язання антикризових задач 

потребує банків даних (інструкції, тощо), а також здійснення пошуку та 

використання інформації для прийняття відповідних антикризових рішень. 

Складні адаптивні системи відповідального призначення повинні не тільки 
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компенсувати наслідки ризикових подій, але ще й повертати керований об’єкт до 

стану, з якого він може стартувати ще невизначену кількість разів. В якості 

прикладу можна  розглянути літак під час польоту, коли у разі виникнення кризи 

він під дією САС ВП не тільки врятовується, але й готовий після цього 

повторювати польоти аж до зношування. 

Далі розглянемо реальні умовно стійкі складні підсистеми із заздалегідь 

вбудованою системою опору пошкодженням. До них відносяться такі. 

ІІІ-1. Автостійкі системи. Відновлення таких систем після пошкодження  

полягає у поверненні фазової траєкторії до запланованого заздалегідь 

«коридору». Мета функціонування системи також зберігається. Повернення 

відбувається автоматично, завдяки конструкції системи, для цього точка мети на 

діаграмі є атрактором системи. Атрактор (англ. attract – притягати) – множина 

точок у фазовому просторі, до якої збігаються фазові траєкторії системи.  

Атрактори можуть бути точковими (точки рівноваги), лініями (граничні 

цикли), поверхнями, і навіть складними багатовимірними фрактальними 

структурами [119]. 

ІІІ-2. Примусово стійкі системи із вбудованою АСУ. Відновлення таких 

систем після пошкодження  також полягає у поверненні фазової траєкторії до 

запланованого заздалегідь «коридору». Мета функціонування системи в цьому 

випадку також зберігається.   

Примусове відновлення після пошкодження відбувається тут, як правило, 

під управлінською дією деякої внутрішньої АСУ. В останньому випадку мається 

на увазі, що АСУ має дві заздалегідь вбудовані підсистеми виявлення причини 

кризи в банку даних АСУ та засобів її подолання. 

ІІІ-3. Примусово стійкі системи під «ручним» управлінням, в яких під час 

їхнього функціонування також відбуваються кризи, і тому вони також 

потребують відновлення. Однак таке відновлення вже не повертає рух системи 

до запланованої траєкторії, як в п.п. 1 та 2, і тому загальна мета такого руху також 

має бути змінена. Такі системи відносяться до організаційних проектів, а заходи 

з їхнього відновлення – до управління проектами (наприклад, проект створення 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB
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комп’ютерної мережі). 

ІІІ-4. Управління проектами та програмами. Система складається з 

планування, організації та управління ресурсами з метою успішного досягнення 

цілей та завершення завдань проекту. Проект – це обмежений часовими рамками 

процес, що має визначений початок та кінець, зазвичай обмежений датою, але 

також може обмежуватися фінансуванням або досягненням результатів, який 

здійснюється для реалізації унікальних завдань. Узагальнення головних 

властивостей реальних складних підсистем із заздалегідь вбудованою системою 

опору кризам здійснено в табл. 1.2. 

 

Таблиця 1.2 – Підкласи складних підсистем із заздалегідь вбудованою системою 

опору кризам з точки зору їхньої стійкості до відомих можливих пошкоджень 

№№ 

з/п 

Назва підкласу 

систем 

відповідального 

призначення 

Пошкодження 
Чинники  

стійкості 
Засоби стійкості 

1 2 3 4 5 

ІІІ-1 

Автостійкі  

системи із 

аттрактором 

 

Відбуваються 

Автоматичне 

повернення до 

аттрактора 

Конструкція 

системи, яка містить 

аттрактор 

ІІІ-2 

Примусово 

стійкі системи із 

вбудованою 

АСУ 

 

Автоматичне 

виявлення 

конкретних 

причин 

пошкодження 

Наявні запасні 

матеріали, інвентар 

та пристосування 

під конкретне 

пошкодження 

ІІІ-3 

Примусово 

стійкі  системи 

під «ручним» 

управлінням  

 

Виявлення 

конкретних 

причин 

пошкодження  

Наявні запасні 

матеріали, інвентар 

та пристосування, 

які передбачені в 

системі 

ІІІ-4 

Проекти та 

програми із 

зміною мети 

проектної 

діяльності  

 

Виявлення 

конкретних 

причин 

пошкодження  

Наявні запасні 

матеріали, інвентар 

та пристосування, 

які передбачені в 

системі 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82_(%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82
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ІV. Псевдостійкі системи. Зрозуміло, що для практичного здійснення 

такого відновлення у відповідального менеджера повинні бути максимально 

достовірні моделі та оперативні методи антикризового управління, як самої 

САС, так і процесами, що в ній відбуваються під час кризи.  

Інакше, менеджер не зможе ані поставити правильний «діагноз», ані 

запропонувати ефективне рішення для повернення пошкодженого кризою 

процесу в заплановані рамки руху. Адже, в загальному випадку, коли вже 

починає розвиватися криза, моделей – для пошуку її причин (діагностики)  не 

існує, методи – як боротися з її наслідками ще не відомі, і від вчасного створення 

цих моделей та методів саме й залежить адаптивність САС до виконання нею 

відповідального призначення. Мало того, побудувати достовірну модель «криза» 

– «причина її виникнення» недостатньо. Потрібні не менш достовірні 

інформаційні моделі процесів для імплементації антикризових рішень.  

В табл. 1.3 наведений підклас складних систем без заздалегідь вбудованої 

системи опору невідомим кризам – псевдостійкі системи (ПСС) та деякі їхні 

характеристики. 

 

Таблиця 1.3 – Підклас реальних складних систем без заздалегідь вбудованої 

системи опору невідомим кризам (псевдостійкі системи) 

№№ 

з/п 

Назва підкласу 

систем 

відповідального 

призначення 

Чинники  

стійкості 

Засоби стійкості 

на етапі 

діагностування 

Засоби стійкості 

на етапі 

відновлення 

1 2 3 4 5 

ІV 
Псевдоостійкі 

системи  

Он-лайн 

розробка 

моделей та 

методів 

відновлення 

Нові програмні 

та технічні 

засоби 

виявлення 

причин кризи 

(постановка 

«діагнозу») 

Нові програмні 

та технічні 

засоби 

відновлення  

ПСС після кризи 

(лікування) 

 

З точки зору нашого дослідження проведений опис псевдостійких систем 

має ознаки класифікації, а отже, може бути віднесений до наукової новизни: 
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вперше з класу складних систем відповідального призначення виділено 

підклас псевдостійких систем, які після виявлення кризи самостійно не можуть 

досягти мети свого функціонування, але можуть вчасно повернутися к траєкторії 

руху до мети, завдяки отриманим після пошкодження додатковим, заздалегідь 

невідомим, та розрахованим менеджером управління зовнішнім впливам, що 

дозволило використовувати такий підхід в оборонних системах виявлення 

несанкціонованого вторгнення та в медичних критичних застосуваннях. 

Реалізація антикризового управління пседостійкими системами потребує 

розробки нових моделей та методів отримання, обробки, передачі та зберігання 

інформації про параметри пошкоджень, криз та антикризових рішень для 

відновлення псевдостійких систем. 

 

1.5 Висновки та постановка задач дослідження 

 

1. Коли життєвий цикл складної системи відповідального призначення 

спіткає істотна криза, наслідки можуть бути вельми катастрофічними, тому 

антикризова складова такого управління є досить актуальною. В цьому випадку 

для ліквідації наслідків кризи необхідно застосувати відповідні антикризові дії, 

зміст і забезпечення яких можуть бути заздалегідь запланованими (перша група), 

або такими, які були розроблені вже після того, як несподівана криза відбулася 

(друга група). 

Ситуацію значно погіршує та обставина, що все це відбувається у 

реальному часі, і менеджер процесу може не тільки не встигнути відновити 

нормальний перебіг останнього, але й взагалі усвідомити, що ж, власне 

відбулося. 

Для того, щоб найбільш повно використовувати переваги інформаційних 

технологій в прийнятті антикризових рішень при раптових пошкодженнях 

складних систем, необхідно побудувати відповідні моделі, як об'єкта 

ушкодження, так і кризових проблем, які в ньому виникають. 

2. В роботі запропоновано новий підклас СС ВП – псевдостійкі СС ВП, 
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які після криз, що загрожують їхньому існуванню, самі не повертаються до 

початкового плану, не допомагають їм в цьому, ані внутрішня структура, ані 

заздалегідь складений план дій на випадок криз. Єдиний вихід – відносно швидка 

побудова нових адекватних антикризових моделей та прийняття на їхній основі 

термінових антикризових рішень, що і є характерною рисою управління 

псевдостійкими системами. 

Кризи виникають під дією внутрішніх та зовнішніх по відношенню до 

складної системи відповідального призначення причин. Крім того, результат 

антикризових дій у великій мірі залежить від часу, відведеного на ці дії. В 

результаті, можна припустити, що одна й та ж сама ситуація може бути 

сприятливою для відновлення системи, а може й заважати такому відновленню. 

Тому метою роботи є підвищення ефективності (починаючи з варіантів 

бінарного завершення кризи: встигли / не встигли подолати її наслідки) 

антикризового управління процесами в складних псевдостійких системах 

відповідального призначення за рахунок підвищення достовірності прийнятих, 

на основі інформаційних моделей, рішень та /або підвищення оперативності 

методів, які використовуються для такого управління.  

Для досягнення цієї мети в роботі розв’язані наступні задачі: 

1. Визначити новий підклас псевдостійких складних систем 

відповідального призначення та розробити загальний алгоритм пошуку та 

імплементації антикризових рішень при управлінні ПСС ВП під час кризи. 

2. Розробити модель розповсюдження наслідків кризи в середовищі 

параметрів складної системи та метод вибору та розрахунку параметрів 

антикризових дій в псевдостійкій складній системі відповідального 

призначення. 

3. Розробити метод морфологічного та параметричного антикризового 

аналізу та управління складними системами. 

4. Здійснити практичне використання результатів дослідження в частині 

антикризових заходів в оборонних системах виявлення несанкціонованого 

вторгнення та в медичних критичних застосуваннях. 
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РОЗДІЛ 2 

МОДЕЛЬ ТА МЕТОД АНТИКРИЗОВИХ ЗАХОДІВ ПРИ 

УПРАВЛІННІ  ПСЕВДОСТІЙКИМИ СКЛАДНИМИ СИСТЕМАМИ 

 

Одним з перших завдань інформаційної системи відновлення пошкоджень 

в псевдостійких складних системах відповідального призначення є пошук того 

елемента об’єкта, де це пошкодження «зародилося», природно, при умові, що з 

параметрів наслідків пошкодження місце первинної кризи безпосередньо не 

випливає (див. табл. 1.3). Наприклад, якщо в трубопроводі системи тиск впав 

нижче припустимого, то безпосередньо з цього факту не можна визначити, хто в 

цьому «винен», – поломка насосу, засмічення труби або її розрив. 

Якщо уявити простір параметрів такої системи як багатовимірний простір 

станів, то ймовірність знаходження пошкоджень в деяких точках цього простору 

може суттєво відрізнятися. В цьому випадку модель у вигляді простору таких 

ймовірностей може значно спростити пошук «винуватця» пошкодження серед 

деякої «хмари» ймовірних пошкоджень (встановлення діагнозу), а отже й його 

ремонту (відновлення). 

В псевдостійких складних системах при постійній зміні умов 

функціонування «хмара» ймовірних пошкоджень рухається в межах простору 

станів СС ВП. Зрозуміло, що для практичного врахування особливостей таких 

систем у відповідального менеджера повинні бути достатньо достовірні та 

оперативні моделі як самої СС ВП, так і процесів, що в них відбуваються під час 

кризи. Інакше менеджер не зможе ані поставити правильний «діагноз», ані 

запропонувати ефективне рішення для повернення пошкодженої кризою 

системи в заплановані рамки руху.  

Чим точніше вдасться локалізувати місце розташування такої хмари та 

визначити її параметри, тим швидше менеджер складної системи може 

поставити діагноз пошкодження та перейти до його виправлення. Для систем 

відповідального призначення цей заощаджений час може виявитися 

найважливішим. 
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Адже, в загальному випадку, коли вже починає розвиватися криза, моделей 

для пошуку її причин (діагностики)  не існує, методи як боротися з її наслідками 

ще не відомі, і від вчасного створення цих моделей та методів саме й залежить 

адаптивність складної системи до виконання нею відповідального призначення. 

Мало того, побудувати достовірну модель «криза» – «причина її виникнення» 

недостатньо. Потрібні не менш достовірні інформаційні моделі процесів та 

обладнання для імплементації антикризових рішень.  

 

2.1 Алгоритм побудови загального параметричного простору 

псевдостійких складних систем відповідального призначення 

 

З урахуванням вище сказаного необхідно побудувати загальний 

параметричний простір при управлінні ПСС ВП. 

Важливою проблемою при прийнятті антикризових рішень при управлінні 

псевдостійкими складними системами відповідального призначення є те, що 

параметри самої системи, кризи та антикризових рішень, як правило, відносяться 

до різних просторів, і при розв’язанні таких проблем необхідно ці простори 

об’єднувати до єдиного, в якому можуть бути представлені моделі усіх 

«учасників» процесу (рис. 2.1). 

Таким чином алгоритм процесу побудови загального простору, для опису 

антикризових рішень при управлінні псевдостійкими складними системами 

відповідального призначення для моделювання та аналізу псевдостійкої складної 

системи, пошкодженої кризою складається з наступних кроків. 

Крок 1. Опис псевдостійкої складної системи відповідального призначення 

з визначенням початкових параметрів системи та їх допустимих границь. 

Крок 2. Побудова динамічного простору РСС = <р1, р2, …, рn, τ> для аналізу 

псевдостійкої складної системи. 

Крок 3. Оцінювання кризи в псевдостійких складних системах 

відповідального призначення, прийняття рішення про наявність кризи. 

Крок 4. Побудова простору кризи РК для аналізу псевдостійкої складної 
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системи, пошкодженої кризою. 

Крок 5. Об’єднання просторів складної системи РСС та кризи РК для аналізу 

псевдостійкої складної системи, пошкодженої кризою. 

Крок 6. Прийняття простору позапланових антикризових заходів ZАК. 

Крок 7. Об’єднання просторів складної системи РСС, кризи РК та 

антикризового заходу ZАК для аналізу псевдостійкої складної системи на 

можливість та результат антикризових дій. 

 

 
1. Псевдостійка складна система 

відповідального призначення 

«Штатні» параметри складної системи 

<р1, р2, …, рn> 

Допустимі границі «штатних» параметрів 

<р1min, р1max, p2min, p2max, …, рnmin, pnmax> 

3. Кризи в псевдостійких складних системах 

відповідального призначення 

Результати вимірювання (оцінювання) 

фактичних значень параметрів складної 

системи 

<р1факт, р2факт, …, рnфакт> 

Різниця між фактичними та «штатними» 

значеннями параметрів складної системи 

 

Наявність та чисельне оцінювання кризи 

 

2. Побудова динамічного простору  

РСС=<р1, р2, …, рn, τ>  

для аналізу псевдостійкої складної системи 

 

4. Побудова простору РК  

для аналізу псевдостійкої складної системи, 

пошкодженої кризою 

 
5. Об’єднання просторів складної системи РСС 

та кризи РК  для аналізу псевдостійкої складної 

системи, пошкодженої кризою 

 

7. Об’єднання просторів складної системи РСС, 

кризи РК та антикризового заходу ZАК 

для аналізу псевдостійкої складної системи на 

можливість та результат антикризових дій  

 

8. Розв’язання задачі побудови єдиного 

об’єднаного простору антикризового захисту 

псевдостійких складних систем 

 

6. Пошук простору позапланових 

антикризових заходів ZАК 

 
Антикризовий захід № 1 

 

Антикризовий захід № 2 

 

Антикризовий захід № m 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Кроки побудови загального параметричного простору при 

управлінні ПСС ВП 
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2.2 Особливості прийняття антикризових рішень при управлінні 

псевдостійкими складними системами відповідального призначення 

 

Як випливає з попереднього розділу, при управлінні псевдостійкими 

складними системами порядок дій менеджера ускладнюється (рис. 2.2).  

Адже, як відомо, антикризові заходи у стійких складних системах 

заздалегідь заплановані, тому й їхня реалізація значно спрощується: автомати 

або «ручні» менеджери повинні тільки ідентифікувати кризу та забезпечити 

заздалегідь заплановані для такої кризи дії (кроки 1, 2 та 3 на рис. 2.2). 

 

 

1.Параметри псевдостійкої 

складної системи (ПСС) 

2.Відхилення ПСС від 

штатного нормативу 

(параметри кризи) 

Сценарій 2 

3а. Пошук причин відхилення 

ПС СС від нормативу 

Модель 

розповсюд-

ження 

наслідків 

кризи 

 

Метод 

розрахунку 

параметрів 

антикризових 

дій 

3б. Пошук  

та імплементація антикризових заходів 

Модель «пошкоджена 

система – антикризове 

рішення» 

Метод швидкого 

накопичення рішень-

претендентів 

4.РЕАЛІЗАЦІЯ АНТИКРИЗОВИХ ЗАХОДІВ 

3. Сценарій 1 

Заплановані заздалегідь 

антикризові заходи 

 

Рисунок 2.2 – Сценарії прийняття антикризових рішень при управлінні 

стійкими та псевдостійкими складними системами 
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Якщо ж складна система псевдостійка, причина кризи невідома, звісно, 

невідомі й шляхи її компенсації. Тому в цьому випадку шлях до «порятунку» 

ПСС ВП (якщо він взагалі існує) проходить крізь нові блоки (3а та 3б на                 

рис. 2.2). 

Сценарії прийняття антикризових рішень та інформаційні технології для 

їхньої реалізації, суттєво відрізняються в залежності від типів існуючих ПСС ВП. 

Але головним недоліком такого підходу є спроба знаходити рішення по 

подоланню криз на макрорівні обставин, криз та рішень «взагалі» [120], що вкрай 

ускладнює створення відповідних моделей та робить комп’ютерну роботу з ними 

нереальною із-за часових перевантажень.  

Тому запропоновано для реалізації сценарію 2 «Пошук причин відхилення 

ПСС ВП від нормативу» розробити (див. рис. 2.2): 

― модель розповсюдження наслідків кризи в середовищі параметрів 

ПСС ВП; 

― метод вибору та розрахунку параметрів антикризових дій в  ПСС ВП. 

Саме такі засоби дають можливість побудувати інформаційний простір 

параметрів «криза» – «причина її виникнення» для подальших кроків за 

сценарієм 2. А саме пошуку та імплементації антикризових рішень. Зазначені 

кроки потребують додаткової розробки (див. рис. 2.2): 

― модель «пошкоджена система – антикризове рішення»;  

― метод швидкого накопичення рішень претендентів.  

 

2.3 Модель розповсюдження наслідків кризи в середовищі параметрів 

складної системи 

 

Досвід використання фізичних аналогій для моделювання ПСС ВП та криз, 

які в цих системах можуть не заплановано відбуватися, показує, що моделі, 

побудовані на такій аналогій, відрізняються високою достовірністю [3, 6]. 
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Розглянемо складний фізичний об'єкт будь-якої природи в (N + 1)-мірному 

просторі-часу, що має N незалежних розмірних змінних простору і одну 

незалежну змінну часу. У доступному для спостереження навколишнього світу 

N = 3 додатковий параметр – час (рис. 2.3). 

Кожна точка такого чотиривимірного «фізичного» простору визначається 

безперервними координатами x, y, z і τ, а інтенсивність довільного параметра Ω 

(наприклад, температури) в цій точці визначається співвідношенням: 

Ω = Ω(x, y, z, τ).                                                   (2.1) 

 

             z   

                   

            z1  

                       1 

 

                                         y1             y 
 

     x1 

  x   

 

             z   

                   

             

                        

 

                                        y 
 

  x   

1 
2 

Час  

 

 

Рисунок 2.3 –  Візуалізація (N + 1)-вимірний неперервний простір-час для 

(N = 3) існування фізичних об'єктів 

 

Далі розглянемо розвиток складної  механічної системи , яка існує в будь-

якому (F + 1)-вимірному просторі-часі, що має F функціональних незалежних 

змінних простору і одну незалежну змінну часу. Будемо, наприклад, вважати, що 

F = 10 [3, 6, 7] . В нашому десяти-вимірному прикладі кожен елемент такого 

простору визначається десятьма незалежними дискретними координатами, а з 

урахуванням часу – одинадцятьма незалежними змінними (час може бути 

неперервним). Кожному елементу простору-часу співвіднесені відповідні 

дискретні координати простору і час, які визначають його однозначно. 

Крім незалежних, кожному елементу зіставляється також деякий вектор R 
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залежних змінних, наприклад, температури або тиску, так, що, в підсумку, має 

місце наступне співвідношення: 

R = R(x1, …, x10, τ) = R(К, τ).                                    (2.2) 

 

Будемо вважати, що в межах кожного елемента значення R в будь-якій 

точці завжди однакові між собою; при зміні елемента або при зміні часу у одного 

і того ж елемента значення R в загальному випадку  теж змінно. 

Як приклади елементів цієї множини можна також привести фінансове 

забезпечення, широкий спектр матеріальних ресурсів і технологічного 

обладнання, дані про постачальників і багато іншого. Тому, створюючи під 

окремі елементи F-мірний простір управління життєвим циклом ПСС ВП, 

необхідно відразу домовитися про закони переміщення множини компонент 

вектора R залежних ресурсних змінних в межах простору існування  системи або, 

що те ж саме, між елементами [1, 3]. 

Саме правила переміщення компонент вектору R між елементами 

визначають властивості простору існування складної системи та умови 

функціонування моделей системної діяльності в ньому. 

В роботі [121] висловлена гіпотеза про те, що максимальної ефективності 

логістична діяльність по компенсації ризикових подій досягається в тому 

випадку, коли математична модель переміщення ресурсів збігається за формою 

з математичною моделлю одного з фізичних законів протікання. 

Таке припущення дозволило вдосконалити модель розповсюдження 

наслідків кризи в середовищі параметрів складної системи за рахунок  

примусового забезпечення математичної аналогії між відомими моделями 

самовільних природних явищ (наприклад, тепломасообміну) та моделлю 

несамовільних процесів перенесення ресурсів в складній системі. 

У будь-якому випадку,  простір системної діяльності повинен мати такі 

властивості фізичних об'єктів, як анізотропія, тобто відмінність властивостей 

середовища (наприклад, фізичних: пружності, електропровідності, 

теплопровідності, показника заломлення, швидкості звуку або світла та ін.) в 
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різних напрямках всередині цього середовища [122]. 

Основна відмінність між перенесенням системних ресурсів (фінанси, 

матеріали, виконавці і т.п.) і протіканням термодинамічних фазових компонент 

(температура, концентрація, тиск і т. п.) полягає в тому, що останні протікають 

мимовільно, відповідно до законів термодинаміки, а перші підкоряються тільки 

розпорядженням менеджерів процесів. В результаті, наприклад, тепло 

передається лише сусіднім елементу простору, потім наступному і т.д., а фінанси 

можуть бути перекинуті в будь-який інший елемент системної діяльності, який 

знаходиться на будь-якій відстані від елемента-донора.    

У просторі моделей системної діяльності «сусідство» елементів 

визначається не по їх геометричному розташуванню, як у фізиці, а досить 

вільним вибором змісту кожного напрямку в гіперкубі системної діяльності. 

Розглянемо окремий випадок системної діяльності, коли об'єкт, що складається 

з двох функціональних областей, переміщається в дискретному часі так, як це 

показано на рис. 2.4.  
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Рисунок 2.4 – Засоби компенсації наслідків криз в псевдостійкому 

складному об’єкті 

Нехай на часовій ітерації τn у ij-го елемента сталося непередбачена подія, 

яка було розцінена як криза. 

Нехай для «порятунку» цього елемента необхідно виконати одну з трьох 

антикризових дій або будь-яку їх комбінацію: 

– перекинути деякий ресурс від інших елементів; 

– перекинути ресурс за рахунок внутрішніх запасів об’єкта; 

– перекинути ресурс за рахунок зовнішніх запасів, на які може 

розраховувати об’єкт. 

Якщо друга  і третя дії можуть бути здійснені термодинамічно «миттєво» 

(наприклад, як при спрацьовуванні вимикача), то для першого процесу 

пропонується наступний механізм його реалізації. 

Нехай необхідно передати певний ресурс (матеріали, виконавці, техніку та 

ін.) з елемента простору управління об’єктом № 1 до елемент № 5 (рис. 2.5). 

 

 

1     2     3      4      5 

Опір 

передачі ресурсу:       0     0      0     0     10
6
 

Ресурсомісткість:  100     0      0      0   100  

 

Рисунок 2.5 – Схема адаптації структури простору управління складними 

об’єктами під потреби перерозподілу ресурсних потоків 

  

При цьому згаданий ресурс не повинен осісти в елементах №№ 2 – 4, які 

перебувають на шляху від елемента № 1 до елементу № 5. 
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За аналогією з мимовільним термодинамічним процесом передачі тепла в 

системній теорії ресурс повинен умовно передаватися від елемента № 1 до 

елемента № 2 і далі, до № 3 і т.д., поки він не досягне елемента № 5. 

У дискретній моделі теплопередачі кожен елемент має теплоємність с і 

тепловий опір 1 / λ (λ – теплопровідність), що визначає швидкість передачі тепла 

через елемент і кількість тепла, що залишається в елементі [123, 124]. Якщо 

теплоопір 1 / λ і теплоємність с дорівнюють нулю, то фізичний елемент не 

залишає у себе тепло і передає його далі миттєво.  

В цих умовах, при рівності нулю опору передачі ресурсу і ресурсоємності 

в віртуальних елементах №№ 2 – 4, ресурс з елемента № 1 надійде відразу і без 

втрат в елемент № 5, що і є рішенням задачі ресурсоперенесення «на відстань». 

Повернемося тепер до завдання поєднання структурних просторів моделей 

псевдостійкої складної системи та кризи, яка в цій системі розвивається. Маючи 

такий об’єднаний простір та використовуючи для його побудови принципи 

аналогії, про які йшлося вище, можемо стверджувати, що це надає можливості 

побудувати об’єднану модель із високим рівнем достовірності. 

Сформулюємо пункт наукової новизни: 

– отримала подальший розвиток модель розповсюдження наслідків кризи 

в середовищі параметрів складної системи, який полягає у примусовому 

забезпеченні математичної аналогії між відомими моделями самовільних 

природних явищ (наприклад, тепломасообміну) та моделлю несамовільних 

процесів перенесення ресурсів в складній системі, що дозволило отримувати 

достовірну інформацію про зміну стану складної системи на етапі визначення, 

які саме кризи в складній системі призвели до пошкоджень останньої. 

 

2.4 Метод вибору та розрахунку параметрів антикризових дій в складній 

псевдостійкій системі 

 

Іноді оперативність прийняття рішень під час кризи в системах 

відповідального призначення відіграє не меншу роль, ніж достовірність 
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антикризових моделей (приклади: кризи в АЕС або літаку). Тут на допомогу 

може прийти будь-яка особливість псевдостійкої складної системи, наприклад, 

зв’язність її параметрів. Така зв’язність зменшує розмірність простору, який 

займає модель, а, отже й об’єм пов’язаних з цим обчислень 

Система управління розвитком ПСС ВП повинна містити підсистеми 

стратифікації для усіх параметричних просторів – від простору параметрів криз 

і до простору компетенцій персоналу, який цим розвитком управляє [125]. Якщо 

вважати, що стратифікація – метод вибору підмножини об'єктів з генеральної 

сукупності, розбитою на підмножини (страти). При стратифікації об'єкти 

вибираються таким чином, щоб підсумкова вибірка зберігала співвідношення 

розмірів страт (або контрольовано порушувала ці співвідношення). 

В роботі запропоновані стратегії стратифікації загального простору 

обставин/криз/рішень на елементарні [14, 15]: 

– визначення підмножини параметрів елементарних обставин/криз/рішень 

із загальної множини відповідних параметрів останньої; 

– попередня стратифікація просторів параметрів обставин/криз/рішень за 

обраними (відомими або новими) з утворенням елементарних комірок 

загального простору, які не змінюються при відповідній ідентифікації, а лише 

обираються як сталий елемент. 

Покажемо, на прикладі, як може бути виконана за другою стратегією 

стратифікація криз. Кризи, які виникають при управлінні розвитком складних 

організаційно-технічних систем, відрізняються значенням свого впливу на 

останні, а отже й увагою, яку треба пред’являти до них команді управління. В 

абсолютному значенні ці глобальні кризи важко класифікувати, а мати деякі 

математичну та комп’ютерну моделі всього процесу розвитку – бажання 

природне, але нездійсненне із-за браку потужностей навіть найсучасніших 

обчислювальних машин. Тому для досягнення організаційної ефективності 

шляхом децентралізації будемо враховувати [126].  

Як правило, локальні кризи спіткають великі багатопараметричні об’єкти 

відносно рідко, їхнє «розташування» (у просторі параметрів криз об’єкта 
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управління в цілому) всередині процесу розвитку нагадує сильно розріджені 

матриці:  
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М

                                            (2.3) 

В реальному багатовимірному управлінні кризові події теж зустрічаються 

відносно рідко (рис. 2.6). 

 

 Події 

Простір  подій  

Рисунок 2.6 – Розріджена двовимірна ітераційна структура просторів 

кризових подій 

 

Визначимо локальну кризу як елементарну в тому сенсі, що її розбиття на 

ще менші не має сенсу або можливостей в тому або іншому об’єкті і для тієї або 

іншої мети моделювання.  

Таким чином будь-яка елементарна модель розмірністю свого простору Rел 

та складом своїх параметрів Пел повністю знаходиться в просторі криз процесу 

розвитку: 

RR  ел ;                                                  (2.4) 

.ел ПП                                                            (2.5) 

Робота зі створення та визначення властивостей елементарних криз 

починається із стратифікації такого простору. 
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Як і будь-яка стратифікація, стратифікація криз має багаторівневий 

характер. Кількість рівнів визначається конкретним змістом управління, а також 

внутрішніми та зовнішніми умовами, тобто внутрішніми можливостями 

менеджера процесу та турбулентним оточуючим середовищем [127]. 

Перший рівень стратифікації криз містить чотири підрівні: заплановані 

кризи; незаплановані, але передбачувані кризи, незаплановані непередбачувані 

кризи і, нарешті, кризи, які виникають з-за розширення простора розвитку 

об’єкта в цілому внаслідок «Великого вибуху» [125]. 

До запланованих криз віднесемо труднощі в плановій діяльності: кризи 

логістики, кризи врахування погодних умов, кризи компетентності персоналу, 

технічні кризи обладнання, тощо. За загальним планом створення та експлуатації 

складної системи у менеджера повинні бути «під рукою» усі засоби для 

подолання більшості з цих криз (аналог – ЗІП в обслуговуванні технічних 

систем). 

До незапланованих та передбачуваних криз віднесемо кризи про які при 

плануванні та експлуатації складної системи може й було відомо, але 

ймовірність їхнього виникнення була прийнята настільки малою, що жодних 

засобів подолання таких криз не було передбачено цим планом. Прикладом 

таких криз може бути різка зміна умов виконання домовленостей стабільно 

надійними партнерами, різка і несподівана зміна курсу обміну валют, 

несподіване проникнення на ринок нових матеріалів, енергоносіїв,тощо. 

До незапланованих та непередбачуваних криз відносили зовсім 

несподівані події, які при плануванні управлінської діяльності не згадувалися і 

не обговорювалися. Прикладом таких криз можуть бути відносно рідкі природні 

катаклізми. 

Другий рівень стратифікації криз пов'язаний із функціональними 

областями процесу розвитку. Відповідні середовища особливостей (подій), криз 

та рішень є багатовимірними.  

Простір криз визначається як фізичними, так і нефізичними елементами, 

що створюють або вносять свій внесок до кризи. Рішення виходять з «простору 
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рішень» ресурсів та альтернатив. Для отримання адекватного рішення бажано, 

щоб простір рішень був ширше за простір криз. 

 Запропоновано наступний метод вибору та розрахунку параметрів 

антикризових дій в складній системі, якій передбачає виконання інформаційних 

переходів І-го та ІІ-го роду. Визначимо такі переходи.  

Інформаційний перехід І-го роду є переходом від простору негативних 

обставин до простору криз, де кожна криза представлена за допомогою 

відповідних параметрів  

Інформаційний перехід ІІ роду є переходом  від простору криз до простору 

рішень, де рішення  теж представлено у вигляді певного сценарію 

Опишемо більш детально кроки цих переходів. 

Як правило, ті або інші неприємності під час управління складними 

системами починаються з деяких обставин (подій), або заздалегідь відомих та 

врахованих в плані управління, або несподіваних, що виникають як ризики з тією 

або іншою ймовірністю [128]. Такі обставини або кризові події є об’єктивними, 

– вони просто є і факт їх існування (а не причина!) не залежать від людини (рис. 

2.7).  
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Рисунок 2.7 – Деревовидна структура життєвого циклу елементарної кризи 

в управлінні розвитком складних систем 

Хай, щоб описати на інформаційному рівні таку обставину, в загальному 

випадку, потрібно застосувати q її параметрів: о1, о2, …, оq. Зазначимо одразу, що 

розмірність такого опису Rо дорівнює кількості параметрів у векторі обставин  

 

О={о1, о2, …, оq}.                                             (2.6) 

 

Серед них, напевно, знайдуться параметри різної «вартості» з точки зору 

майбутніх перетворень цих даних. Їх можна відразу ранжувати за цією вартістю, 

можна деякими знехтувати, зменшуючи при цьому розмірність задачі в цілому. 

Прикладом такої обставини є зруйнована ділянка трубопроводу, по якому 

подається технологічна рідина.  

Наприклад, якщо обставиною (подією) виявилося застрягання вантажу на 

колісній платформі під фермою моста, то найважливішими її параметрами 

можна вважати просвіт між мостом та дорогою і висоту вантажу, а другорядними 

– кількість пального в баках тягача платформи. 

Подібна обставина сама по собі не є інваріантом, тобто вона не є деякою 

абсолютною кризою управління. Дійсно, персонал організації або підприємства 

може сприймати цю подію неоднозначно, адже вона може наразі спричинити 

низку різноманітних криз: від уповільнення окремого технологічного процесу до 

припинення виробництва взагалі. 

Адже боротьба йде, як було сказане вище, не за усунення негативних 

обставин (кризових подій), а із наслідками цих подій – кризами, які останні 

спричиняють. Адже, в філософському розумінні між обставиною (подією), 

наприклад, зруйнованим трубопроводом, та методами подолання її наслідків, 

наприклад, переключенням на інший трубопровід або налагоджуванням старого, 

є ще один етап.  

Він залежить від людини, тобто є суто суб’єктивним, етапом ідентифікації 

кризи або криз [129], наприклад, брак рідини в технологічній ємності. 
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Це означає, що до інформаційної ієрархії «Негативна 

обставина»→«Рішення по усуненню» додається ще один етап: «Негативна 

обставина»→«Кризи»→«Рішення по усуненню». 

Тому команда управління, виходячи з особливостей обставини (події) та 

складної системи, в якій ця подія відбулася, повинна спочатку сформулювати n-

вимірну матрицю криз, які виникають як наслідок цієї обставини (рис. 2.10). 

Довжина рядків в матриці не є сталою величиною, оскільки відображає різну 

кількість параметрів в різних кризах. Приклад 2-вимірної матриці криз виглядає 

таким чином: 
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Кожна криза з (2.7) також має свою розмірність Rк и описується 

відповідними векторами параметрів. 

Інформаційний перехід І роду. Скласти перелік криз і визначити значення 

параметрів кожної, маючи значення складових вектора (2.7), можна трьома 

шляхами: 

– за допомогою експертних оцінок спеціалістів в галузі функціонування 

об’єкта управління; 

– за допомогою банку даних із інформацією про перебіг подібних подій; 

– за допомогою ретельного обстеження місця подій. 

Як випливає з (2.7), таких криз на кожну обставину може бути кілька, і 

кожну з них треба якось розв’язувати, що, як правило, теж може бути здійснено 

різними методами або шляхами, наприклад, не звертати на неї уваги, 

організувати тимчасовий або капітальний ремонт трубопроводу, поставляти 

технологічну рідину іншим шляхом, тощо. 
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Між подією та способом подолання її наслідків немає прямого причинного 

зв’язку.  

Це означає, що, маючи навіть ретельно складений вектор параметрів 

обставини О = {о1, о2, …, оq}, неможливо одразу прийняти рішення про метод 

усунення її наслідків, тобто «напряму» отримати значення параметрів тензора 

рішення:  
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Таким чином, реакція управлінського персоналу на подію повинна 

відбуватися за деревовидною схемою.  

Після того, як обставина (подія) відбудеться та буде ідентифікована, 

команді управління необхідно виявити матрицю криз (2.7), які спричинюються 

цією обставиною.  

Далі до кожної кризи створюється тензор заходів по її подоланню,  кожний 

з яких ранжується за одним з параметрів, наприклад, часом, вартістю, 

шкідливістю для оточуючого середовища, тощо. 

Ранжовані тензори заходів передаються менеджеру управління в якості 

підтримки його подальших дій по усуненню криз.  

Саме з цими пропозиціями від системи прийняття рішення і працює далі 

менеджер, обираючи необхідний засіб і реалізуючи його або із зупинкою 

процесу, або паралельно йому. 

Такий підхід ставить на рівень головної інформаційно-побуджуючої 

характеристики управління саме кризу, а не обставину, яка її породила. Якщо 

обставиною, наприклад, є неможливість провезти відповідальний вантаж під 

відносно низьким мостом, то кризою буде загроза завершенню виконання роботи 

в строк або руйнування вантажу.  
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Такі кризи вивчаються в системології. Саме системологія на першому етапі 

алгоритму системно-організаційної діяльності (алгоритм СОД) дає основне 

визначення кризи: наявність, надлишок, відсутність або недолік будь-чого [130]. 

Для ефективного вирішення багатьох завдань оптимізації складних систем 

важливе значення має результат вибору відповідної цільової функції. При такому 

виборі увагу необхідно звертати не тільки на функціональні параметри керованої 

системи, а й на деякі вихідні, дані зовнішні обмеження, які настільки важливі для 

характеристик складної системи, що їх краще було б отримувати саме в 

результаті оптимізації.  

Але існують і менш очевидні параметри складних систем, які самі є 

«вторинними» при вирішенні деяких завдань оптимізації і які виникають лише в 

результаті глибокого аналізу процесів, що протікають в об'єкті управління під 

час його життєвого циклу. До таких параметрів можна віднести показники 

зв'язності елементів складних систем, в самій можливості реально чи віртуально 

впливати на цю зв'язність і знаходити за рахунок такого впливу додаткові 

можливості створення сучасної продукції з «заоптимальними» властивостями. 

Багатокритеріальна оптимізація або програмування – це процес одночасної 

оптимізації двох або більше конфліктуючих цільових функцій в заданій області 

визначення [8, 9].  

При автоматизованому проектуванні систем часто виникає проблема, 

викликана тим, що окремі параметри тієї чи іншої системи належать одночасно 

двом або більше її елементам.  

Подібні зв'язки між параметрами елементів є жорстким обмеженням і, 

наприклад, при після-послідовно проектуванні елементів є проектованими 

параметрами тільки для першого з них. 

Такий підхід може, як спрощувати проектування (як мінімум, одним 

розрахунковим параметром менше), так і істотно ускладнювати його, змушуючи 

неодноразово повертатися до вже спроектованих елементів або проектувати 

систему в цілому одночасно.  
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Останнім часом з'явилися роботи, в яких згадані вище зв'язки між 

елементами систем, не є жорсткими. Наявність таких зв'язків дозволяє 

вирішувати задачі оптимізації систем більш ефективно, наприклад, глибше, ніж 

за Парето. 

У всіх цих випадках додаткові зв'язки між параметрами елементів 

складних систем використовуються виключно в якості жорстких або гнучких 

обмежень на зміну варійованих в процесі оптимізації параметрів.  

Додаткова парадоксальна можливість виконати віртуальну 

багатокритеріальну розширену Парето-оптимізацію з’являється тоді, коли 

аргументи слабкозв'язані.  

Розширений оптимум Парето розташовується нижче верхньої і вище 

нижньої оцінок для наведених вище двох крайніх випадків. 

Інформаційний перехід ІІ роду, тобто від простору криз до простору рішень 

також може бути здійснено різними шляхами, – від повністю «мозковим 

штурмом» керівництва розвитком складної системи аж до автоматичного 

пошуку єдиного рішення із передачею його безпосередньо виконавцям заходів 

по компенсації криз. 

Співвідношення «людина/комп’ютер» при такому переході в значній мірі 

залежить від розмірності просторів параметрів обставини/кризи/рішення. 

Зрозуміло, що при великих значеннях цих розмірностей (тобто при спробі 

управляти всім об’єктом одночасно) доля комп’ютера у цьому співвідношенні 

буде незначною.  

При управлінні елементарними обставинами/кризами/рішеннями ця доля 

зростає до функції підтримки прийняття рішень під час переходу. При цьому 

широко використовується багатовимірна матрична математика: багатовимірне 

матричне транспонування, симетрія, антисиметрія, детермінант і інверсія [131], 

математичні методи відбору мінімально суперечливих повідомлень [132], тощо.  

Прикладом такої автоматизації переходу ІІ є використання перколяційних 

моделей або інформаційна модель процесів протікання [133] для розрахунку 

оптимальних за деяким параметром (часом, вартістю, тощо) варіантів 
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розв’язання задачі прийняття антикризових рішень. 

На тривимірному рисунку умовно позначений n-вимірний гіперкуб, в 

якого також умовно позначені матриці входу та виходу. Нагадаємо, що на вході 

перетворення ІІ – вектор параметрів елементарної кризи, а на виході – вектор 

параметрів елементарного рішення. 

Існують різні методи перетворення багатовимірних векторів: 

інтелектуальні із пам’яттю (нейронні мережі, марковські моделі, тощо). В роботі 

використовували метод протікання (перколяції) інформації, який не треба 

попередньо готувати на навчальних множинах, але треба мати банк даних із 

скінченними множинами «Що ми маємо?» та «Що ми хочемо?». 

Використання такої моделі для розв’язання елементарних проблем 

підтверджується також сучасними можливостями методу, адже наразі відомі 

перколяційні задачі, поставлені та розв’язані на двовимірних [134], тривимірних 

[135] і, навіть, семивимірних решітках [136]. 

Паралельно програма вираховує вартість шляхів, яка адитивно 

накопичується під час експерименту. Після завершення побудови НК усі 

тупикові гілки відкидаються і залишається лише ефективний шлях із 

мінімальною вартістю його проходження. 

Можливі шляхи ранжуються за вартістю (або часом) і передаються 

менеджеру для прийняття остаточного рішення. 

Таким чином сформульовано пункт наукової новизни: 

– отримав подальший розвиток метод вибору та розрахунку параметрів 

антикризових дій в складній системі, який полягає у попередньому зменшенні 

розмірності математичної моделі за рахунок вилучення зв’язаних параметрів в 

цій системі, що дозволило підвищити швидкість розрахунків та прискорити 

оперативність прийняття антикризових рішень при управлінні складними 

системами відповідального призначення. 

 

2.5 Висновки 
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1. В  розділі описано алгоритм побудови загального простору параметрів 

при управлінні ПСС ВП. Запропонований алгоритм потребує виконання сьомі 

кроків та враховує той факт, що параметри самої системи, кризи та антикризових 

рішень, як правило, відносяться до різних просторів, і ці простори необхідно 

об’єднувати до єдиного, в якому можуть бути представлені моделі усіх 

«учасників» процесу. 

2. Розглянуті особливості прийняття антикризових рішень при управлінні 

ПСС ВП у вигляді запропонованої схеми порівняння сценаріїв прийняття 

антикризових рішень при управлінні стійкими та псевдостійкими складними 

системами. Показано, що для реалізації сценарію 2 «Пошук причин відхилення 

ПСС ВП від нормативу» необхідно розробити модель розповсюдження наслідків 

кризи в середовищі параметрів ПСС ВП та метод вибору та розрахунку 

параметрів антикризових дій в  ПСС ВП. 

При розробці моделі розповсюдження наслідків кризи запропоновано 

розглядати складний фізичний об'єкт будь-якої природи в (N + 1)-мірному 

просторі-часу, де кожному об'єкт відповідає також деякий вектор залежних 

змінних. При цьому висловлена гіпотеза про те, що максимальної ефективності 

управління (системної діяльності) по компенсації ризикових подій досягається в 

тому випадку, коли математична модель переміщення ресурсів збігається за 

формою з математичною моделлю одного з фізичних законів протікання. 

У просторі моделей системної діяльності «сусідство» елементів 

визначається не по їх геометричному розташуванню, як у фізиці, а досить 

вільним вибором змісту кожного напрямку в гіперкубі системної діяльності. 

Таке представлення дало можливість отримувати достовірну інформацію 

про зміну стану складної системи на етапі визначення, які саме кризи в складній 

системі призвели до пошкоджень останньої. 

3. Запропоновано метод вибору та розрахунку параметрів антикризових 

дій в складній системі, якій передбачає виконання інформаційних переходів І-го 

та ІІ-го роду.  

В розділі таки переходи визначено наступним чином:  
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 інформаційний перехід І-го роду є переходом від простору 

негативних обставин до простору криз, де кожна криза представлена за 

допомогою відповідних параметрів;  

 інформаційний перехід ІІ роду є переходом  від простору криз до 

простору рішень, де рішення  теж представлено у вигляді певного сценарію. 

Розробка метода вибору та розрахунку параметрів антикризових дій 

дозволила підвищити швидкість розрахунків та прискорити оперативність 

прийняття антикризових рішень при управлінні складними системами 

відповідального призначення. 
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РОЗДІЛ 3  

МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАВДАНЬ ПРИЙНЯТТЯ  

АНТИКРИЗОВИХ РІШЕНЬ  

 

3.1 Криза та антикризове рішення як синергетично обумовлена пара в 

псевдостійких системах  

 

Визначимо деякі терміни, що використовуються в роботі. Почнемо з такого 

явища, як «синергія» [12, 131]. Це ефект взаємодії двох або більше факторів, який 

характеризується тим, що він істотно перевершує просту суму дій кожного із 

зазначених факторів окремо (явище «емерджентності» – наявність у будь-якої 

системи особливих властивостей, які не притаманні її елементам) (рис. 3.1).  
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Рисунок 3.1 – Схема формування основного та додаткового ефектів від 

застосування елементів в якості пари 
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Наприклад, під синергією в медицині розуміють комбіновану дію 

лікарських речовин на організм, при якому сумарний ефект перевищує (це й є 

емерджентність) дію, яка чиниться кожним компонентом окремо. 

Якщо є спосіб оцінювати явище емерджентності від різних ефектів 

чисельно, то ці прояви можна порівнювати і, навіть, ранжувати, надаючи 

користувачеві можливість вибирати «найкращу» емерджентність на свій розсуд. 

Отже, «найкраща емерджентність» – це наявність у будь-якої складної системи: 

найбільшої (найменшої) кількості особливих властивостей, які не притаманні 

окремо її елементам. 

Така оцінка важлива при виборі антикризового рішення при виникненні 

пошкодження деякого псевдостійкого складного об’єкта або системи, де, як 

сказано вище, важливою обставиною є час. 

Зауважимо, що при чисельному ранжуванні позитивна і негативна з точки 

зору впливу на систему емерджентність може бути приведена в один ряд зміною 

знаку «негативної» емерджентності на протилежний або навпаки. 

Далі введемо поняття «синергетично обумовлена пара» (СОП). 

Синергетично обумовленими парами назвемо такі сполучення окремих 

елементів, які в цьому сполученні демонструють «найкращу» емерджентність 

серед скінченної множини інших пар, в яких перші елементи однакові, а другі – 

різні. Належність до СОП є підставою для визнання переваги такої пари перед 

усіма іншими при здійсненні вибору другого елемента. 

Нехай є деякий об'єкт і опис його системних властивостей (структура, 

параметри елементів та зв’язків між ними, вплив останніх на систему в цілому, 

взаємодія з навколишнім середовищем і т. п.). Є також скінченний набір інших 

елементів з відповідними описами, які не належать до системи.  

Прикладом об’єкта може бути псевдостійка складна система пошкоджена 

деякою кризою, а прикладом елемента  – один з варіантів антикризового 

обладнання та антикризових дій, спрямованих на подолання її наслідків. 

В цьому випадку може виникнути проблема його заміни або додавання до 

нього синергетично обумовленої пари з числа споріднених елементів 
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(наприклад, використання додаткових ліків одночасно із тими, що вже 

приймаються).  

Проблема розв’язується шляхом повного перебору (на комп’ютерній 

моделі!) усіх пар «криза – антикризовий засіб», які утворюються, якщо до 

пошкодженої системи додавати по одному засобу з набору засобів-претендентів 

і аналізувати ці пари на значення емерджентності (рис. 3.2).  

 

 

Рисунок 3.2 – Схема до задачі вибору синергетично обумовленої пари до 

елемента системи за допомогою методів штучного інтелекту та параметрами 

«найкращої» емерджентності (ШІ – система штучного інтелекту) 

 

Далі побудована за цим принципом СППР передає ранжований ряд 

емерджентності до особи, яка приймає остаточне рішення про перебіг подальшої 

антикризової дії.  

На рис. 3.2 ШІ – це будь-яка із моделей штучного інтелекту, яка здатна 

здійснювати Data Mining – тобто «добувати» знання з невпорядкованих множин 

інформації. Прикладом таких моделей можуть бути нейронні мережі або 

приховані марковські моделі [132].  

Зрозуміло, що будь-яку інтелектуальну модель необхідно попередньо 

навчити робити оцінки на прикладах взаємодії із реальним об’єктом, наприклад, 

конкретною складною системою. Такі навчальні вибірки є безцінним надбанням 
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кожної СППР, оскільки із їх отриманням можуть бути пов’язані особисті трагедії 

попередніх об’єктів, що намагалися «врятувати» без врахування синергетичних 

ефектів. 

В роботі для оцінювання та порівняння емерджентності різних варіантів 

антикризових заходів використовували такий метод.  

Припустимо, що існує можливість створювати образи (моделі) пар « 

система – антикризовий елемент» і аналізувати результат порівняння на рівні цих 

образів. Тоді інтелектуальна СППР відбирає m «кращих» образів-елементів та 

пред'являє їх Особі, яка приймає остаточне рішення про обрану пару. 

Будемо шукати результат оцінювання ефекту від використання пари 

«система – антикризовий елемент» у вигляді сукупного числа, яке, за аналогією 

з комплексними числами, складається з двох непоєднуваних математично 

частин: чіткої та нечіткої (рис. 3.3). 
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Рисунок 3.3 – Оцінювання та ранжування цілком впорядкованої множини  

сукупних чисел 
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Далі будували цілком впорядковану множину (ЦВМ) сукупних чисел – 

тобто лінійно впорядковану множину, в якій для кожної непорожньої 

підмножини існує найменший елемент відповідно до заданого користувачем 

порядку. 

Оскільки в загальному випадку обидві частини складаються з деяких 

множин чисел, тому кожну з них необхідно звести до одного числа за будь-якою 

згорткою.  

Для цього користувачеві необхідно вибрати аксіому об'єднання всіх чітких 

та окремо нечітких параметрів кожної пари до одного числа, – це настроювання 

користувача.  

В роботі аксіома об’єднання була сформульована таким чином.  

Спочатку виконували ранжування усіх пар елементів, що аналізуються, за 

величиною чітких частин.  

Далі з ранжованого ряду вилучаються ті пари, в яких критерії видалення, 

розраховані за даними нечіткої частини, перевершують деякий заданий поріг (він 

також є настроюванням користувача). За найбільшим значенням чіткої частини 

у пар з тих, що залишилися після всіх вилучень, і вибирали m «найкращих» пар. 

Метод підтримки прийняття синергетично обумовлених рішень про вибір пари 

елементів для деякої системи використовує різноманітні джерела даних, які «не 

лежать на поверхні»: моделювання, експерименти, експертні оцінки, тощо. Деякі 

дані можуть відбивати активну протидію псевдостійкої складної системи при 

застосуванні тієї або іншої антикризової стратегії [3, 4]. 

В роботі для моделювання наслідків емерджентності використовували 

чотиришарову приховану марковську модель. 

Чотирьохшарова прихована марковська модель в нашому випадку є 

об’єднаним відображенням таких сутностей [133 – 136]: 

 об’єкт (складна система) Ω в цілому;  

− множина елементів Q, які можуть претендувати на потрапляння до 

простору початкових елементів; потужність множини Q – К елементів; 

− множина елементів-претендентів S на об’єднання із елементами з 
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множини Q; потужність множини S – К×N елементів; 

− множина елементів-емерджентностей Е, які можуть виникати (а можуть 

і ні!) в якості синергетичного ефекту на об’єднання в пару по одному з елементів 

з множин Q та S; потужність множини E – К×N×R елементів; 

− множина С реакцій об’єкта Ω на застосування до нього (в ньому) 

об’єднаних в пару по одному з елементів з множин Q та S; потужність множини 

С – К×N×R×М елементів; 

Для моделювання та чисельної оцінки явища емерджентності в роботі 

використовували чотирьохшарову приховану марковську модель вигляду 

λ4={π, А, Е, В}.  

Призначення матриць π, А, Е та В, які входять до моделі λ4, а також 

приклади їхнього відображення на конкретні параметри, наведені в табл. 3.1. 

Схема побудови чотирьохшарової прихованої марковської моделі ПММ-4 

вигляду λ4={π, А, Е, В} наведена на рис. 3.4. 
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Рисунок 3.4 – Схема чотирьохшарової прихованої марковської моделі 

ПММ-4 
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Таблиця 3.1 – Призначення матриць та приклад відображення параметрів ПММ-

4 на предметну область – визначення «найкращого» антикризового засобу 

 

ПАРАМЕТРИ ПММ-4 ПРИКЛАД УПРАВЛІННЯ 

СКЛАДНИМИ СИСТЕМАМИ 

π{π1, π2, …, πК} – матриця ймовірностей 

перебування одного з К елементів в 

початковому шарі ПММ 

Складні системи, які вже 

застосовуються  

в управлінні, але їхній захисний 

ефект недостатній 

S(π, n) – елементи-претенденти на 

об’єднання із елементами з множини π; 

n=1, …, Nπ 

Nπ нових засобів-претендентів на 

додавання в пару до початкових 

при управлінні 

Aπ – матриця ймовірностей об’єднання 

початкового елемента з одним із елементів 

з множини S(π, n) 

Визначається під час навчання 

ПММ 

Е(π, n) – емерджентності, які можуть 

виникнути при об’єднанні початкового 

елемента з одним із елементів з множини 

S(π, n) 

Недоступна для спостереження 

(прихована) зміна характеристик 

стану складної системи при 

застосуванні пари засобів з 

множини S(π, n)  

Eπ, A – матриця ймовірностей виникнення 

емерджентності при об’єднанні початкової 

складної системи з одним із елементів з 

множини S(π, n) 

Визначається під час навчання 

ПММ 

C(m) – сигнали, що спостерігаються, – 

властивості псевдостійкої складної 

системи, доступні для моніторингу; {m=1, 

…, M} 

Доступна для спостереження 

зміна характеристик стану 

псевдостійкої складної системи 

при застосуванні рішень з 

множини S(π, n) 

B – розподіл ймовірностей появи того або 

іншого сигналу, що спостерігається, із 

множини C(m), коли псевдостійка складна 

система знаходиться в m-у стані 

Визначається під час навчання 

ПММ 
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Задача навчання параметрів у ПММ-4 полягає в знаходженні для заданої 

послідовності виходів або набору таких послідовностей найкращого набору 

ймовірностей переходів станів та виходів. Ця задача зазвичай полягає у 

виведенні оцінки максимальної правдоподібності цих параметрів ПММ-4 для 

заданого набору послідовностей виходів. В роботі для цього використовували 

відомий алгоритм Баума–Велша [132].  

Результати, отримані в роботі, дозволили запропонувати загальну схему 

системи підтримки прийняття рішень про вибір синергетично обумовленої 

антикризової пари елементів для псевдостійких складних систем різного 

призначення (рис. 3.5).  
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об’єкта. 

3. Експериментальні 

дослідження 

3.1. Комп’ютерна модель 

емерджентності. 

3.2. По галузях 

застосування.  

НАВЧАННЯ ПРИХОВАНОЇ МАРКОВСЬКОЇ МОДЕЛІ 

СИНЕРГЕТИЧНО ОБУМОВЛЕНОЇ ПАРИ 
 

1. ПОБУДОВА МНОЖИНИ СУКУПНИХ ЧИСЕЛ. 

1.1. Нечітка частина. 

1.2. Чітка частина.. 

2. НАВЧАННЯ ПШШ ЗА АЛГОРИТМТМОМ  

БАУМА-ВЕЛША. 

2.1. Перехід до прихованої емерджентності 

2.2 Побудова образу емерджентності 

2.3 Обробка образу за допомогою НМ 

2.4 Обробка образу за допомогою прямого 

спостереження 

3. СТВОРЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЦІЛКОМ 

УПОРЯДКОВАНОЇ МНОЖИНИ СУКУПНИХ ЧИСЕЛ. 

 

 

Рисунок 3.5. – Загальна схема системи підтримки прийняття рішень про 

вибір синергетично обумовленої антикризової пари елементів 
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3.2 Метод морфологічного та параметричного антикризового аналізу та 

управління складними системами 

 

Протягом усього життєвого циклу управління, його супроводжують кризи, 

викликані внутрішньою природою процесів управління і зовнішніми викликами 

довкілля, що призводять до гальмування, а іноді і до повної зупинки процесу. 

Розділимо загальний простір параметрів антикризового управління на дві 

частини: планову (після початку процесу або після кожної біфуркації) та 

антикризову (ідентифікація кризи, прийняття антикризового рішення та 

планування процесу після біфуркації). Для отримання переліку параметрів 

першої частини необхідно після початку процесу та кожної його антикризової 

зміни виконати декомпозицію поточної частини останнього.  

В результаті, отримується множина r параметрів процесу, які послідовно 

або паралельно наближають досягнення його мети: 

ПП={пп1, …, ппr} .                                               (3.1) 

Перелік параметрів процесу (3.1) встановлюють при розбудові плану. Його 

можна розширювати на потребу розв’язання різних кризових ситуацій. 

При  виконанні процесу найбільш уразливою частиною останнього є 

параметри, які входять до множини (3.1). Адже достатньо виходу за припустимі 

межі хоча б одного планового параметру (наприклад, постачання коштів) – і 

процес може зупинитися. Тому виконання нерівностей: 

 maxmin пппппппп іііі  ПП
                                 (3.2) 

є обов’язковою умовою «безкризового» процесу. 

Виконання умов (3.2) є необхідною процедурою будь-якого антикризового 

управління. Якщо виявляється, що (3.2) не виконується хоча б для одного 

планового параметру, то він переноситься до депозитарію кризових проблем (а 

таких «кризогенних» параметрів може бути більше одного), і одночасно 
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розпочинаються антикризові дії, про які мова піде далі. 

Перелік таких параметрів може бути представлений вектором: 

ППкр={ппкр1, …, ппкрr},                                                (3.3) 

з яким працює далі антикризовий менеджер. 

Виходячи з того, що на одну кризову подію може приходитись кілька криз, 

а кожна остання може розв’язуватися кількома антикризовими рішеннями, 

описати множину таких рішень можна, наприклад, так: 

 

Р11={р111, …, р11q};   Р12={р121, …, р12s}; …, Р1n={р1n1, …, р1nt}. 

Р21={р211, …, р21q};   Р22={р221, …, р22s}; …, Р2n={р2n1, …, р2nt}.        (3.4) 

… 

Рn1={р n11, …, рn1q};   Рn2={рn21, …, рn2s}; …, Рnn={рnn1, …, рnnt}. 

 

Тепер можна переходити до вирішення головної антикризової задачі: 

маючи вектори (3.3) «пошкоджених» кризою параметрів планового процесу  і 

множину векторів параметрів антикризових рішень (3.4), зіставляємо по черзі 

вектори з (3.3) вектору (3.4), тобто, виконуємо покрокову конвергенцію [16, 49] 

векторів (3.4) та (3.3) (рис. 3.6), і по результатах конвергенції приймаємо 

остаточне антикризове рішення.  

Прийняття рішення утворює точку біфуркації, в якій новий, антикризовий 

підпроцес «розходиться» в процесному просторі із початковим плановим 

процесом. З цієї точки починається нове життя процесу – його первинний план 

скасовується, і відлік антикризових дій починається з початку [5].  

Зокрема, знову виконується декомпозиція нового плану процесу і так далі. 

Слід зазначити, що елементарні кризи можуть перетинатися, можуть служити 

подіями для інших криз, що, звичайно, ускладнює загальну схему.  

Це може значно ускладнити завдання, але, в той же час, не скасовує 

основної його переваги: «боротися» із кризами на елементарному рівні легше і 

ефективніше!  
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Коли відбувається друга подія, то її параметри після ідентифікації також 

піддаються конвергенції із результатом декомпозиції нового (після чергової 

біфуркації) плану і так далі до завершення процесу [137 – 143].  

У підсумку маємо такі варіанти результатів антикризових заходів. 

– подолання кризи без структурних (морфологічних) змін в процесі; 

– подолання кризи із структурними (морфологічними) змінами в процесі 

від точки біфуркації з розробкою нового плану процесу; 

– кризове завершення (переривання) процесу; 

– планове завершення процесу. 

Якщо при розв’язанні другої кризи виявляється збіг з будь-яким елементом 

першого рішення, то відбувається перехід, безпосередньо, до нього. 

Залежно від того, який варіант антикризового рішення обраний, може бути 

прийнятий один з наступних «комплексних» рішень (рис. 3.6): 

– ввести коригування в параметри процесу, не змінюючи його поточної 

структури; 

– ввести коригування в структуру процесу, 

– визначити точку біфуркації процесу (або точку зупинки планового 

процесу); 

Тепер про зміну плану процесу після точки біфуркації. Залежно від 

глибини коригування плану цей процес може відбуватися паралельно з основним 

процесом, або ж для цього останній доведеться на якийсь час зупинити [6].  

Важливо, що таке коригування повинно бути виконано якнайшвидше і 

виконано максимально повно (рис. 3.6). 

Командою процесу, тимчасовою або постійною, яка має всю повноту 

компетентності для таких робіт. В цьому випадку комп'ютерна підтримка 

прийняття рішень для таких фахівців є особливо цінною і ефективною [7, 11]. 

Структурна схема процесу конвергенції складається з п'яти блоків [16]. 

Три з них, – моніторинг параметрів управління процесами, ідентифікація 

параметрів кризових подій і генерування антикризових рішень – відносяться до 

попередніх, що підтримують конвергенцію. Безпосередньо конвергенція та 
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прийняття її результату – рішення про зміну плану процесу – являє собою 

четвертий і п'ятий блоки структури процесу конвергенції [144-149]. 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Схема прийняття антикризового рішення 

 

У першому блоці система по черзі обходить всі параметри процесу і, якщо 

хоча б один з них виходить за рамки допуску, цей параметр розміщується в 

репозитарії криз.  

Одночасно з цього моменту оголошується про початок кризи. В цей же 

репозитарій переміщуються і інші параметри, які увійшли в кризу (вийшли за 

допуск) одночасно з першим, якщо, звичайно, такі є. 

Далі, при необхідності, здійснюється пошук подій, що призвели до кризи, 

і виконується ідентифікація їхніх параметрів.  

Ці події можуть бути очевидними (наприклад, криза – впав тиск води, подія 

– лопнула труба) або менш очевидним (наприклад, не вистачає фінансування – 

змінився курс валют), але його або їх треба обов'язково знайти і ідентифікувати 

повний вектор їх параметрів. 

У третьому блоці для кожної події готуються, всі доступні для 
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менеджменту можливі рішення і для кожного рішення складається вектор його 

параметрів. 

Джерела варіантів рішень різні: це і досвід менеджерів, і електронна база 

попередніх рішень, і креативна складова, аж до винаходів. 

В процесі конвергенції (четвертий блок) визначається міра близькості між 

параметрами криз і параметрами кожного рівня, вибирається найбільш близьке 

рішення і виробляється відповідне рішення (п'ятий блок). 

Слід зазначити, що міра близькості розуміється тут не тільки (вірніше, не 

стільки) в векторно-математичному сенсі. Іноді головну роль у визначенні цієї 

близькості можуть зіграти фінансові, часові і, навіть, такі далекі від математики 

міркування, як соціальні або такі, що спираються на взаємовідносини. 

Наприклад, проблему можна вирішити легко, зателефонувавши такому-то, але 

менеджер не піде на цей варіант (не вибере його рішенням), оскільки такий-то 

напередодні завдав йому особисту образу... 

Кількість параметрів в управлінні – дуже важливе число, яке характеризує 

ступінь креативності останнього. Якщо ж в процесі пошуку знайдено тільки одне 

рішення, то це вже не процес, а технологічна інструкція.  

Таким чином, діяльність з управління багатопараметричними процесами 

має, принаймні, дві складові: виконання плану процесу, а також антикризові дії.  

Якщо антикризова частина процесу виконується неякісно, то такі 

додаткові, позапланові підпроцеси іноді починають настільки шкодити плину 

планової діяльності, що можуть зупинити її взагалі. 

Таким чином, можна вважати, що в роботі до визначення методу 

морфологічного та параметричного антикризового аналізу та управління 

складними системами відповідального призначення залучено відомий метод 

послідовної конвергенції параметрів кризи та параметрів антикризових дій, який 

доповнений методом пошуку сумарних покрокових оптимальних шляхів. 

Оцінювання достовірності та оперативності прийнятих антикризових 

рішень проводилось за класичним методом експертних оцінок:  

Етап 1. Визначення мети та особливостей антикризової протидії та 
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антикризових заходів. 

Етап 2. Формування експертного колективу (з фахівців з предметної 

галузі). 

Етап 4. Формування множини альтернатив колективом експертів (множина 

антикризових дій). 

Етап 5. Формування матриці колективних експертних оцінок . 

Етап 6. Математична обробка результатів експертизи. 

Одержані результати показали високу достовірність запропонованих 

антикризових рішень, їх високе співпадіння с експертними оцінками.  

Відповідний пункт наукової новизни сформульовано таким чином: 

– отримав подальший розвиток метод морфологічного та параметричного 

антикризового аналізу та управління складними системами, що містить 

декомпозицію складної системи, яку спіткала криза, із виділенням параметрів 

цієї системи з подальшою конвергенцією виділених параметрів та параметрів 

низки деяких антикризових дій з розрахунком наслідків такої конвергенції, який 

полягає у покроковому одержані чисельної оцінки варіантів конвергенції та 

подальшої векторної оптимізації параметрів протікання функціональності або за 

допомогою багатошарових марковських моделей, що дозволило підвищити 

оперативність методу прийняття антикризового рішення, необхідного для 

вчасного відновлення системи. 

 

3.3 Висновки 

 

1. В розділі йдеться про заключний етап підтримки прийняття рішень про 

антикризові дії, знайдені на першому етапі. В розпорядженні менеджера є моделі 

криз, які охопили псевдостійкий складний об’єкт (систему) та модель самого 

об’єкта. В роботі запропоновані методи перетворення цих знань в інформацію 

про доступні антикризові засоби, та методи їхньої практичної реалізації. 

Показано, що ці методи використовують максимально достовірні моделі та 

є досить швидкодіючими, щоб встигнути врятувати об’єкт від наслідків кризи, 
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яка його спіткала. При цьому достовірність моделей засновується на фізичній 

аналогії між самовільними процесами термодинаміки та несамовільними 

антикризовими процесами, а швидкість прийняття антикризових рішень 

заснована на спрощеннях використовуваних моделей. 

2. Якщо є спосіб оцінювати емерджентності від різних ефектів чисельно, 

то ці прояви можна порівнювати і, навіть, ранжувати, надаючи користувачеві 

можливість вибирати «найкращу» емерджентність на свій розсуд. Отже, 

«найкраща емерджентність» – це наявність у будь-якої системи: найбільшої 

(найменшої) кількості особливих властивостей, які не притаманні окремо її 

елементам. 

3. Метод підтримки прийняття синергетично обумовлених рішень про 

вибір пари елементів для деякої системи використовує різноманітні джерела 

даних, які «не лежать на поверхні»: моделювання, експерименти, експертні 

оцінки, тощо. В роботі аксіома об’єднання виглядала таким чином. Спочатку 

виконували ранжування усіх пар елементів, що аналізуються, за величиною 

чітких частин. Далі з ранжованого ряду вилучаються ті пари, в яких критерії 

видалення, розраховані за даними нечіткої частини, перевершують деякий 

заданий поріг (він також є настроюванням користувача). За найбільшим 

значенням чіткої частини у пар з тих, що залишилися після всіх вилучень, і 

вибирали m «найкращих» пар.  

4. Результати, отримані в роботі, дозволили запропонувати загальну схему 

системи підтримки прийняття рішення про вибір синергетично обумовленої пари 

елементів для складних систем різного призначення за допомогою прихованої 

чотиришарової марковської моделі. 

5. Запропоновані такі варіанти завершення антикризових заходів: 

– подолання кризи без структурних (морфологічних) змін в процесі; 

– подолання кризи із структурними (морфологічними) змінами в процесі 

від точки біфуркації з розробкою нового плану процесу; 

– кризове завершення (переривання) процесу; 

– планове завершення процесу. 
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6. Створено структурну схему процесу конвергенції, яка складається з 

п'яти блоків. Три з них, – моніторинг параметрів управління процесами, 

ідентифікація параметрів кризових подій і генерування антикризових рішень – 

відносяться до попередніх, що підтримують конвергенцію. Безпосередньо 

конвергенція та прийняття її результату – рішення про зміну плану процесу – 

являє собою четвертий і п'ятий блоки структури процесу конвергенції. 

В процесі конвергенції (четвертий блок) визначається міра близькості між 

параметрами криз і параметрами кожного рівня, вибирається найбільш близьке 

рішення і виробляється відповідне рішення (п'ятий блок). 

7. Експертне оцінювання прийнятих антикризових рішень на основі методу 

морфологічного та параметричного антикризового аналізу при моделюванні 

управління складними системами відповідального призначення підтвердило 

підвищення достовірності та оперативності методу прийняття антикризового 

рішення, необхідного для вчасного відновлення системи. 
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РОЗДІЛ 4 

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ 

АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ ПСЕВДОСТІЙКИМИ СКЛАДНИМИ 

СИСТЕМАМИ 

 

4.1 Прийняття та імплементація нових антикризових рішень в системах 

критичного застосування 

 

До псевдостійких складних систем в роботі віднесено системи критичного 

застосування, які найчастіше працюють в умовах екологічних або техногенних 

катастроф. В обох випадках вирішальною проблемою є своєчасне виявлення 

ознак кризи, що найчастіше можна здійснювати дистанційно за допомогою 

зорового, інфрачервоного або інших видів випромінювання від «порушника». 

Розглянемо проблеми антикризового втручання в складну систему у 

випадку, коли криза представлена у вигляді зображення [151, 152]. 

Існуючі інформаційні системи обробки та розпізнавання зображень 

будуються за принципом накопичення отриманого потоку даних з подальшою їх 

фільтрацією, відновленням, розпізнаванням значущих фрагментів, прийняттям 

рішень для формування виконавчих реакцій на об'єкт управління [110]. З огляду 

на істотну різницю в формі подання вихідної інформації – зображення з 

паралельним переносом інформації з максимально досяжною швидкістю і 

цифрові системи обробки з послідовним характером виконання дій з істотно 

меншими швидкостями, навряд чи можна сподіватися на пряме рішення задачі 

обробки зображень в реальному часі. Очевидно, необхідні інші підходи до 

вирішення завдання забезпечення управління процесом за умов, коли пропускна 

здатність менше інформаційної ємності вхідного потоку. 

В інформаційній системі обробка зображень виконується, як мінімум в три 

етапи: попередня обробка; виділення інформаційних зон; детальна обробка 

виділеної ділянки [110]. 
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На етапі попередньої обробки низькочастотна фільтрація зображення 

забезпечує ефективне придушення високочастотної складової, яка для даного 

завдання може розглядатися як шум. При низькочастотній фільтрації 

відбувається скорочення інформативності зображення, спотворюються форми 

аналізованих об'єктів, виділяються тільки зміни зображення, контури, перепади.  

Розфокусування зображення при некогерентному засвітлюванні оптичним 

фільтром, інваріантним до напрямку переміщення, призводить до придушення в 

реальному часі надходження зображення високочастотної частини спектра 

оптичної передавальної функції з одночасним згладжуванням різких перепадів 

яскравості зображення аж до злиття поблизу розташованих точок. Наслідком є 

скорочення інформаційної ємності зображення. Тому метою попередньої 

обробки зображення є підготовка бази моделей зображень для виділення в 

реальному часі огляду простору інформаційних зон або фрагментів зображення.  

Процедура розпізнавання починається безпосередньо після попередньої 

фільтрації, і інформаційні ознаки складають основу маркерів, які запускають 

наступні механізми аналізу зображень, представлених суттєво спрощеними 

моделями або кодами цих моделей. 

За В. І. Мещеряковим системи управління з вхідною інформацією у формі 

оптичного зображення не здатні забезпечити повну переробку зображень в 

реальному часі, тому є або реєструючими (мовне телебачення), або 

вузькоспеціалізованими, що забезпечують тільки реєстрацію наявності об'єкта в 

реальному часі [110, 153]. 

Якщо розглядати керуючу систему з інформаційною підсистемою оптико-

електронного перетворення з точки зору передачі інформації [151], то отримуємо 

послідовний канал, що включає об'єкт та згенероване зображення про стан 

об'єкта, канал зв'язку з спотвореннями, приймач випромінювання, комп'ютерну 

систему обробки даних, пристрій формування керуючих впливів на об'єкт. 

Час формування керуючого впливу визначається динамічними 

характеристиками процесу, стаціонарністю каналу зв'язку і періодом 

формування керуючої реакції, тому вимоги до часових параметрів системи 
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обробки зображень виявляються досить жорсткими. 

При розгляді зображення як форми передачі даних про об'єкт, найбільш 

важливим для систем реального часу є положення теорії інформації, 

сформульовані Н. Вінером і К. Шенноном [110, 150, 155]. Відповідно до теорії 

Н. Вінера, якщо інформація спотворюється каналом зв'язку, то її виявляється 

можливим відновити частково або навіть повністю за рахунок подальшої 

обробки, тому він є прихильником кореляційного виявлення, передбачення, 

оптимальної фільтрації.  

Стосовно до розв'язуваної задачі електронної цифрової обробки оптичних 

зображень для задач управління це означає, що не може бути досягнуто 

ефективного управління процесом, оскільки система з послідовною цифровою 

ланкою обробки даних має меншу пропускну спроможністю, ніж інформаційна 

ємність вихідного сигналу, представленого зображенням. Необхідно узгодження 

інформаційної ємності зображення і пропускної здатності системи обробки 

[156]. 

З огляду на той факт, що система управління завжди має кінцеве число 

реакцій на безліч зовнішніх ситуацій, логічне спрощення вхідної інформації до 

рівня кінцевої кількості класів, на які в змозі реагувати керуюча система. З 

формальної точки зору це означає узгодження інформаційної ємності передавача 

і приймача інформації. 

Модель початкового зображення може бути представлена матрицею, по 

вертикалі якій відображаються характеристики властивостей повноти подачі 

інформації, по горизонталі – характеристики властивостей точності опису 

інформації. Для конкретного завдання значення повноти і точності величини 

постійні, тому можна оцінити їх зміни, ввівши коефіцієнти повноти КП і точності 

КТ  відображення первинної та вторинної інформації, як відносини числа ознак 

первинної 𝛼П та вторинної 𝛼В інформації, тобто КП =
𝛼В

𝛼П
⁄ , і  КТ =

𝛽В
𝛽П
⁄  як 

відношення кількості знаків опису вторинної та первинної інформації.  

Коефіцієнти відображення повноти і точності можуть набувати значень 
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П
К ≶ 1, Т

К ≶ 1, оскільки інформаційна система може містити в своїй пам'яті 

уточнені значення деяких параметрів. Ввівши міру первинної та вторинної 

інформації стосовно інформаційної матриці у вигляді МП = 𝛼П𝛽П і МВ = 𝛼В𝛽В, 

можна оцінити адекватність перетворення, з огляду на різну значимість ознак: 

𝑃 =
МВ

МП
⁄ , яка може приймати значення Р≶1. Звідси випливає кілька важливих 

наслідків. При P<1 зміст вторинної інформації менше змісту первинної 

інформації, і необхідна оцінка достатності інформації для управління. Оскільки 

при формуванні матриці можна розташувати ознаки в міру зростання їх 

значимості, то цей критерій може бути використаний як пороговий.  

При P = 1 зміст вторинної інформації повністю відповідає за істотними 

ознаками первинної інформації, що міститься в перетворювачі при стисненні 

зображення, достатні для здійснення управління процесом. При P > 1 зміст 

вторинної інформації перевершує зміст первинної, отже, модель перетворення 

настільки розвинена, що забезпечує поповнення інформації, що надходить з 

власних ресурсів. Останній випадок представляє найбільший інтерес для систем 

реального часу, оскільки дозволяє використовувати тільки ознаки наявності 

корисної інформації у вхідному зображенні і направляти його для ініціалізації 

раніше накопиченої системою інформації, заощаджуючи тим самим обмежену 

пропускну здатність каналу перетворення [110, 155]. 

Отже, керуюча система з оптико-електронною інформаційною 

підсистемою перетворення розглядається як активна система, що володіє 

власною базою знань щодо результативних реакцій на повторювані події. Етапу 

детальної обробки зображення передує попередня обробка, яка полягає в 

скороченні надмірності вхідного зображення, виділення маркерів – характерних 

ознак зображення, і обробці лише частини зображень за програмами, що 

визначаються класифікованими маркерами і алгоритмами обробки аналогічних 

ситуацій, що дали позитивний результат. В цьому випадку маркер розглядається 

не як сигнал, інформативність якого визначається мірою невизначеності, а як 

стимул дії, що викликає з бази знань весь потік інформації, який був 
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накопичений в ній попередньою роботою і навчанням. 

Узагальнена математична модель процесу управління може бути 

представлена наступним чином. Є дві множини об'єктів: {𝑥} = ℑ1 – вхідних 

зображень і {𝑦} = ℑ2 – керуючих реакцій. Передбачається наявність невідомого 

оператора ℜ, що зіставляє кожному 𝑥 ∈ ℑ1 фіксоване 𝑦 ∈ ℑ2, тобто 𝑦 = ℜ𝑥.   

Наявні в базі значення прогнозу ℜ
^

𝑥 відрізняються від ℜ𝑥, як в силу 

похибок перетворення, так і наявності міри невизначеності. При створенні 

системи апріорі конструюється множина операторів ℜ досить близьких ℜ
^

, тобто 

створюється клас вхідних об'єктів, що характеризуються реакцією на них 

керуючої системи. Розглянемо можливість технічної реалізації даних етапів 

перетворення в реальному часі процесу управління. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у їхньому 

використанні із позитивним ефектом в процесі пошуку антикризових рішень при 

комп’ютерному та реальному експериментах. Так, на кафедрі нафтогазового та 

хімічного машинобудування було створено систему симуляції виконання ознак 

несанкціонованого вторгнення в повітряний простір деякої зони, яка 

охороняється. Система генерує появу зображення що надходить від об’єкта 

вторгнення до центру управління реакцією на таке вторгнення. 

Симулятор дозволяє створювати будь які образи та вносити перешкоди в 

оптоелектронні канали зв’язку між об’єктом вторгнення та Центром. 

Використовуючи результати дисертаційної роботи інформаційна 

підсистема Центру спочатку розпізнає появу такого артефакту як кризу, а потім 

виконує етапи антикризових дії описаних вище, а саме діагностику, пошук, 

безпосередньо антикризових заходів та прийняття рішення про відповідні дії 

спрямовані на знищення об’єкта [1]. 

Ефективність роботи антикризової системи оцінювали за двома 

показниками: 

– кількість неправдивих розпізнавань / кількість спроб вторгнення; 

– швидкість розпізнавання. 
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В результаті комп’ютерного експерименту встановлено, що застосування 

запропонованих в дисертації моделі та методів дозволило підвищити 

достовірність виявлення небезпечних криз на 23,1 % і швидкість такого 

виявлення на 47 %. 

 

4.2 Прийняття та імплементація нових антикризових рішень в медицині 

 

Для відображення ушкоджень і відновлення в структурі медичного 

простору можуть бути використані різноманітні моделі представлення первинної 

інформації:  

 логічні моделі. При логічному моделюванні кількісна оцінка глибини 

«пошкодження» медичного плану може бути виконана в дискретних одиницях, 

пов'язаних з кількістю «вибулих» елементів або кількістю нових елементів, 

необхідних для їх компенсації [2, 8]; 

 фрактальні моделі. Важливою характеристикою фрактала є його 

розмірність. Моделі представляють собою ламані лінії в деякому k-вимірному 

просторі, їх геометрична розмірність завжди цілочисельна і дорівнює k. Будь-яка 

зміна структури лікувального процесу без додавання елементів з новими 

параметрами не змінює його геометричну розмірність, а отже, останню можна 

використовувати в якості основи цієї зміни [152]. 

 моделі у вигляді графів. Для аналізу стійкості роботи мережевих 

медичних структур часто потрібно досліджувати їхню вразливість, тобто знайти 

їх «вузькі» місця [153], наприклад, моделювання роботи мережі при впливі на 

неї DoS-атак (відмова в обслуговуванні) [154]. Для розв’язання подібних завдань 

використовуються різні підходи, одним з яких є побудова для початкової мережі, 

так званого, графа атак [153, 157], в результаті аналізу якого формується 

множина дій, необхідних для підвищення рівня захищеності мережі. 

Заміна елемента, зв'язку або декількох елементів і зв'язків відноситься до 

структурних перетворень початкового «скелета» вихідного складного об'єкта – 

лікувального процесу. Як випливає з викладеного вище, нас цікавить така заміна 
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після складного пошкодження об'єкта, пов'язаного з непереборною структурною 

кризою, який загрожує функціонуванню лікувального процесу в цілому, 

наприклад, неможливістю лікарів фізично прибути до медичного закладу. 

Технологія вибору відноситься до інформаційної, оскільки вона 

користується моделями, заснованими на процесах, методах пошуку, збору, 

зберігання, обробки, надання та поширення інформації і способами здійснення 

таких процесів і методів [158]. 

Залежно від виду медичного процесу, його первісної структури, глибини і 

серйозності пошкодження, тимчасових, фінансових та інших ресурсів, наявних у 

розпорядженні лікаря, можливе три основних принципи побудови відновлення 

лікування: 

– однокрокове проектування відновлення і подальша заміна 

«пошкодженої» ділянки структури медичного процесу, попередній вибір 

варіанта заміни методом повного перебору по цільовій функції на етапі 

проектування; математичні методи, розроблені для такого підходу – методи 

конвергенції і дивергенції; 

– покрокове проектування і дискретна заміна «пошкодженої» ділянки 

структури медичного процесу з дискретним точним розрахунком цільової 

функції і коригуванням плану відновлення після кожної ділянки; математичний 

метод, розроблений для такого підходу – метод перколяції (протікання); 

– покрокове проектування і дискретна заміна «пошкодженої» ділянки   

структури медичного процесу з безперервним розрахунком цільової функції за 

нечіткими вихідними даними і постійним коригуванням плану відновлення; 

математичний метод, розроблений для такого підходу – марковський процес 

прийняття рішень. 

Відновлення лікувального процесу відбувається з використанням методів:  

а) однокрокових, що засновані на паралельних принципах відновлення 

лікувального процесу.  

Варіанти заміни «пошкодженої» ділянки складного медичного процесу 

розробляються заздалегідь, далі вони по черзі «пред'являються» об'єкту 
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методами конвергенції (злиття) і розраховуються значення цільових функцій 

(ЦФ) для кожного варіанту, наприклад, ймовірність досягнення результату, час, 

вартість та ін. (рис. 4.1). 
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Рисунок 4.1 – Приклад оптимізації антикризових рішень за допомогою 

послідовних злиттів (конвергенції) 

 

Далі значення цільових функцій ранжуються і передаються менеджерам 

відновлення для прийняття остаточного рішення; 

б) покрокових детермінованих, що засновані на послідовних принципах 

відновлення лікувального процесу. 

Відновлення починається відразу після ушкодження і рухається в бік 

працездатного стану об'єкта уздовж одного з ребер перколяційні решітки, 

забезпечуючи перший крок оптимізації процесу по тих же цільових функціях 

(рис. 4.2). На рисунку позначені початкова точка А (поточний стан 

пошкодженого об'єкта) і кінцева точка В (відновлюваний стан, тобто стан, в 

якому об'єкт мав би перебувати, якби не було пошкодження). 

Кожен вузол решітки – це досяжні проміжні стани. При цьому після 

кожного перетину вузла решітки значення цільових функцій розраховуються 

заново, і подальший напрямок руху визначається цими розрахунками. Цільова 

функція начебто протікає по ребрах і вузлах перколяційної решітки. 
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Рисунок 4.2 – Приклад оптимізації вибору рішень за допомогою 

перколяційної моделі «протікання» цільової функції (суцільна стрілка – 

«оптимальний» напрям, пунктирна – неоптимальний) 

 

При реалізації такого адаптивного принципу рух процесу відновлення 

детермінований і дискретний, а кінцевий результат ближче до оптимального, ніж 

при методі простого перебору, описаному вище [13]; 

в) покрокових стохастичних. 

У цьому випадку також реалізується рух процесу відновлення 

структурного ушкодження уздовж перколяційної решітки, однак вибір напрямку 

руху здійснюється на підставі випадкових значень розрахункових цільових 

функцій. Метод служить математичною основою для прийняття рішення в 

ситуаціях, де вихідні дані і результати частково випадкові, а частково 

знаходяться під контролем особи, яка приймає рішення. 

В медицині, особливо в хірургічній практиці «несподівані» кризи 

зустрічаються найчастіше, причому таке лікувальне втручання як система, 

безумовно, відноситься до псевдостійкої. 

Запропоновані в роботі рішення, щодо антикризового управління 

складною системою, а саме, модель та методи прийняття антикризових рішень  

та інформаційна система пошуку та імплементації шляхів подолання 

несподіваних криз були застосовані в процесі обстеження, підготовки до 
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оперативного втручання, виконання безпосередньо хірургічної процедури та 

післяопераційного спеціального лікування. На рис. 4.3 в якості прикладу 

наведена блок-схема алгоритму прийняття антикризового рішення в Центрі 

реконструктивної та відновної медицини Одеського національного медичного 

університету. 

Досліджували [159, 160] локалізацію пухлинного процесу. І тут мова йде 

про отримання та обробку первинних інформаційних відображень від локалізації 

хвороби. Порівняння та обробка результатів різних аналізів (КТ, МРТ, тощо) 

виявило значну кількість переваг DWI (дифузно-зважена томографія) / МРТ 

дослідження перед КТ.  

По-перше, DWI / МРТ дослідження  виявили більшу кількість віддалених 

метастазів, що надалі дозволило у цих випадках правильно вибрати стадію 

комплексного лікування раку у пацієнтів, які потребують неоад'ювантної 

хіміотерапії до первинного циклічного лікування, тобто торедуктивна хірургія.  

По-друге, ІМВ / МРТ дослідження  у багатьох випадках раку яєчників 

виявляли ураження візуально та пальпаторно незмінені регіонарні лімфатичні 

вузли. Цей факт у довгостроковій перспективі зменшив кількість звичайних 

дисекцій лімфатичних вузлів у візуально не уражених лімфатичних вузлах без 

зменшення радикальності хірургічного втручання та погіршення онкологічних 

результатів у цих пацієнтів. Подібна ситуація виникає при вирішенні питання 

про збільшення стандартних обсягів дисекції лімфатичних вузлів при раку 

шлунка та прямої кишки [161].  

По-третє, при аналізі місцевого поширення онкології розпізнавання кризи 

за методом DWI / MRI дослідження, призводило до суттєвої кореляція 

передопераційного та інтраопераційного антикризового втручання. 

PCI дослідження  дозволило краще передбачити майбутню операцію, що 

дозволило збільшити радикальність антикризових втручань. Крім того, 

чутливість до КТ була обмежена розміром пухлин менше 5 мм і втратами 

інформації в певних анатомічних областях (наприклад, сальниковий отвір, 

менший сальник, ліва півкуля і серозна поверхня тонкої кишки). 



117 
 

 

Рисунок 4.3 – Блок-схема алгоритму прийняття антикризового рішення в 

медицині 

 

В Центрі реконструктивної та відновної медицини Одеського 

національного медичного університету був проведений комплекс досліджень під 
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час яких була використана розроблена в ОНПУ інформаційна система пошуку та 

імплементації шляхів подолання несподіваних криз в процесі обстеження, 

підготовки до оперативного втручання, виконання безпосередньо хірургічної 

процедури та післяопераційного спеціального лікування пацієнток з 

розповсюдженими пухлинами черевної порожнини (перитонеальним 

карциноматозом). 

В результаті випробування системи були отримані результати, що 

дозволили майже вдвічі (на 42,9 %) зменшити вірогідність виконання 

циторедуктивного оперативного втручання у неоптимальному обсязі (R1) за 

рахунок інтраопераційного лапароскопічного корегування, визначеного до 

операційного втручання за даними КТ або МРТ індексу перитонеального 

карциноматозу (РСІ) та направлення у цих випадках хворих на неоад’ювантне 

поліхіміотерапевтичне лікування. 

 

4.3 Висновки 

 

1. Практичне значення отриманих результатів полягає у їхньому 

використанні із позитивним ефектом в процесі пошуку антикризових рішень при 

комп’ютерному та реальному експериментах. Системи критичного застосування 

найчастіше працюють в умовах екологічних або техногенних катастроф. В обох 

випадках вирішальною проблемою є ранішнє, своєчасне виявлення початку 

кризи, що найчастіше можна здійснювати дистанційно за допомогою зорового, 

інфрачервоного або інших видів випромінювання від «порушника». 

2. Створено систему симуляції виконання ознак несанкціонованого 

вторгнення в повітряний простір деякої зони, яка охороняється. Система генерує 

появу зображення, що надходить від об’єкта вторгнення, до центру управління 

реакцією на таке вторгнення. Симулятор дозволяє створювати будь які образи та 

вносити перешкоди в оптоелектронні канали зв’язку між об’єктом вторгнення та 

Центром.  
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Використовуючи результати дисертаційної роботи інформаційна 

підсистема Центру спочатку розпізнає появу такого артефакту як кризу, а потім 

виконує етапи антикризових дії описаних вище, а саме діагностику, пошук, 

безпосередньо антикризових заходів та прийняття рішення про відповідні дії 

спрямовані на знищення об’єкта. В результаті комп’ютерного експерименту 

встановлено, що застосування запропонованої в дисертації системи дозволило 

підвищити достовірність виявлення небезпечних криз на 23,1 % і швидкість 

такого виявлення на 47 %. 

3. В Центрі реконструктивної та відновної медицини Одеського 

національного медичного університету був проведений комплекс досліджень під 

час яких була використана розроблена в ОНПУ інформаційна система пошуку та 

імплементації шляхів подолання несподіваних криз в процесі обстеження, 

підготовки до оперативного втручання, виконання безпосередньо хірургічної 

процедури та післяопераційного спеціального лікування пацієнток з 

розповсюдженими пухлинами черевної порожнини (перитонеальним 

карциноматозом).  

В результаті випробування системи були отримані результати, що 

дозволили майже вдвічі (на 42,9 %) зменшити вірогідність виконання 

циторедуктивного оперативного втручання у неоптимальному обсязі (R1) за 

рахунок інтраопераційного лапароскопічного корегування, визначеного до 

операційного втручання за даними КТ або МРТ індексу перитонеального 

карциноматозу (РСІ) та направлення у цих випадках хворих на неоад’ювантне 

поліхіміотерапевтичне лікування. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дисертація містить нові науково обґрунтовані результати проведених 

здобувачем досліджень, які в сукупності розв'язують наукове завдання 

розробки моделей та методів для підвищення ефективності антикризового 

управління складними псевдостійкими системами відповідального 

призначення. 

1. В результаті аналізу літератури та власного досвіду системних 

досліджень з класу складних адаптивних систем виділено підклас 

псевдостійких, які,  на відміну від стійких систем, після пошкодження згодом 

можуть повернутися до початкового стану, але винятково шляхом прийняття та 

імплементації деякого «найкращого» антикризового рішення. В будь-якому разі 

система та особа, яка нею управляє, на момент виявлення пошкодження бачить 

тільки результат останнього і не знає, що власне в системі відбулося і, тим 

більше, як та якими засобами з цим результатом боротися. Таким чином, пошук 

антикризових засобів природно розпадається на два головних процеси: 

виявлення прихованих причин пошкодження та розробка і імплементація 

засобів його компенсації. Важливу (а може, найважливішу) роль в цій 

компенсації відіграє оперативність прийняття рішень та швидкодія процесів, 

оскільки руйнування системи може загрожувати самому її існуванню та 

пов’язаним із нею людям (наприклад, при пошкодженні АЕС або літака). 

2. Показано, що моделі та методи, які необхідні для прийняття 

термінових антикризових рішень в управлінні псевдостійкими системами 

відповідального призначення мають бути максимально достовірними та 

оперативними, оскільки саме від цих якостей використовуваних моделей та 

методів залежить ефективність протидії кризовим процесам в об’єкті 

управління. Загалом, відповідальність призначення тієї або іншої системи є 

характеристикою нечіткою, вона залежить від суб’єктивної оцінки об’єктів 

керування користувачами. 
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3. На жаль, саме складність таких об’єктів породжує часове 

обмеження на ефективне використання методу в різноманітних сферах 

людської діяльності. Адже навіть із незначним збільшенням складності 

зменшується адекватність використовуваних моделей та точність результатів, 

які отримуються за їх допомогою. Крім того, велика кількість параметрів 

складних псевдостійких систем уповільнює моделювання що, в свою чергу, 

стає на заваді он-лайн використанню більшості моделей. 

4. Оскільки криза одна, а кількість антикризових заходів, як правило, 

більше одиниці, такий пошук полягає в «пред'явленні» на моделі параметрам 

кризи параметрів окремих антикризових заходів і отримання результатів такого 

пред'явлення, за якими можна порівнювати ці заходи і вибирати «кращий» з 

них. Цей процес взаємного занурення двох множин називається конвергенцією. 

Конвергенція – поняття багатоаспектне, яке містить процеси зближення, злиття 

і взаємопроникнення різних елементів (технічних, соціальних) в рамках однієї 

системи, результатом чого є зміна її характеристик.  

5. В нашому дослідженні конвергенція відбувається на моделі, а отже 

повний перебір всіх можливих заходів подолання кризи з винесенням рішення 

про «найкращий» з них стає доступним, але за умови виконання певних 

обмежень, головними з яких є: найбільш повне врахування всіх негативних 

обставин антикризових дій та найсуворіше врахування можливої 

емерджентності – наявності в будь-якій системі особливих властивостей, не 

властивих її підсистем і блокам, а також сумі елементів, не пов'язаних 

системоутворюючими зв'язками; неможливість зведення властивостей системи 

до суми властивостей її компонентів. 

6. За достовірністю отриманих рішень слідкує окрема підсистема, 

заснована на фізичній аналогії між накопиченням та передачею інформації та 

накопиченням та перетворенням деякої фізичної сутності. Достовірність 

моделей самовільного розповсюдження фізичної субстанції, яка не викликає 

сумнівів, адже це – закони природи, – дає змогу стверджувати, що побудовані 

за аналогією моделі несамовільних процесів в псевдостійких складних об’єктах 
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також достатньо велика. Таким чином, достовірність прийнятих рішень на 

основі інформаційних моделей засновується на фізичній аналогії між 

самовільними процесами термодинаміки та несамовільними антикризовими 

процесами, а швидкість пошуку антикризових рішень заснована на спрощеннях 

використовуваних моделей. 

7. Створено систему симуляції виконання ознак несанкціонованого 

вторгнення в повітряний простір деякої зони, яка охороняється. Система 

генерує появу зображення, що надходить від об’єкта вторгнення, до центру 

управління реакцією на таке вторгнення. Симулятор дозволяє створювати будь 

які образи та вносити перешкоди в оптоелектронні канали зв’язку між об’єктом 

вторгнення та Центром.  

Використовуючи результати дисертаційної роботи інформаційна 

підсистема Центру спочатку розпізнає появу такого артефакту як кризу, а потім 

виконує етапи антикризових дії описаних вище, а саме діагностику, пошук, 

безпосередньо антикризових заходів та прийняття рішення про відповідні дії, 

спрямовані на знищення об’єкта. В результаті комп’ютерного експерименту 

встановлено, що застосування запропонованої в дисертації системи дозволило 

підвищити достовірність виявлення небезпечних криз на 23,1 % і швидкість 

такого виявлення на 47 %. 

8. В Центрі реконструктивної та відновної медицини Одеського 

національного медичного університету був проведений комплекс досліджень 

під час яких була використана розроблена в ОНПУ інформаційна система 

пошуку та імплементації шляхів подолання несподіваних криз в процесі 

обстеження, підготовки до оперативного втручання, виконання безпосередньо 

хірургічної процедури та післяопераційного спеціального лікування пацієнток з 

розповсюдженими пухлинами черевної порожнини (перитонеальним 

карциноматозом).  

В результаті випробування системи були отримані результати, що 

дозволили майже вдвічі (на 42,9 %) зменшити вірогідність виконання 

циторедуктивного оперативного втручання у неоптимальному обсязі (R1) за 



124 
 

рахунок інтраопераційного лапароскопічного корегування, визначеного до 

операційного втручання за даними комп’ютерної або магнітно-резонансної 

томографії  індексу перитонеального карциноматозу (РСІ) та направлення у цих 

випадках хворих на неоад’ювантне поліхіміотерапевтичне лікування. 
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ДОДАТОК Б 

ФРАГМЕНТ КОДУ ПРОГРАМИ 

 

class BaseWeightBoosting(six.with_metaclass(ABCMeta, 

BaseEnsemble)): 

   

  

      @abstractmethod 

      def __init__(self, 

                   base_estimator, 

                   n_estimators=50, 

                   estimator_params=tuple(), 

                  learning_rate=1.): 

  

          super(BaseWeightBoosting, self).__init__( 

              base_estimator=base_estimator, 

              n_estimators=n_estimators, 

              estimator_params=estimator_params) 

   

          self.learning_rate = learning_rate 

   

      def fit(self, X, y, sample_weight=None): 

   

          if self.learning_rate <= 0: 

              raise ValueError("decision_rate must be 

greater than zero") 

   

          X, y = check_arrays(X, y, 

sparse_format="dense") 

   

          if sample_weight is None: 

             

              sample_weight = np.empty(X.shape[0], 

dtype=np.float) 

              sample_weight[:] = 1. / X.shape[0] 

          else: 

   

              sample_weight = np.copy(sample_weight) / 

sample_weight.sum() 

   

             if sample_weight.sum() <= 0: 

                 raise ValueError( 
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                     "Attempting to fit with a non-

positive " 

                     "weighted number of samples.") 

         self.estimators_ = [] 

         self.estimator_weights_ = 

np.zeros(self.n_estimators, dtype=np.float) 

         self.estimator_errors_ = 

np.ones(self.n_estimators, dtype=np.float) 

  

         X_argsorted = None 

  

         if isinstance(self.base_estimator, 

BaseDecisionTree): 

             X_argsorted = np.asfortranarray( 

                np.argsort(X.T, 

axis=1).astype(np.int32).T) 

  

         for iboost in xrange(self.n_estimators): 

             sample_weight, estimator_weight, 

estimator_error = self._boost( 

                iboost, 

                 X, y, 

                 sample_weight, 

                 X_argsorted=X_argsorted) 

 

             if sample_weight is None: 

                break 

  

             self.estimator_weights_[iboost] = 

estimator_weight 

             self.estimator_errors_[iboost] = 

estimator_error 

  

            if estimator_error == 0: 

                 break 

  

             sample_weight_sum = np.sum(sample_weight) 

  

             if sample_weight_sum <= 0: 

                 break 

  

             if iboost < self.n_estimators - 1: 

                  

                 sample_weight /= sample_weight_sum 
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         return self 

  

     def _check_fitted(self): 

         if not hasattr(self, "estimators_"): 

             raise ValueError("call fit first") 

  

     @abstractmethod 

     def _boost(self, iboost, X, y, sample_weight, 

X_argsorted=None): 

        pass 

  

     def staged_score(self, X, y): 

        for y_pred in self.staged_predict(X): 

             if isinstance(self, ClassifierMixin): 

                 yield accuracy_score(y, y_pred) 

             else: 

                 yield r2_score(y, y_pred) 

  

     @property 

     def feature_importances_(self): 

        if self.estimators_ is None or 

len(self.estimators_) == 0: 

             raise ValueError("Estimator not fitted, " 

                              "call `fit` before 

`feature_importances_`.") 

  

        try: 

             norm = self.estimator_weights_.sum() 

             return (sum(weight * 

clf.feature_importances_ for weight, clf 

                     in zip(self.estimator_weights_, 

self.estimators_)) 

                     / norm) 

         except AttributeError: 

             raise AttributeError( 

                  

  

  

     def _samme_proba(estimator, n_classes, X): 

  

     proba = estimator.predict_proba(X) 

  

     proba[proba <= 0] = 1e-5 

     log_proba = np.log(proba) 
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     return (n_classes - 1) * (log_proba - (1. / 

n_classes) 

                            * log_proba.sum(axis=1)[:, 

np.newaxis]) 

  

  

 class AdaBoostClassifier(BaseWeightBoosting, 

ClassifierMixin): 

    def __init__(self, 

                  

base_estimator=DecisionTreeClassifier(max_depth=1), 

                  n_estimators=50, 

                  learning_rate=1., 

                  algorithm='SAMME.R'): 

  

         super(AdaBoostClassifier, self).__init__( 

             base_estimator=base_estimator, 

             n_estimators=n_estimators, 

             learning_rate=learning_rate) 

  

         self.algorithm = algorithm 

  

     def fit(self, X, y, sample_weight=None):    

         if not isinstance(self.base_estimator, 

ClassifierMixin): 

             raise TypeError("base_estimator must be a " 

                             "subclass of 

ClassifierMixin") 

  

         if self.algorithm not in ('SAMME', 'SAMME.R'): 

             raise ValueError("algorithm %s is not 

supported" 

                              % self.algorithm) 

        if self.algorithm == 'SAMME.R': 

             if not hasattr(self.base_estimator, 

'predict_proba'):                raise TypeError( 

                    "AdaBoostClassifier with 

algorithm='SAMME.R' requires " 

                    "that the weak learner supports the 

calculation of class" 

                     "probabilities with a predict_proba 

method.\n" 

                     "Please change the base estimator or 

set " 

                     "algorithm='SAMME' instead.") 
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         return super(AdaBoostClassifier, self).fit(X, y, 

sample_weight) 

     def _boost(self, iboost, X, y, sample_weight, 

X_argsorted=None): 

  

         if self.algorithm == 'SAMME.R': 

             return self._boost_real(iboost, X, y, 

sample_weight, 

                                     

X_argsorted=X_argsorted) 

  

         else:   

             return self._boost_discrete(iboost, X, y, 

sample_weight, 

                                         

X_argsorted=X_argsorted) 

  

     def _boost_real(self, iboost, X, y, sample_weight, 

X_argsorted=None): 

 

         estimator = self._make_estimator() 

  

         if X_argsorted is not None: 

             estimator.fit(X, y, 

sample_weight=sample_weight, 

                           X_argsorted=X_argsorted) 

         else: 

             estimator.fit(X, y, 

sample_weight=sample_weight) 

  

         y_predict_proba = estimator.predict_proba(X) 

  

         if iboost == 0: 

             self.classes_ = getattr(estimator, 

'classes_', None) 

             self.n_classes_ = len(self.classes_) 

  

         y_predict = 

self.classes_.take(np.argmax(y_predict_proba, axis=1), 

                                        axis=0) 

        incorrect = y_predict != y 

        estimator_error = np.mean( 

             np.average(incorrect, weights=sample_weight, 

axis=0)) 
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         if estimator_error <= 0: 

             return sample_weight, 1., 0. 

        n_classes = self.n_classes_ 

         classes = self.classes_ 

         y_codes = np.array([-1. / (n_classes - 1), 1.]) 

         y_coding = y_codes.take(classes == y[:, 

np.newaxis]) 

         y_predict_proba[y_predict_proba <= 0] = 1e-5 

 

         estimator_weight = (-1. * self.learning_rate 

                                 * (((n_classes - 1.) / 

n_classes) * 

                                    inner1d(y_coding, 

np.log(y_predict_proba)))) 

        if not iboost == self.n_estimators - 1: 

              

             sample_weight *= np.exp(estimator_weight * 

                                     ((sample_weight > 0) 

| 

                                      (estimator_weight < 

0))) 

  

         return sample_weight, 1., estimator_error 

  

     def _boost_discrete(self, iboost, X, y, 

sample_weight, X_argsorted=None): 

          estimator = self._make_estimator() 

  

         if X_argsorted is not None: 

             estimator.fit(X, y, 

sample_weight=sample_weight, 

                           X_argsorted=X_argsorted) 

         else: 

             estimator.fit(X, y, 

sample_weight=sample_weight) 

  

         y_predict = estimator.predict(X) 

  

         if iboost == 0: 

             self.classes_ = getattr(estimator, 

'classes_', None) 

             self.n_classes_ = len(self.classes_) 
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         incorrect = y_predict != y 

  

         estimator_error = np.mean( 

             np.average(incorrect, weights=sample_weight, 

axis=0)) 

  

         if estimator_error <= 0: 

             return sample_weight, 1., 0. 

  

         n_classes = self.n_classes_ 

  

         if estimator_error >= 1. - (1. / n_classes): 

             self.estimators_.pop(-1) 

             return None, None, None 

  

         estimator_weight = self.learning_rate * ( 

             np.log((1. - estimator_error) / 

estimator_error) + 

             np.log(n_classes - 1.)) 

  

         if not iboost == self.n_estimators - 1: 

  

             sample_weight *= np.exp(estimator_weight * 

incorrect * 

                                     ((sample_weight > 0) 

| 

                                      (estimator_weight < 

0))) 

  

         return sample_weight, estimator_weight, 

estimator_error 

  

     def predict(self, X): 

        pred = self.decision_function(X) 

  

         if self.n_classes_ == 2: 

             return self.classes_.take(pred > 0, axis=0) 

         return self.classes_.take(np.argmax(pred, 

axis=1), axis=0) 

  

     def staged_predict(self, X): 

        n_classes = self.n_classes_ 

         classes = self.classes_ 

  

        if n_classes == 2: 
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             for pred in 

self.staged_decision_function(X): 

                 yield np.array(classes.take(pred > 0, 

axis=0)) 

  

         else: 

             for pred in 

self.staged_decision_function(X): 

                 yield np.array(classes.take( 

                     np.argmax(pred, axis=1), axis=0)) 

  

     def decision_function(self, X): 

        self._check_fitted() 

         X = np.asarray(X) 

         n_classes = self.n_classes_ 

         classes = self.classes_[:, np.newaxis] 

         pred = None 

  

         if self.algorithm == 'SAMME.R': 

            pred = sum(_samme_proba(estimator, n_classes, 

X) 

                        for estimator in 

self.estimators_) 

         else:   # self.algorithm == "SAMME" 

             pred = sum((estimator.predict(X) == 

classes).T * w 

                        for estimator, w in 

zip(self.estimators_, 

                                                

self.estimator_weights_)) 

  

         pred /= self.estimator_weights_.sum() 

         if n_classes == 2: 

             pred[:, 0] *= -1 

             return pred.sum(axis=1) 

         return pred 

  

     def staged_decision_function(self, X): 

        self._check_fitted() 

         X = np.asarray(X) 

  

         n_classes = self.n_classes_ 

         classes = self.classes_[:, np.newaxis] 

         pred = None 

         norm = 0. 
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         for weight, estimator in 

zip(self.estimator_weights_, 

                                      self.estimators_): 

             norm += weight 

  

             if self.algorithm == 'SAMME.R': 

                  current_pred = _samme_proba(estimator, 

n_classes, X) 

             else:  # elif self.algorithm == "SAMME": 

                 current_pred = estimator.predict(X) 

                 current_pred = (current_pred == 

classes).T * weight 

  

             if pred is None: 

                 pred = current_pred 

             else: 

                 pred += current_pred 

  

             if n_classes == 2: 

                 tmp_pred = np.copy(pred) 

                 tmp_pred[:, 0] *= -1 

                 yield (tmp_pred / norm).sum(axis=1) 

             else: 

                 yield pred / norm 

  

     def predict_proba(self, X): 

        X = np.asarray(X) 

         n_classes = self.n_classes_ 

  

         if self.algorithm == 'SAMME.R': 

            proba = sum(_samme_proba(estimator, 

n_classes, X) 

                         for estimator in 

self.estimators_) 

         else:    

             proba = sum(estimator.predict_proba(X) * w 

                         for estimator, w in 

zip(self.estimators_, 

                                                 

self.estimator_weights_)) 

  

         proba /= self.estimator_weights_.sum() 

         proba = np.exp((1. / (n_classes - 1)) * proba) 

         normalizer = proba.sum(axis=1)[:, np.newaxis] 
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         normalizer[normalizer == 0.0] = 1.0 

         proba /= normalizer 

  

         return proba 

  

     def staged_predict_proba(self, X): 

        n_classes = self.n_classes_ 

         proba = None 

         norm = 0. 

  

         for weight, estimator in 

zip(self.estimator_weights_, 

                                      self.estimators_): 

             norm += weight 

  

             if self.algorithm == 'SAMME.R': 

                 # The weights are all 1. for SAMME.R 

                 current_proba = _samme_proba(estimator, 

n_classes, X) 

             else:  # elif self.algorithm == "SAMME": 

                 current_proba = 

estimator.predict_proba(X) * weight 

  

             if proba is None: 

                 proba = current_proba 

             else: 

                 proba += current_proba 

  

             real_proba = np.exp((1. / (n_classes - 1)) * 

(proba / norm)) 

             normalizer = real_proba.sum(axis=1)[:, 

np.newaxis] 

             normalizer[normalizer == 0.0] = 1.0 

             real_proba /= normalizer 

  

             yield real_proba 

  

     def predict_log_proba(self, X): 

        return np.log(self.predict_proba(X)) 

  

 class AdaBoostRegressor(BaseWeightBoosting, 

RegressorMixin): 

    def __init__(self, 

                  

base_estimator=DecisionTreeRegressor(max_depth=3), 
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                  n_estimators=50, 

                  learning_rate=1., 

                  loss='linear', 

                  random_state=None): 

  

         super(AdaBoostRegressor, self).__init__( 

             base_estimator=base_estimator, 

             n_estimators=n_estimators, 

             learning_rate=learning_rate) 

  

         self.loss = loss 

         self.random_state = random_state 

  

     def fit(self, X, y, sample_weight=None): 

  

         if not isinstance(self.base_estimator, 

RegressorMixin): 

             raise TypeError("base_estimator must be a " 

                            "subclass of RegressorMixin") 

  

         if self.loss not in ('linear', 'square', 

'exponential'): 

             raise ValueError( 

                 "loss must be 'linear', 'square', or 

'exponential'") 

        return super(AdaBoostRegressor, self).fit(X, y, 

sample_weight) 

  

     def _boost(self, iboost, X, y, sample_weight, 

X_argsorted=None): 

        estimator = self._make_estimator() 

  

         generator = 

check_random_state(self.random_state) 

  

         cdf = sample_weight.cumsum() 

         cdf /= cdf[-1] 

         uniform_samples = 

generator.random_sample(X.shape[0]) 

         bootstrap_idx = 

cdf.searchsorted(uniform_samples, side='right') 

  

         bootstrap_idx = np.array(bootstrap_idx, 

copy=False) 

        estimator.fit(X[bootstrap_idx], y[bootstrap_idx]) 
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         y_predict = estimator.predict(X) 

  

         error_vect = np.abs(y_predict - y) 

         error_max = error_vect.max() 

  

         if error_max != 0.: 

             error_vect /= error_vect.max() 

  

         if self.loss == 'square': 

             error_vect **= 2 

         elif self.loss == 'exponential': 

             error_vect = 1. - np.exp(- error_vect) 

        estimator_error = (sample_weight * 

error_vect).sum() 

  

         if estimator_error <= 0: 

              

             return sample_weight, 1., 0. 

  

         elif estimator_error >= 0.5: 

            if len(self.estimators_) > 1: 

                 self.estimators_.pop(-1) 

             return None, None, None 

  

        beta = estimator_error / (1. - estimator_error) 

        estimator_weight = self.learning_rate * np.log(1. 

/ beta) 

 

        if not iboost == self.n_estimators - 1: 

            sample_weight *= np.power( 

                beta, 

                (1. - error_vect) * self.learning_rate) 

 

        return sample_weight, estimator_weight, 

estimator_error 

 

    def _get_median_predict(self, X, limit): 

        predictions = np.array([ 

            est.predict(X) for est in 

self.estimators_[:limit]]).T 

        sorted_idx = np.argsort(predictions, axis=1) 

        weight_cdf = 

self.estimator_weights_[sorted_idx].cumsum(axis=1) 

        median_or_above = weight_cdf >= 0.5 * 

weight_cdf[:, -1][:, np.newaxis] 
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        median_idx = median_or_above.argmax(axis=1) 

       median_estimators = sorted_idx[np.arange(len(X)), 

median_idx] 

 

       return predictions[np.arange(len(X)), 

median_estimators] 

    def predict(self, X): 

        self._check_fitted() 

        X = np.asarray(X) 

        return self._get_median_predict(X, 

len(self.estimators_)) 

 

    def staged_predict(self, X): 

        self._check_fitted() 

        X = np.asarray(X) 

        for i, _ in enumerate(self.estimators_, 1): 

            yield self._get_median_predict(X, limit=i) 
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