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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальнiсть теми. Основнi алгоритми стохастичної апроксимацiї, що були
запропонованi Робiнсом i Монро та Кiферем i Вольфовицем на початку 1950-х
рокiв стали об’єктом теоретичних та практичних дослiджень у зв’язку з великою
кiлькiстю прикладних та теоретичних проблем, що виникають в аналiзi стохастич-
них процесiв. В основi алгоритмiв лежить стохастичне рiзницеве рiвняння

un+1 = un + εnYn,

де un набуває значень з евклiдового простору та описує стан системи, Yn випад-
ковий вектор, εn > 0 малий параметр.

В данiй роботi розглядається процедура стохастичної оптимiзацiї в неперерв-
ному випадку. Вперше даний пiдхiд був запропонований в роботi Kiefer E., Wol-
fowitz J.1 в дискретному випадку при цьому були встановленi асимптотичнi вла-
стивостi та отримана збiжнiсть процедури в середньому квадратичному.

Метод полягає в пошуку точки максимуму u0, невiдомої функцiї регресiї f(u),
u ∈ R, за умови його єдиностi. Крiм того, значення функцiї f(u) вимiрюється з
випадковими помилками, що не дозволяє застосувати градiєнтний метод
u(t+ 1)− u(t) = af ′(u(t)), де константа a > 0 . Iдея процедури Кiфера та Воль-
фовиця зводиться до наближеного пiдрахунку похiдної як вiдношення приросту
функцiї до приросту аргументу ∆u = 2c(t)→ 0, t→∞ i одночасним сповiльнен-
ням руху u до u0 вводячи залежнiсть вiд часу для параметра a.

Аналогiчна процедура стохастичної оптимiзацiї для неперервного випадку була
введена Хасьминским Р. З. i розглядались в роботах Невельсона М. Б., Дячкова
А. Г. i Пинскера М. С., Гладишева Е. Г., Логiнова Н. В., Benveniste A., Metivier
M., Priouret P., та iнших авторiв.

Збiжнiсть неперервної процедури Кiфера-Вольфовиця розглянув Sakrison D. T.,
а Derman C. довiв збiжнiсть процедури з ймовiрнiстю 1 при слабших умовах.
В роботi Невельсона М. Б., Хасьминского Р. З. 2 збiжнiсть встановлюється че-
рез властивостi функцiй типу Ляпунова та мартингальнi властивостi випадкових
процесiв, що значно спрощує вивчення та застосування процедури стохастичної
оптимiзацiї.

Застосування стохастичної апроксимацiї з точки зору проблем оптимiзацiї роз-
глянутi в роботi Ljung L., Pflug G., Walk H. 3, при цьому авторами модифiковано
процедури Роббiнса-Монро та отримано ряд застосувань при знаходженнi гло-
бального мiнiмуму функцiї F (u), u ∈ S, S∈Rd, S - обмежена область, i локального

1Kiefer E. Stochastic estimation of the maximum of a regression function./ Kiefer E., Wolfowitz J. // Ann. Math.
Statist., – 1952. – 23, № 3. – P. 462–466.

2Невельсон М. Б. Стохистическая аппроксимация и рекуррентное оценивание./ Невельсон М. Б., Хасьминс-
кий Р. З. – М.: Наука. – 1972. – 304 c.

3Ljung L. Stochastic Approximation and Optimization of Random Systems / L. Ljung, G. Pflug, H. Walk. — Basel:
Birkhauser Verlag, 1992. — 115 p.
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мiнiмуму при u ∈ S
⋂
U, де U вiдкритий окiл точки u0. В неперервному випадку

використано принцип iнварiантностi для процесiв.
Основними властивостивостями процедури стохастичної оптимiзацiї є її асимп-

тотична нормальнiсть, а також властивiсть флуктуацiй вiдносно дифузiйної скла-
дової процедури. Данi властивостi були розглянутi в роботах Невельсона М. Б.,
Хасьминского Р. З., I. А. Iбрагiмова, Fabian V., Ruppert D., та iнших. При цьому,
авторами використовується нормування по часу на

√
t з центруванням флуктуа-

цiй по точцi рiвноваги u0, або по граничному процесу.
До найважливiших питань теорiї еволюцiйних систем в випадковому середови-

щi вiдносять стiйкiсть. Стiйкiсть динамiчної системи, що задовольняє принципу
усереднення, вперше була встановлена М.М. Боголюбовим, а також розглянута
Ю.О. Митропольським та А.М. Самойленко. Розвитку теорiї випадкових еволю-
цiй започаткований Hersh T. ,Griego R., призвiв до вивчення стiйкостi динамiчних
систем у випадковому середовищi. Стiйкiсть динамiчної системи з марковським
збуренням при умовi стiйкостi усередненої системи вивчалась в роботах А.В. Ско-
рохода, Є.Ф. Царькова, а також В.С. Королюка. В умовах дифузiйної апрокси-
мацiї динамiчної системи з марковським збуренням проблема стiйкостi вперше
була розв’язана в роботi Blankenship G. L., Papanicolaou G. C. з використанням
мартингальної характеризацiї вiдповiдного марковського процесу.

Стiйкiсть динамiчної системи у напiвмарковському середовищi в умовах усеред-
нення та дифузiйної апроксимацiї вивчалась А.В. Свiщуком та В.С. Королюком.
При цьому використовувалася мартингальна характеризацiя марковського проце-
су з додатковою компонентою лiнiйчатого процесу. У випадку з напiвмарковсь-
кими збуреннями, для вивчення стiйкостi динамiчної системи використовують
всластивостi компенсуючого оператора введеного в роботах М.Н. Свiрiденко.

В роботi О.М. Iксанова розглянуто процеси дробового ефекту, граничними для
яких є дробово iнтегровнi стiйкi процеси Левi (згорки степеневих функцiй та стiй-
ких процесiв Левi) та дробово iнтегровнi оберненi стiйкi субординатори.

У роботах Я.М. Чабанюка отримана збiжнiсть процедури стохастичної апрок-
симацiї у випадках залежностi функцiї регресiї вiд марковського та напiвмар-
ковського процесу, в схемах усереднення та дифузiйної апроксимацiї. Також роз-
глянуто асимптотичну нормальнiсть процедури в зазначених схемах.

Процедура стохастичної оптимiзацiї у марковському середовищi в схемах усе-
реднення та дифузiйної апроксимацiї розглянута в роботах У.Т. Хiмки, з викорис-
танням двокомпонентного марковського процесу. Крiм цього в роботi дослiджено
флуктуацiї процедур стохастичної оптимiзацiї з iмпульсним та дифузiйним збу-
ренням.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-
цiйне дослiдження було виконано у вiдповiдностi до плану наукових дослiджень
кафедри прикладної математики Нацiонального унiверситету "Львiвська полi-



3

технiка". Її результати включенi в науковий звiт про виконання державної теми
"Стохастична оптимiзацiя в марковських та напiвмарковських середовищах"(Мi-
нiстерство освiти i науки України, номер держ. реєстрацiї 0103U008846, на перiод
з 2009-2014 рр.).

Мета i задачi дослiдження.
Метою дисертацiї є встановлення достатнiх умов збiжностi та асимптотичної

нормальностi неперервної процедури стохастичної оптимiзацiї в напiвмарковсько-
му середовищi.

Для досягнення поставленої мети розв’язуються наступнi задачi:
– модифiкувати процедуру Кiфера-Вольфовиця методом вводу другого пара-

метру у функцiю регресiї, що описує вплив зовнiшнiх випадкових факторiв i за-
дається напiвмарковським процесом.

– отримати достатнi умови збiжностi процедури стохастичної оптимiзацiї з на-
пiвмарковськими переключеннями в схемах усереднення та дифузiйної апрокси-
мацiї;

– отримати умови збiжностi процедури стохастичної оптимiзацiї з напiвмар-
ковськими переключеннями та iмпульсним збуренням;

– встановити асимптотичну поведiнку процедури стохастичної оптимiзацiї в
умовах збiжностi в схемi дифузiйної апроксимацiї;

Об’єкт дослiдження – неперервна процедура стохастичної оптимiзацiї у ви-
падку залежностi функцiї регресiї вiд зовнiшнього середовища, що описується
напiвмарковськими переключеннями.

Предмет дослiдження – збiжнiсть неперервної процедури стохастичної опти-
мiзацiї з напiвмарковськими переключеннями до дифузiйних процесiв.

Методи дослiджень. У роботi використовуються результати та методи теорiї
випадкових еволюцiй, марковських та напiвмарковських процесiв, другий метод
Ляпунова, схема серiй з малим параметром в схемi усереднення, дифузiйної апрок-
симацiї. При побудовi граничних операторiв використовується метод розв’язку
проблеми сингулярного збурення для генератора двокомпонентного марковського
процесу.

Наукова новизна одержаних результатiв.
— вперше побудовано компенсуючий оператор розширеного процесу марковсь-

кого вiдновлення для процедури стохастичної оптимiзацiї, отримано його асимп-
тотичний розклад та розвязано проблему сингулярного збурення для асимптоти-
чного оператора з використанням збуреної функцiї типу Ляпунова;

— вперше встановлено достатнi умови збiжностi неперервної процедури стохас-
тичної оптимiзацiї до точки екстремуму усередненої функцiї регресiї в напiвмар-
ковському середовищi в схемах усереднення та дифузiйної апроксимацiї;

— вперше отримано асимптотичну нормальнiсть флуктуацiй неперервної про-
цедури стохастичної оптимiзацiї з напiвмарковськими переключеннями в схемi
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дифузiйної апроксимацiї;
— вперше встановлено достатнi умови збiжностi неперервної процедури стохас-

тичної оптимiзацiї з напiвмарковськими переключеннями та iмпульсними збуре-
ннями до точки екстремуму;

— дослiджено асимптотичну поведiнку математичної моделi для встановлен-
ня оптимальних параметрiв на завершенiсть тестування програмного продукту
в стохастичних умовах та вперше введено параметр впливу зовнiшнiх чинникiв
процесу тестування, що описується напiвмарковським процесом.

Практичне значення одержаних результатiв. Результати дисертацiйної
роботи носять теоретичний i практичний характер. Розглянутi методи стохастич-
ної оптимiзацiї можуть використовуватися для розв’язування прикладних проб-
лем, що задаються стохастичними системами з зовнiшнiми впливами, що опи-
суються напiвмарковськими процесами. В данiй роботi оптимiзацiйна процедура
застосована для аналiзу надiйностi програмного забезпечення, що описується ди-
намiчними моделями на основi неоднорiдного пуассонового процесу, при цьому
врахованi зовнiшнi впливи, що можуть бути описанi напiвмарковським процесом.

Особистий внесок здобувача. Постановка задач належить науковому ке-
рiвнику дисертацiйної роботи Чабанюку Ярославу Михайловичу, доведення тео-
рем та допомiжних тверджень належить дисертанту - Кукурбi Вiктору Романо-
вичу. Застосування процедури стохастичної оптимiзацiї для математичної моделi
прогнозування надiйностi програмного забезпечення проведено дисертантом. У
публiкацiях, виконаних у спiвавторствi, особистий внесок здобувача полягав у ви-
конаннi основних розрахункiв, доведень та формулюваннi висновкiв, спiвавторам
належить постановка задач та рекомендацiї щодо методiв їх розв’язування. Отри-
манi результати дисертацiйної роботи сформульованi у виглядi теорем та строго
доведенi з використанням допомiжних лем та тверджень i обґрунтованi автором
з посиланнями на використанi джерела.

Апробацiя результатiв дисертацiї. Результати дисертацiї доповiдались на
всеукраїнських та мiжнародних конференцiях, зокрема на:

— мiжнароднiй конференцiї "Problems Of Decision Making Under Uncertainties"
(PDMU, Skhidnytsia, 2011, Yalta, 2011, Mukachevo, 2012, Skhidnytsia, 2013, Skhid-

nytsia, 2014, Brno, 2014, Skhidnytsia, 2015),
— XIII мiжнароднiй науковiй конференцiї iм. акад. М.Кравчука (Київ, 2010),
— мiжнароднiй математичнiй конференцiї iм. В.Я. Скоробагатька (Дрогобич,

2011),
— V мiжнароднiй науковiй конференцiї OPTIMA-2012: "Сучаснi проблеми ма-

тематичного моделювання, прогнозування та оптимiзацiї" (Кам’янець-Подiльсь-
кий, 2012),

— VI мiжнароднiй науково-практичнiй конференцiї студентiв, аспiрантiв та мо-
лодих вчених ”Сучаснi задачi прикладної статистики, промислової, актуарної та
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фiнансової математики”, присвяченiй 75-рiччю Донецького нацiонального унiвер-
ситету (Донецьк, 2012),

— International conference Modern Stochastics: Theory and Applications III (MSTA,
Kyiv, 2012),

— IV мiжнароднiй науково-практичнiй конференцiї "Системний аналiз. Iнфор-
матика. Управлiння" (Запорiжжя, 2013),

— IV всеукраїнськiй науково-практичнiй конференцiї "Iнформатика та систем-
нi науки" (Полтава, 2013),

— Конференцiя молодих учених "Пiдстригачiвськi читання – 2015" (Львiв,
2015),
а також на науковому семiнарi кафедри прикладної математики Iнституту при-
кладної математики та фундаментальних наук Нацiонального унiверситету "Львiв-
ська Полiтехнiка" (Львiв, 2013,2015) та на науковому семiнарi кафедри системного
аналiзу та теорiї прийняття рiшень Київського нацiонального унiверситету iменi
Тараса Шевченка (Київ, 2015).

Публiкацiї. За результатами дисертацiйних дослiджень опублiковано 13 нау-
кових праць, серед яких 1 наукова стаття у виданнi, що включене до мiжнародної
науковометричної бази [1], 4 науковi статтi у фахових журналах України [2 — 5]
(загальним обсягом 1,96 умовних друкованих аркушiв), 1 наукова стаття у вiснику
НУЛП [6], та 7 матерiалах i тезах наукових конференцiй [7 — 13].

Структура та обсяг дисертацiї. Дисертацiйна робота складається iз всту-
пу, чотирьох роздiлiв, висновкiв, списку використаних джерел та додатку на 1-й
сторiнцi. Загальний обсяг роботи становить 114 сторiнок, список використаних
джерел налiчує 98 найменування на 8 сторiнках.

ОСНОВНИЙ ЗМIСТ

У Вступi обґрунтовано актуальнiсть теми, сформульовано мету та задачi дос-
лiдження, вказано наукову новизну, практичне значення та апробацiю одержаних
результатiв.

У роздiлi 1 Огляд лiтератури та допомiжнi вiдомостi висвiтлено сутнiсть
проблеми, подано огляд iснуючих на сьогоднiшнiй день результатiв дослiджень
та описано об’єкт дослiджень. Наведено допомiжнi вiдомостi з теорiї марковських
та напiвмарковських процесiв, стохастичних систем з випадковими збуреннями,
мартингальної характеризацiї та збiжностi стохастичних динамiчних систем.

У другому роздiлi Збiжнiсть неперервної процедури стохастичної оптимi-
зацiї описано модифiковану процедуру Кiфера-Вольфовиця з функцiєю регресiї,
залежною вiд впливу зовнiшнього середовища, що описується напiвмарковським
процесом. У пiдроздiлi 2.1 встановлено достатнi умови збiжностi неперервної про-
цедури стохастичної оптимiзацiї в схемi усереднення.
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Процедура будується для функцiї регресiї C(u;x), що залежить вiд впливу
зовнiшнього середовища, яке описується напiвмарковським процесом x(t), t ≥ 0,
у вимiрному фазовому просторi станiв (X,X).

НМП x(t), t ≥ 0 асоцiйований з марковським процесом вiдновлень x0(t), t ≥ 0,
що задається напiвмарковським ядром:

Q(x,B, t) =

∫
B

Gx(t)P (x, dy),

де Gx(t) - функцiя розподiлу часу перебування в станi x ∈ X, P (x,B), x ∈ X,B ∈
X — стохастичне ядро.

Генератор асоцiйованого марковського процесу, x0(t), t ≥ 0 має наступне пред-
ставлення

Q = q(x)[P− I],

де оператор перехiдних ймовiрностей P визначається

Pϕ(x) =

∫
X

P (x, dy)ϕ(y), x ∈ X,

на банаховому просторi B(X) дiйснозначних обмежених неперервних функцiй
ϕ(x), x ∈ X, з нормою

||ϕ(x)|| = sup
x∈X
|ϕ(x)|,

iнтенсивнiсть q(x) визначається як

q(x) = g−1(x), g(x) = Eθx =

∞∫
0

Gx(t)dt,Gx(t) = 1−Gx(t),

тобто θx – час перебування марковського процесу в станi x.
Також НМП x(t), t ≥ 0 є рiвномiрно ергодичним зi стацiонарним розподiлом

π(B), B ∈ X

π(dx)q(x) = qρ(dx), q = 1/g, g =

∫
X

π(dx)q(x),

де ρ(dx) — стацiонарний розподiл вкладеного ланцюга Маркова

ρ(B) =

∫
X

ρ(dx)P (x,B), ρ(X) = 1.

Для генератора Q марковського процесу x0(t), t ≥ 0, визначений потенцiал

R0 = Π− (Π + Q)−1,
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де Πϕ(x) =
∫
X

π(dx)ϕ(x) — проектор на пiдпростiр нулiв оператора Q: NQ = {ϕ :

Qϕ = 0}.
Потенцiйний оператор R0 супроводжуючого марковського процесу x0, (t), t ≥

0, визначається рiвнiстю R0 = [Q + Π]−1 − Π, та задовiльняє спiввiдношення
QR0 = R0Q = I − Π [1].

Як вiдомо з робiт Хасьмiнського Р.З. неперервна процедура стохастичної опти-
мiзацiї з напiвмарковськими переключеннями може розглядатися у виглядi рiв-
няння:

duε(t)

dt
= a(t)∇b(t)C(uε(t);x(t/ε)), (1)

де ∇b(t)C(u;x) = (C(u+b(t);x)−C(u−b(t);x))
2b(t) , u ∈ R.

Без зменшення загальностi будемо вважати, що u0 = 0.
Збiжнiсть неперервної ПСО (1) розглядається в умовах експоненцiальної стiй-

костi рiвняння

du

dt
= C ′(u), C(u) =

∫
X

π(dx)C(u;x). (2)

Функцiя регресiї C(u) має єдину точку u0 екстремуму.

Теорема 1. Нехай iснує функцiя Ляпунова V (u), u ∈ R, для рiвняння (2) така,
що задовольняє умовi експоненцiйної стiйкостi

C1: C ′(u)V ′(u) < −c0V (u), c0 > 0.

А також, при ∇̃b(t)C(u;x) := ∇b(t)C(u;x) − ∇b(t)C(u), мають мiсце додатковi
умови:

C2: |V ′(u)| ≤ c1(1 + V (u)), c1 > 0.

C3: |∇b(t+εs)C(u;x)V ′(u)| ≤ c3(1 + V (u)),

C4: |∇b(t+εs)C(u;x)[∇b(t+εs)C(u;x)V ′(u)]′| ≤ c4(1 + V (u)),

C5: |∇b(t+εs)C(u;x)PR0[∇̃b(t)C(u;x)V ′(u)]′| ≤ c5(1 + V (u)),

Функцiя регресiї C(u, x) по еволюцiї u задовiльняє глобальну умову Лiпшиця

C6: |∇b(t)C(u)− C ′(u)| ≤ k1b(t).

Крiм того, функцiї розподiлу Gx(t), x ∈ X , задовольняють умовi Крамера, рiв-
номiрно по x ∈ X :

C7: sup
x∈X

∞∫
0

ehtḠx(t)dt ≤ H <∞, h > 0.
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Функцiї a(t) та b(t) монотонно спаднi, обмеженi та задовольняють умовам:

C8:
∞∫
0

a(t)dt =∞,
∞∫
0

a(t)b(t)dt <∞,
∞∫
0

a2(t)dt <∞,

C9: a′(t+εs)
a2(t)a(t+εs) ≤ A1,

b′(t+εs)
a2(t)b(t+εs) ≤ A2,

a(t+εs)b′(t+εs)
2a2(t)b(t+εs) ≤ A3, a(t) > 0, b(t) > 0, 0 ≤

t, ε > 0.

Тодi при кожному додатньому ε ≤ ε0, ε0 - достатньо мале, процедура стохас-
тичної оптимiзацiї (1) збiгається при t→∞ з ймовiрнiстю 1 до точки екст-
ремуму:

P{ lim
t→∞

uε(t) = 0} = 1.

У пiдроздiлi 2.2 розглянемо неперервну процедуру стохастичної оптимiзацiї
пошуку точки u0 в схемi дифузiйної апроксимацiї, що задається еволюцiйним ди-
ференцiальним рiвнянням:

duε(t)

dt
= a(t)Cε(uε(t);x(t/ε2)), (3)

де
Cε(u;x) = ∇b(t)C(u;x) + ε−1C0(u;x)

де ∇b(t)C(u;x) = (C(u+b(t);x)−C(u−b(t);x))
2b(t) , u ∈ R. Функцiя регресiї C(u;x), u ∈ R,

x ∈ X задовольняє умовам iснування глобального розв’язку супроводжуючих
систем

dux(t)/dt = C(ux(t), x), x ∈ X.
Функцiя сингулярного збурення C0(u, x) , u ∈ R , x ∈ X , задовольняє умовi
балансу ∫

X

π(dx)C0(u, x) ≡ 0.

Збiжнiсть ПСО (3) розглядається в умовах експоненцiйної стiйкостi рiвняння:

du(t)/dt = C ′(u(t)), (4)

де

C(u) =

∫
X

π(dx)C(u, x).

C(u) - усереднена функцiя регресiї за стацiонарним розподiлом π(B), B ∈ X , яка
має єдину точку екстремуму u0. Без зменшення загальностi покладемо u0 = 0.

Розглянемо елементи ПСО (3), що отримуються внаслiдок розв’язку проблеми
сингулярного збурення(п. 2.4)

L0(x) = C0(x)R0C0(x) + µ(x)C2
0(x)
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L0V (u) = ΠL0(x)V (u)Π =

= b(u)V ′(u) +
1

2
B(u)V ′′(u),

де
b(u) = b0(u) + bµ(u), (5)

b0(u) :=

∫
X

π(dx)C0(u;x)R0C
′
0(u;x),

bµ(u) :=

∫
X

π(dx)µ(x)C0(u;x)C ′0(u;x)

B(u) = B0(u) +Bµ(u) (6)

B0(u) := 2

∫
X

π(dx)C0(u;x)R0C0(u;x),

Bµ(u) :=

∫
X

π(dx)µ(x)C0(u;x)C0(u;x)

µ(x) := (g2(x)− 2g2(x))/g(x),

де g2(x) - другий момент часу перебування

g2(x) :=

∞∫
0

t2Gx(dt) = 2

∞∫
0

Ḡ(2)
x (t)dt, Ḡ(2)

x (t) :=

∞∫
t

Ḡx(s)ds.

Теорема 2. Нехай iснує функцiя Ляпунова V (u), u ∈ R, що забезпечує експо-
ненцiйну стiйкiсть для рiвняння (4)

C1: C ′(u)V ′(u) ≤ −c0V (u), c0 > 0,

C2: | V ′(u) |≤ c1(1 + V (u)),

C3: | ∇b(t)C(u)− C ′(u) |≤ kb(t)V ′(u).

А також, при
∇b(t)C̃(u;x) := ∇b(t)C(u)−∇b(t)C(u;x),

L̃0(x)V (u) = [L0 − L0(x)]V (u) = L̃0(u;x)V ′(u)

мають мiсце додатковi умови C4:

| C0(u;x)[P∇b(t)C̃(u;x)V ′(u)]′ |≤ c2(1 + V (u)),

| C0(u;x)[PL̃0(u;x)V ′(u)]′ |≤ c3(1 + V (u)),

| ∇b(t)C̃(u;x)[P∇b(t)C̃(u;x)V ′(u)]′ |≤ c4(1 + V (u)),



10

| ∇b(t)C̃(u;x)[PL̃0(u;x)V ′(u)]′ |≤ c5(1 + V (u)),

| C0(u;x)[C0(u;x)[P∇b(t)C̃(u;x)V ′(u)]′]′ |≤ c6(1 + V (u)),

| C0(u;x)[C0(u;x)[PL̃0(u;x)V ′(u)]′]′ |≤ c7(1 + V (u)).

Крiм того, функцiї розподiлу Gx(t), x ∈ X, задовольняють умовi Крамера,
рiвномiрно по x ∈ X

C5: sup
x∈X

∞∫
0

ehtḠx(t)dt ≤ H <∞, h > 0.

Нормуюча функцiя a(t) монотонно спадна, обмежена та задовольняє умовам:

C6:
∞∫
0

a(t)dt =∞,
∞∫
0

a2(t)dt <∞,
∞∫
0

a(t)b(t)dt <∞

C7: a(t+ε2s)b′(t+ε2s)
2b(t+ε2s) < A, a′(t+ ε2s) < A, a

2(t+ε2s)
a2(t) < A,A <∞.

Тодi при кожному додатному ε ≤ ε0, ε0 - достатньо мале, процедура сто-
хастичної оптимiзацiї (3) збiгається при t → ∞ з ймовiрнiстю 1 до точки
екстремуму:

P{ lim
t→∞

uε(t) = 0} = 1.

У роздiлi 3 Асимптотична нормальнiсть процедури стохастичної оптимiза-
цiї в схемi дифузiйної апроксимацiї та неперервна процедура з iмпульсними збу-
реннями встановлено асимптотичну нормальнiсть флуктуацiї одновимiрної про-
цедури стохастичної оптимiзацiї в схемi дифузiйної апроксимацiї, що описується
стохастичним диференцiальним рiвнянням. В випадку процедури стохастичної
оптимiзацiї з iмпульсним збуренням встановлено достатнi умови збiжностi, що
дають змогу розглядати асимптотичну нормальнiсть даної процедури.

У пiдроздiлi 3.1 встановлено асимптотичну нормальнiсть флуктуацiй навколо
точки рiвноваги усередненої динамiчної системи.

Неперервна процедура стохастичної оптимiзацiї пошуку точки екстремуму функ-
цiї регресiї C(u, x) в схемi дифузiйної апроксимацiї задається стохастичним ди-
ференцiальним рiвнянням:

duε(t)

dt
= a(t)Cε(uε(t);x(t/ε4)), (7)

де
Cε(u;x) = ∇b(t)C(u;x)ϕ′(u) + ε−1C0(u;x)ϕ′(u),

∇b(t)C(u;x) = (C(u+b(t);x)−C(u−b(t);x))
2b(t) , u ∈ R.

Функцiя регресiї C(u, x) така, що C(u, ·) ∈ C3(R) , тобто допускає наступний
розклад псевдо градiєнта

∇b(t)C(u, x) = C(1)(x) + uC(2)(x) + u2C(3)(u, x), (8)
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де
C(1)(x) = C ′(0, x), C(2)(x) = C ′′u(0, x), (9)

C(3)(x) = C ′′′u (θu, x), 0 ≤ θ ≤ 1. (10)

Нехай для збурення C0(x) функцiї регресiї (8) виконується умова балансу

УБ1: Π̃C0(u;x) :=

∫
X

ρ(dx)C0(u;x) = 0.

При вiдповiдних умовах на нормуючi функцiю a(t), b(t), t > 0, неперервна ПСO
(7) збiгається з ймовiрнiстю одиниця до точки екстремуму u0 рiвняння

du(t)/dt = C(u(t)),

де

C(u) :=

∫
X

π(dx)C(u, x).

Таким умовам задовольняють функцiї

a(t) = a/t, b(t) = b/t1/4, 0 < t0 < t, a, b > 0

якi i буду розглядатися надалi в ПСО (7). З того, що u0 = 0 має мiсце рiвнiсть

C(0) = 0,

а разом з властивостями проектора та розкладом псевдо градiєнта в ряд Тейлора
отримаємо додаткову умову балансу

УБ2 :ΠC1(x) = 0.

Асимптотична нормальнiсть ПСО (7) дослiджується для нормованих флуктуацiй

vε(t) = ε−1
√
t[uε(t)− εCε

0(t)], (11)

де дифузiйне збурення Cε
0(t) визначається через C0(u;x) з (7)

Cε
0(t) = ε−2a

t∫
t0

C0(u
ε(s);x(s/ε4))/sds. (12)

Зауважимо, що збурення (12) задовольняє рiвняння

dCε
0(t)

dt
= ε−2

a

t
C0(u

ε(t);x(
t

ε4
)). (13)

В позначеннi
ṽε(t) = uε(t)− εCε

0(t)
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флуктуацiя (11) має представлення

vε(t) = ε−1
√
tṽε(t),

або в зворотнiй формi
ṽ(t) = εvε(t)/

√
t.

З iншої сторони з (11) маємо представлення

uε(t) = ε[vε(t)/
√
t+ Cε

0(t)]. (14)

Зауваження 1. Для збурення Cε
0(t) доведена слабка збiжнiсть

Cε
0(t)⇒ σ(t)w(t), t > 0, ε→ 0,

де

σ2(t) =
σ2

t2
,

а
σ2 = 2a2

∫
X

π(dx)C0(x)R0C0(x). (15)

Теорема 3. При умовах збiжностi ПСО (7) та при додаткових умовах УБ1,
УБ2 а також

D1 : ρ2 := σ2 + σ2µ > 0,

де σ2 обчислюється в (15), а

σ2µ = qa2
∫
X

ρ(dx)µ(x)C2
0(x),

µ(x) := g2(x)− 2g2(x),

D2 : c1 < −
1

2a
,

де
c1 := q

∫
X

ρ(dx)C1(x),

має мiсце слабка збiжнiсть

vε(t)⇒ ζ(t), Cε
0(t)⇒ σ(t)w(t), t > 0, ε→ 0,

в кожному скiнченому iнтервалi 0 < t0 < t < T .
Граничний двокомпонентний процес ζ(t), σ(t)w(t) , t > 0 , визначається ге-

нератором

Ltϕ(v, w) =
a2ρ2

2t2
ϕ′′w(v, w) +

a

t
C2(v, w)ϕ′v(v, w), (16)

де C2(v, w) = vb+ ac1
√
tw, b := ac1 +

1

2
.
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У пiдроздiлi 3.2 встановлено достатнi умови збiжностi процедури стохастичної
оптимiзацiї з додатковими iмпульсними збуреннями в схемi з малим параметром
серiй в термiнах властивостей функцiї Ляпунова, використовуючи розв’язок проб-
леми сингулярного збурення для рiвномiрно ергодичного напiвмарковського про-
цесу.

Неперервна процедура стохастичної оптимiзацiї з напiвмарковськими переклю-
ченнями з iмпульсними збуреннями задається еволюцiйним рiвнянням:

duε(t)

dt
= a(t)[∇b(t)C(uε(t);x(t/ε4))dt+ εdηε(t)], (17)

де ∇b(t)C(u;x) = (C(u+b(t);x)−C(u−b(t);x))
2b(t) , u ∈ R.

Iмпульсний процес збурень (IПЗ) ηε(t), t ≥ 0 задається спiввiдношенням:

ηε(t) =

t∫
0

ηε(ds;x(s/ε4)),

де сiм’я процесiв з незалежними приростами ηε(t;x), t ≥ 0, x ∈ X задається гене-
раторами:

Γε(x)ϕ(w) = ε−4
∫
R

[ϕ(w + ε2v)− ϕ(w)]Γ(dv;x), x ∈ X.

Генератор допускає асимптотичне представлення

Γε(x)ϕ(w) = ε−2Γ1(x)ϕ(w) + Γ2(x)ϕ(w) + ε2θε(x)ϕ(w)

де

Γ1(x)ϕ(w) = b1(x)ϕ′(w); b1(x) =

∫
R

vΓ(dv;x)

Γ2(x)ϕ(w) =
1

2
b2(x)ϕ′′(w); b2(x) =

∫
R

v2Γ(dv;x)

Залишковий член такий, що ε2θε(x)ϕ(w)→ 0, при ε→ 0.
Нехай при цьому виконується умова балансу

ΠΓ1(x) =

∫
X

π(dx)b1(x) = 0. (18)

Умовою iснування точки екстремуму, що спiвпадає з стацiонарною точкою сис-
теми є умова балансу

ΠC ′(u0, x) =

∫
X

π(dx)C ′(u0, x) = 0. (19)
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Теорема 4. Нехай iснує функцiя Ляпунова V (u) ∈ C3(R), що забезпечує експо-
ненцiйну стiйкiсть

C1: C ′V ′(u) ≤ −c0V (u), c0 > 0.

А також умови:

C2: |Γ1(x)R0Γ1(x)V (u)| ≤ c1(1 + V (u)), c1 > 0,

C3: |Cb(x)R0Γ1(x)V (u)| ≤ c2(1 + V (u)), c2 > 0,

C4: |Γ1(x)R0C̃(x)V (u)| ≤ c3(1 + V (u)), c3 > 0,

C5: |Cb(x)R0C̃(x)V (u)| ≤ c4(1 + V (u)), c4 > 0,

та умова Лiпшиця

C6: |∇b(t)C(u)− C ′(u)| ≤ kb(t)V ′(u).

Функцiї розподiлу Gx(t), x ∈ X, задовольняють умовi Крамера, рiвномiрно по
x ∈ X

C7: sup
x∈X

∞∫
0

ehtḠx(t)dt ≤ H <∞, h > 0.

Функцiя регресiї C(u;x) має першу похiдну по u ∈ R i разом з функцiями
b1(x), b2(x) є рiвномiрно обмеженими по x ∈ X. Також нехай виконується умо-
ва балансу (18). Нехай керуюча функцiя a(t) > 0 вибрана так, щоб виконувалися
умови

∞∫
0

a(t)dt =∞,
∞∫
0

a2(t)dt <∞,
∞∫
0

a(t)b(t)dt <∞.

Тодi для всiх ε < ε0, ε0 - достатньо мале, розв’язок еволюцiйного рiвняння (17),
при усiх початковий умовах uε(0) = u з ймовiрнiстю 1 збiгаються до точки
екстремуму:

P{ lim
t→∞

uε(t) = 0} = 1.

У четвертому роздiлi Застосування процедури стохастичної оптимiзацiї
розглянуто модель тестування програмного продукту з показником складностi
проекту. Побудовано процедуру стохастичної оптимiзацiї для iндексу величини
програмного продукту, а саме для параметру s, який є критерiєм достатностi
процесу тестування програмного забезпечення. Крiм цього введенно залежнiсть
вiд напiвмарковського процесу для врахуванням стохастичностi процесу тесту-
вання. Створена процедура дозволяє оцiнити кiлькiсть залишкових помилок, що
в свою чергу дає можливiсть передбачити матерiальнi витрати на тестування та
його доцiльнiсть.
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Зокрема, у пiдроздiлi 4.1 розглянуто зв’язок мiж моделями на основi кiлькос-
тей помилок та часу мiж помилками з використанням властивостей марковського
та напiвмарковського процесу. У пiдроздiлi 4.2 описано модель, а також проана-
лiзованi властивостi моделi. У пiдроздiлi 4.3 розглянута неперервна процедура
стохастичної оптимiзацiї

du(t)

dt
= a(t)∇b(t)C(u(t);x(t)) +

a(t)

b(t)

k∑
r=1

σr(t, u)dξr(t), u ∈ R, (20)

пошуку точки u = u0 екстремуму функцiї регресiї C(u;x), u ∈ R, x(t), t ≥ 0 - рiв-
номiрно ергодичний напiвмарковський процес, коли її значення спостерiгаються
з помилками типу гаусiвського бiлого шуму

•
ξr(t) =

•
ξr(t,$), r = 1, k.

Збiжнiсть процедури (20) формулюється в термiнах властивостей гладкостi
функцiй Ляпунова.

Теорема 5. Якщо функцiї a(t) > 0, b(t) > 0 задовольняють умовам
∞∫
t0

a(t)dt =∞,
∞∫
t0

a2(t)dt <∞,
∞∫
t0

a(t)b(t)dt <∞, t0 > 0,

а також функцiї розподiлу Gx(t), часу перебування в станi напiвмарковського
процесу x ∈ X, задовольняють умовi Крамера, рiвномiрно по x ∈ X

sup
x∈X

∞∫
0

ehtḠx(t)dt ≤ H <∞, h > 0.

то процедура стохастичної оптимiзацiї (20) збiгається з ймовiрнiстю 1

P{ lim
t→∞

s(t) = s0} = 1,

де s0 таке, що
maxλ(s, x, t) = λ(s0, x, t).

Важливим кроком застосування процедури стохастичної оптимiзацiї (20) є вста-
новлення природи стохастичностi, що входить в функцiю регресiї C(u;x). Побу-
довано функцiю iнтенсивностi для граничного аналiзу математичної моделi тес-
тування, з врахуванням зовнiшнiх впливiв в наступнiй формi

λ (s, x, t) = α̂(1 + kx(t))β̂)s+1ts exp
(
−(1 + kx(t))β̂t

)
, (21)

де k - додатковий коефiцiєнт, що характеризує, впливи зовнiшнiх факторiв на
процес тестування, β̂ - точкова оцiнка параметра з моделi.
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Зауважимо, що функцiя iнтенсивностi виявлення помилок λ (s, x, t) має єдиний
максимум, отже застосування процедури (20) до функцiї iнтенсивностi моделi тес-
тування (21) дає

ds(t)

dt
=

a(t)

2b(t)
[α̂((1 + kx(t))β̂)s(t)+b(t)+1ts(t)+b(t)e−(1+kx(t))β̂t−

−α̂((1 + kx(t))β̂)s(t)−b(t)+1ts(t)−b(t)e−(1+kx(t))β̂t].

ВИСНОВКИ

У дисертацiйнiй роботi отримано новi науково-обгрунтованi результати в га-
лузi системного аналiзу та теорiї прийняття рiшень в умовах невизначеностi, що
описується впливами випадкової природи. Дисертацiя є комплексним дослiджен-
ням, де встановлено збiжнiсть процедури стохастичної оптимiзацiї з залежною
вiд напiвмарковського процесу функцiєю регресiї в схемах усереднення, дифузiй-
ної апроксимацiї та з iмпульсним збуренням, розглянуто поведiнку флуктуацiй
процедури в зазначених схемах. Напiвмарковський процес описує ширший спектр
природнiх та технологiчних процесiв, а нiж марковський, тому має свої переваги
в описi середовища в якому вiдбувається процес.

Вперше отримано достатнi умови слабкої збiжностi процедури до точки екст-
ремуму в термiнах властивостей функцiї Ляпунова чисто градiєнтної усередненої
системи за стацiонарним розподiлом напiвмарковського процесу. Побудовано ви-
гляд генератора процедури в схемi усереднення та розв’язано проблему сингуляр-
ного збурення для такого генератора.

Вперше отримано достатнi умови збiжностi процедури стохастичної оптимiзацiї
з iмпульсним збуренням в напiвмарковському середовищi.

Вперше розглянуто неперервну процедуру стохастичної оптимiзацiї в схемi ди-
фузiйної апроксимацiї з залежною вiд напiвмарковського переключаючого проце-
су функцiєю регресiї, такої, що задовольняє умовi Лiпшиця в умовах глобального
балансу на сингулярне збурення функцiї регресiї. Отримано достатнi умови збiж-
ностi процедури до точки екстремуму в термiнах властивостей функцiї Ляпунова
усередненої системи.

Вперше встановлено асимптотичну нормальнiсть флуктуацiї одновимiрної про-
цедури стохастичної оптимiзацiїв схемi дифузiйної апроксимацiї, що описується
стохастичним диференцiальним рiвнянням.

Робота має як теоретичний так i практичний характер та може бути корисною
при моделюваннi стохастичних оптимiзацiйних проблем.

Отриманi результати мiстять внесок у дослiдження властивостей випадкових
еволюцiй у виглядi стохастичних систем з напiвмарковськими переключеннями.
Запропонованi пiдходи можуть бути використанi при розробцi нових методiв сто-
хастичної оптимiзацiї та їх застосуванню до конкретних прикладних задач, а та-
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кож при вивченнi асимптотичних властивостей випадкових еволюцiй з напiвмар-
ковськими переключеннями та при дослiдженнi асимптотичних флуктуацiй сто-
хастичних систем та процедури стохастичної оптимiзацiї.
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АНОТАЦIЯ

Кукурба В.Р. Неперервна процедура стохастичної оптимiзацiї з напiвмар-
ковськими переключеннями— Рукопис.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-математичних
наук за спецiальнiстю 01.05.04 — системний аналiз i теорiя оптимальних рiшень. —
Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка Мiнiстерства освiти
i науки України, Київ, 2016.

Дисертацiйна робота присвячена встановленню достатнiх умов збiжностi про-
цедури стохастичної оптимiзацiй, параметрами якої є еволюцiйний процес та на-
пiвмарковський процес, що описує впливи зовнiшнього випадкового середовища;
та встановленню асимптотичної поведiнки процедури стохастичної оптимiзацiї.
Окремо розглянуто флуктуацiї процедур стохастичної оптимiзацiї з iмпульсним
та дифузiйним збуреннями. Встановлено достатнi умови слабкої збiжностi еволю-
цiї до граничного процесу та доведено вiдповiднi теореми. Для цього отримано
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асимптотичний вигляд збуреного генератора процедури стохастичної оптимiза-
цiї. Розглянуто задачу тестування програмного продукту з динамiчною моделлю
прогнозування надiйностi. Модифiковано дану модель та запропоновано для зна-
ходження параметру кiлькостi помилок тестування як критерiю достатностi про-
цесу тестування ввести процедуру стохастичної оптимiзацiї, що враховує впливи
зовнiшньої природи на систему.

Ключовi слова: неперервна процедура стохастичної оптимiзацiї, напiвмар-
ковський процес, асимптотична нормальнiсть, розв’язок проблеми сингулярного
збурення, збурений генератор, прогнозування надiйностi.

АННОТАЦИЯ

Кукурба В. Р. Непрерывная процедура стохастической оптимизации с по-
лумарковскими переключениями— Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических
наук по специальности 01.05.04 – системный анализ и теория оптимальных ре-
шений. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Минис-
терства образования и науки Украины, Киев, 2016.

Диссертация посвящена установлению достаточных условий сходимости про-
цедуры стохастической оптимизации, параметрами которой является эволюцион-
ный процесс и полумарковских процесс, что описывает влияния внешней слу-
чайной среды, а также установлению асимптотического поведения процедуры
стохастической оптимизации. Отдельно рассмотрены флуктуации процедур стохас-
тической оптимизации с импульсным и диффузионным возмущениями. Установ-
лены достаточные условия слабой сходимости эволюции к предельному процессу и
доказано соответствующие теоремы. Для этого получены асимптотические пред-
ставления возмущенного генератора процедуры стохастической оптимизации.

Рассмотрено одномерную непрерывную процедуру стохастической оптимиза-
ции в схеме усреднения в случае зависимости функции регрессии от полумар-
ковского процесса. Функция регрессии удовлетворяет условию Липшица. Полу-
чены достаточные условия слабой сходимости процедуры к точке экстремума в
терминах свойств функции Ляпунова чисто градиентной усредненной системы по
стационарному распределению марковского процесса.

Рассмотрено одномерную непрерывную процедуру стохастической оптимиза-
ции в схеме диффузионной аппроксимации с полумарковскими возмущениями.
Функция регрессии удовлетворяет условию Липшица в условиях глобального ба-
ланса на сингулярное возмущение функции регрессии. Получены достаточные
условия сходимости процедуры к точке экстремума в терминах свойств функции
Ляпунова усредненной системы.

Установлено асимптотическую нормальность флуктуаций одномерной проце-
дуры стохастической оптимизации в схеме диффузионной аппроксимации, что
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описывается стохастическим дифференциальным уравнением. При этом исполь-
зовались асимптотические свойства компенсирующего оператора полумарковских
процессов для построения генератора предельного диффузионного процесса.

Рассмотрено непрерывную процедуру стохастической оптимизации с допол-
нительным импульсным возмущением. Установлены достаточные условия сходи-
мости, позволяющие рассматривать асимптотической нормальности данной про-
цедуры.

Рассмотрена задача тестирования программного продукта с динамической мо-
делью прогнозирования надежности. Модифицированно данную модель и предло-
жено для нахождения параметра количества ошибок тестирования, как критерия
достаточности процесса тестирования, ввести процедуру стохастической оптими-
зации, учитывающий влияния внешней природы на систему.

Ключевые слова: непрерывная процедура стохастической оптимизации, по-
лумарковский процесс, асимптотическая нормальность, решение проблемы син-
гулярного возмущения, возмущенний генератор, прогнозирования надежности.

ANNOTATION

Kukurba V. Continues Stochastic Optimization Procedure with semi-Markov swi-
tchings— Manuscript.

The thesis for the scientific degree of candidate of physical and mathematical
sciences in speciality 01.05.04 — system analysis and optimal decisions theory. — Taras
Shevchenko National University of Kyiv of Ministry of Education and Science of Ukrai-
ne, Kyiv, 2016.

In the thesis, author obtain sufficient conditions for the convergence of stochastic
optimization procedure that depends on semi-Markov process of regression function
in the average scheme and the diffusion approximation scheme. Asymptotic normality
of the stochastic optimization procedure is investigated in the diffusion approximation
scheme. Extended compensating operators, constructed on Markov renewal process,
are used for characterization of semi-Markov continuous random evolution in schemes.

Conditions are obtained for the convergence of fluctuations stochastic optimization
procedure with diffusion perturbing. Appropriate limit processes view are discovered.
Asymptotic representation of the perturbed generator procedure was built for this
purpose.

The continuous process stochastic optimization with an additional impulse pertur-
bing is considered. Obtained sufficient conditions for convergence allows to consider
the asymptotic normality of the procedure.

It is proposed to used continuous stochastic optimization procedure in software
reability.

Key words: continuous stochastic optimization procedure, semi-Markov process,
asymptotic normality, fluctuation of stochastic optimization procedure, impulse pertur-
bing, diffusion perturbing, perturbed generator, reliability model.


