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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Розвиток нашої країни, добробут і здоров’я її громадян 

значною мірою залежать від ефективного функціонування великих і складних сис-

тем (СС) у багатьох сферах людської діяльності – промисловості, енергетиці, транс-

порті, постачанні, охороні здоров’я тощо. Тому дослідження різноманітних СС у 

цих та багатьох інших сферах виробництва та послуг є надзвичайно важливою 

науково-технічною задачею. Під формальним поняттям складної системи розуміємо 

об’єкт, що складається із багатьох взаємопов’язаних між собою елементів, які 

можуть реалізувати велику кількість різноманітних функцій. При цьому функції 

системи є композицією функцій її елементів. Зазвичай елементи СС об’єднуються в 

підсистеми різного рівня складності та функціонального призначення. Складність 

системи зумовлена великою кількістю різнотипних та відмінних за функціональним 

призначенням елементів, значною кількістю варіантів розбиття на підсистеми різ-

ного рівня складності, різноманітністю взаємодій між елементами та неоднорід-

ністю внутрішніх і зовнішніх впливів на стан функціонування системи. 

Задачам дослідження складних систем у різних формулюваннях присвячені ро-

боти вітчизняних та закордонних вчених. Зокрема, вагомий внесок до формування 

підходів для оцінювання стану та якості функціонування СС зробили Волко-

вич В. Л., Корніков В. В., Крилов О. М., Панкратова Н. Д., Хованов Н. В., Berg-

man B., Bar-Yam Y., Hwang C. L., Lee M. H., Wittmuss A., Owen C. L. та інші. Проб-

лемі розробки методів дослідження та моделювання поведінки СС присвячені робо-

ти Антонова А. В., Барлоу Р., Бусленка М. П., Гаращенка Ф. В., Яценка В. О., Ba-

lageas D., Bloom M., Marakas G. M., Siljak D. D., зокрема, дослідженню функціону-

вання об’єктів, створених та керованих людиною, які мають ієрархічну структуру, 

присвячені роботи Бакаєва О. О., Заславського В. А., Соломенка Н. С., Тимчен-

ка О. В., Черняка А. Ю., Roy D., Wang F.-Y. та інших.  

Труднощі дослідження стану та якості функціонування СС пов’язані не лише зі 

складністю самої системи, а й з високою частотою надходження та великою роз-

мірністю вхідних даних про стан досліджуваного об’єкта. Тому для виявлення недо-

ліків у функціонуванні системи та своєчасного їх усунення необхідно здійснювати 

комплексне оцінювання її об’єктів. У роботах Поліщука О. Д. запропонована мето-

дика комплексного оцінювання стану та якості функціонування СС з ієрархічною 

структурою на підставі поєднання методів локального, прогностичного, агреговано-

го та інтерактивного аналізу об’єктів системи. Таке оцінювання грунтується на ви-

користанні великих масивів вхідних даних різних типів, значної кількості харак-

теристик елементів системи, параметрів та критеріїв оцінювання, а також вико-

ристовує різні режими функціонування системи. Отже, реалізація цієї методики по-

требує значних обчислювальних ресурсів та організації паралельних обчислень. 

Розробці основ паралельних обчислень при розв’язанні алгоритмічно складних 

задач присвячені роботи Анісімова А. В., Бандман О. Л., Вальковського В. О., Доро-

шенка А. Ю., Каляєва І. А., Капітонової Ю. В., Клименка В. П., Летичевського О. А., 

Михалевича В. С., Молчанова І. М., Перевозчикової О. Л., Погорілого С. Д., Тере-

щенка В. М., Яджака М. С., Grama A., Lamport L., Roosta S. H., Stallings W., Foster I. 

та інших авторів.  
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Оцінювання багатьох СС необхідно здійснювати в режимі реального часу. Тому 

для ефективної реалізації згаданої вище методики на сучасних обчислювальних за-

собах потрібно розробляти та досліджувати паралельні методи і алгоритми ком-

плексного оцінювання, що і є основним завданням цієї дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу викона-

но в рамках науково-дослідних тем Інституту прикладних проблем механіки і мате-

матики ім. Я. С. Підстригача НАН України «Розвиток математичних моделей і мето-

дів дослідження нелінійної динаміки тонкостінних елементів конструкцій із компо-

зитних матеріалів стосовно прогнозування їх конструктивної міцності та надійнос-

ті» (2007–2010 рр., № 0107U000358), «Розробка методик та алгоритмів для аналізу 

динамічного стану тонкостінних композитних конструкцій і оптимізація режимів ке-

рування та параметрів маніпуляційних локомоційних систем стосовно задач біоме-

ханіки» (2011–2013 рр., № 0110U004818), «Розвиток тополого-алгебраїчних, дифе-

ренціально-геометричних та числових методів дослідження нелінійних динамічних 

систем у прикладних задачах фізики, біології та медицини» (2012–2016 рр., 

№ 0111U009688), «Розробка математичних моделей та методів визначення динаміч-

ної поведінки композитних структур та нелінійних робототехнічних систем» (2014–

2018 рр., № 0113U007684), «Розробка аналітико-числових методів моделювання та 

оптимізації складних динамічних систем і їх застосування у прикладних задачах» 

(2017–2021 рр., № 0161U008186). Здобувач був співвиконавцем цих тем. 

Мета і задачі дисертаційного дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

підвищення ефективності дослідження складних систем шляхом розробки та вико-

ристання паралельних алгоритмів комплексного оцінювання їх стану і якості функ-

ціонування. 

Відповідно до поставленої мети необхідно розв’язати такі наукові задачі:  

 здійснити аналіз існуючих паралельних методів, алгоритмів та обчислюваль-

них засобів для розв’язання задач дослідження СС;   

 розробити загальну стратегію розпаралелювання методики комплексного оці-

нювання стану та якості функціонування СС; 

 для попереднього опрацювання вхідних даних розробити та обгрунтувати оп-

тимальний за швидкодією паралельно-конвеєрний алгоритм (ПКА) цифрової фільт-

рації з використанням адаптивного згладжування; 

 побудувати схеми квазісистолічних обчислювальних структур для реалізації 

розробленого ПКА фільтрації; 

 розробити та дослідити паралельні алгоритмічні конструкції для локального 

оцінювання елементів СС; 

 побудувати та проаналізувати алгоритмічні конструкції для паралельного об-

числення агрегованих оцінок об’єктів СС; 

 здійснити експериментальне програмне моделювання роботи розробленого 

ПКА фільтрації та програмну реалізацію окремих паралельних алгоритмів для оці-

нювання СС. 

Об’єкт дослідження: процеси оцінювання стану та якості функціонування 

об’єктів складних систем. 
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 Предмет дослідження: методи, алгоритми та схеми апаратних засобів для ви-

конання масових обчислень під час комплексного оцінювання стану та якості функ-

ціонування СС.  

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі 

використано низку теорій та методів. Зокрема, для побудови та аналізу високопара-

лельних алгоритмів масових обчислень використані методи цифрової обробки сиг-

налів, методи системного аналізу, методи агрегації, теорія алгоритмів, теорія пара-

лельних обчислень. Розробка архітектур спеціалізованих обчислювальних засобів 

здійснювалась з використанням теорії проектування паралельних обчислювальних 

систем.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: 

 вперше розроблено загальний підхід до оптимізації методики комплексного 

оцінювання СС, який грунтується на крупноблочному розпаралелюванні обчислень і 

дозволяє проводити таке оцінювання у режимі реального часу; 

 на основі аналізу потактової схеми побудованого ПКА фільтрації даних роз-

роблено архітектуру квазісистолічних структур для ефективної його реалізації; 

 з метою прискорення процедури локального оцінювання характеристики еле-

мента системи за заданим параметром розробено паралельно-послідовний підхід до 

її виконання; 

 для одержання агрегованих оцінок поведінки характеристики системи або си-

стеми загалом побудовано ярусно-паралельні форми алгоритмів обчислень; на осно-

ві цих форм алгоритмів запропоновано ефективні алгоритмічні конструкції; 

 розвинуто квазісистолічний метод організації обчислень для розв’язання од-

новимірної задачі цифрової фільтрації (ЗЦФ) з використанням адаптивного зглад-

жування та побудовано оптимальний за швидкодією ПКА фільтрації вхідних даних. 

Практичне значення одержаних результатів. Одержані в роботі наукові ре-

зультати є внеском у теорію паралельних обчислень та системний аналіз стану і 

якості функціонування складних систем.  

Побудовані у роботі паралельні алгоритми можуть бути використані для оці-

нювання стану та якості функціонування СС різних типів і призначення, зокрема, 

транспортних систем, мереж банківських установ, торгівельних мереж, систем жит-

тєзабезпечення окремих міст або цілих регіонів тощо.  

 Результати роботи були використані: 

 під час виконання проекту «Посилення кластера ІППММ ім. Я. С. Підстригача 

НАН України та його використання для ефективного розв’язання алгоритмічно 

складних задач обчислювальної механіки, цифрової фільтрації, астрофізики та 

космології з використанням грід-інфраструктури» для попереднього опрацю-

вання у режимі реального часу великих масивів експериментальних даних;  

 для удосконалення функціонування окремих підсистем автоматизованої системи 

керування вантажними перевезеннями в ПАТ «Укрзалізниця»;  

 у навчальному процесі кафедри прикладної математики Національного універ-

ситету «Львівська політехніка» під час проведення лекційних і лабораторних 

занять з курсу «Паралельні обчислення та засоби їх реалізації». 
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Особистий внесок здобувача. Усі результати, що увійшли в дисертаційну ро-

боту, одержані автором самостійно і подані в [1–10]. У працях, написаних у співав-

торстві, дисертантові належать: в [1] – алгоритмічні конструкції для паралельного 

виконання агрегованого оцінювання СС та підходи для їх реалізації; [2] – паралель-

но-послідовний підхід до оптимізації обчислень та відповідні алгоритмічні кон-

струкції для локального оцінювання характеристики елемента досліджуваної систе-

ми; [3] – оптимальний за швидкодією ПКА розв’язання ЗЦФ з використанням адап-

тивного згладжування та його обгрунтування; [4] – архітектура обчислювальних за-

собів для реалізації ПКА фільтрації; [5] – загальний підхід до розпаралелювання ме-

тодики комплексного оцінювання СС; [6] – порівняння складних мереж і мережевих 

систем; [7, 8] – підходи до оптимізації методів оцінювання; [9] – обгрунтування про-

блеми обробки Big Data в складних ієрархічно-мережевих системах; [10] – опис ар-

хітектурних особливостей високопродуктивного обчислювального середовища, ал-

горитмічні конструкції для паралельного опрацювання великих масивів даних у 

складних ієрархічно-мережевих системах.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертації 

доповідались та обговорювались на міжнародних математичних конференціях 

ім. В. Я. Скоробогатька (Дрогобич, 2007, 2011, 2015); науково-технічній конференції 

молодих науковців і спеціалістів Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка 

НАН України (Львів, 2007); XV міжнародній конференції з автоматичного управлін-

ня «Автоматика – 2008» (Одеса, 2008); ХІ міжнародній науково-технічній кон-

ференції «Моделювання, ідентифікація, синтез систем управління» (Канака, 2008); 

IV міжнародній науково-практичній конференції «Обчислювальний інтелект (ре-

зультати, проблеми, перспективи)» (Київ, 2017); XVIII міжнародній конферен-

ції «Dynamical System Modeling and Stability Investigations (DSMSI-2017)» (Київ, 

2017); 3-ій Східно-Європейській конференції «Математичні та програмні технології 

Internet of Everything» (Київ, 2018); V науково-технічній конференції «Обчислюваль-

ні методи і системи перетворення інформації» (Львів, 2018); Х міжнародній нау-

ковій конференції «Математичні проблеми механіки неоднорідних структур» 

(Львів, 2019).  

Результати роботи в повному обсязі доповідались та обговорювались на засі-

даннях наукового семінару лабораторії моделювання та оптимізації складних систем 

Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН 

України (керівник семінару – доктор фіз.-мат. наук Яджак М. С., Львів, 2018, 2019); 

розширеному засіданні наукового семінару відділу моделювання композитних 

структур і складних систем Інституту прикладних проблем механіки і математики 

ім. Я. С. Підстригача НАН України (керівник семінару – професор Марчук М. В., 

Львів, 2019); розширеному засіданні наукового семінару кафедри математичної 

інформатики факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського національ-

ного університету імені Тараса Шевченка (керівник семінару – професор Терещен-

ко В. М., Київ, 2020). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 21 друкована праця, з них 5 

статей [1–5] у фахових виданнях, 5 статей [6–10] у закордонних виданнях, 11 праць 

у збірниках праць наукових конференцій. Основні результати дисертаційної роботи 

подано у статтях [1–10]. 
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Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел у кількості 170 найме-

нувань і 3 додатків. Загальний обсяг дисертації – 183 сторінки. Основна частина 

викладена на 121 сторінці.  Робота містить 27 рисунків та 1 таблицю. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі наведено загальну характеристику роботи, обгрунтовано актуальність 

теми дослідження та її відповідність до наукових програм. Сформульовано мету та 

задачі досліджень, визначено об’єкт, предмет та методи досліджень; подано наукову 

новизну та практичне значення одержаних результатів. Наведено відомості про 

використання та апробацію результатів дисертації, зазначено особистий внесок здо-

бувача в роботах, написаних у співавторстві. 

Перший розділ присвячений огляду праць з тематики паралельних обчислень 

та дослідження стану і якості функціонування СС.  

Розглянуто передумови виникнення паралельних обчислень та паралельних об-

числювальних систем. Зроблено огляд основних типів паралельних систем. 

Описано найбільш відомі класифікації паралельних обчислювальних систем (за 

Фліном, за Хокні, класифікація суперкомп’ютерів, V-класифікація), подано переваги 

та недоліки цих класифікацій. 

Проаналізовано сучасні тенденції в розвитку паралельних обчислювальних сис-

тем універсального призначення. Розглянуто шляхи підвищення продуктивності 

комп’ютерних систем на підставі використання графічних процесорів, прискорюва-

чів спеціалізованих обчислень, гібридних технологій тощо. Помітною є стійка тен-

денція стосовно поширення та застосування кластерних систем, які відзначаються 

високою продуктивністю та є альтернативою для дорогих суперкомп’ютерів. 

Зроблено огляд найпотужніших обчислювальних систем світу, які потрапили в 

останні редакції списку top500. Лідером за останні два роки в рейтинговому списку 

суперкомп’ютерів є система зі США – Summit з продуктивністю 200 Pflops. Однак, 

загальна кількість американських систем, що входять до списку найпотужніших 

комп’ютерів, постійно зменшується. 

Здійснено огляд найбільш поширених класів алгоритмічно складних задач, які 

вимагають використання паралельних обчислень. Перші такі задачі виникли все-

редині минулого століття у зв’язку з розвитком атомної енергетики, машинної ін-

дустрії, ракетно-космічних технологій тощо і кількість їх невпинно зростає. Зокрема 

тут слід згадати обчислювальні задачі для моделювання процесів і явищ навко-

лишнього середовища, моделювання ланцюгових ядерних реакцій, розробки мере-

жевих технологій, розшифрування геному людини, біоенергетики, дослідження СС, 

зокрема транспортних, тощо.  

Значна увага приділяється задачам дослідження СС, зокрема оцінюванню їх 

стану та якості функціонування. Описується методика комплексного оцінювання 

СС. Ця методика грунтується на попередньому опрацюванні (фільтрації) вхідних да-

них, а також залучає методи локального, агрегованого, прогностичного та інтер-

активного оцінювання об’єктів системи. Показано, що згадана методика для своєї 

реалізації потребує значних обчислювальних ресурсів. Тому для ефективного вико-
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ристання її на сучасних обчислювальних засобах необхідно розробляти паралельні 

методи та алгоритми оцінювання. 

Другий розділ присвячений розробці та дослідженню оптимального за швидко-

дією паралельно-конвеєрного алгоритму розв’язання одновимірної ЗЦФ з викорис-

танням адаптивного згладжування, а також побудові схем спеціалізованих обчис-

лювальних засобів для його ефективної реалізації. 

Розглядувана нами ЗЦФ полягає у виконанні C переобчислень згладжування 

масиву значень змінних ),1( nix
i

 , при цьому кожне 
i

x  переобчислюється через 

рухоме вікно розміром 
i

M . Переобчислення значень здійснюється за формулою 

 nifxx
i

ssi

m

ms
i

i

i

,1; 



 . (1) 

Тут 12 
ii

mM , а вагові коефіцієнти ),1;,( nimmsf
ii

i

s
  і «заграничні» зна-

чення 0
00

,...,,;,...,,
2101 mnnmm

xxxxxx


 –  відомі константи, до того ж 
0

m  

}{min
1

i
ni

mi 


, }{max
1

0

i
ni

mim 


. 

Послідовний алгоритм розв’язання цієї  задачі фільтрації має вигляд: 

 DOCtFOR ,1  

   DOniFOR ,1{   

  0{ p  

 DOmmsFOR
ii

,  (2) 

   }{ i

ssi
fxpp 


 

    }}px
i
 . 

Згідно із наведеним алгоритмом (2) для переобчислення значень змінної 
i

x  на t-

му кроці використовуються значення 
11

,...,,
 imimi

xxx
ii

, які є вже переобчислени-

ми на цьому кроці. 

Для розв’язання сформульованої ЗЦФ розроблено паралельно-конвеєрний алго-

ритм (3). 
 SYNCHDOniFOR ,1  

 { ))(2( 0
0 iimmDELAY

ii
  

  DOCjFOR ,1  

 BEGIN  

 DOMsFOR
i

,1  (3) 

 BEGIN  

 
i

i

i
xfTHENsIFx 

0
)1(    ,

ii
zxELSE   

 ),(),( ii mshi

i

mshi
xfz


  

 END  

 ))1(2(
max


i

mmDELAY  

 END }. 
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У наведеній конструкції SYNCH – це тип паралельності, що означає синхроніза-

цію зсунутих між собою n пар паралельних гілок алгоритму після виконання в них 

кожної операції; )( pDELAY  – оператор затримки на p  тактів; }{max
1

max i
ni

mm


 ; 
0

i – 

номер змінної, для якої справедливою є рівність 
0

2212 0 inm
i




12{max
1 ini

m  

}22 in  . Вважається, що оператори ...ix  та ...
i

z , розділені комою, виконують-

ся синхронно. Цілочисельна функція ),(
i

msh  – це такий умовний оператор: 

2/)1(12/])2/[)2/((  sELSEmsTHENssIF
i

. 

Тут ][  означає взяття цілої частини. У кожній із пар паралельних гілок одночасно із 

операцією додавання здійснюється підготовка наступного доданку. 

Розглянемо   – клас алгоритмів, які є еквівалентними до алгоритму (2) з точ-

ністю до виконання законів асоціативності та комутативності і таких, що використо-

вують змінні із набору ,...,,,,...,,,,...,,
21210100  nnnmm

xxxxxxxx ;0m
x  

n
zzz ,...,,

21
. 

Встановлено справедливість наступного твердження. 

Теорема. Якщо серед ),1( nix
i

  існує змінна з номером 
0

i , для якої 
max0 mm

i
  

і 
0

0 inm
i

 , то алгоритм (3) належить до класу   і має мінімальний час виконання 

серед усіх алгоритмів цього класу. 

Згідно з теоремою ПКА (3) є оптимальним за швидкодією в класі алгоритмів, 

еквівалентних за інформаційним графом з точністю до виконання співвідношень 

асоціативності та комутативності. 

Побудований ПКА зорієнтований на реалізацію на відповідній спеціалізованій 

обчислювальній системі – квазісистолічній структурі (КСС), яка «копіює» потактову 

схему цього алгоритму і утворена із елементарних функціональних елементів, які 

виконують одну із операцій: додавання, множення, транспортування даних. Заван-

таженість КСС може бути значно збільшена шляхом розв’язання на ній цілих серій 

відповідних задач фільтрації. 

З метою зменшення обсягу використовуваної в обчислювальній системі апара-

тури для реалізації ПКА (3) пропонується використовувати КСС, що відповідає по-

тактовій схемі не всього алгоритму, а лише одного переобчислення згладжування.   

Побудований у цьому розділі паралельно-конвеєрний алгоритм фільтрації та 

засоби його ефективної реалізації дозволять проводити попередню обробку великих 

масивів вхідних даних у режимі реального часу. 

Під час дослідження залізничної транспортної системи (ЗТС) України та авто-

мобільних транспортних систем міста, регіону або країни такими вхідними даними є 

результати планових оглядів та неперервного моніторингу цих систем. 

Для заданих параметрів задачі фільтрації здійснено програмне моделювання ро-

боти запропонованого ПКА на багатоядерному комп’ютері. Результати чисельних 

експериментів підтвердили правильність функціонування цього алгоритму. 

У третьому розділі здійснено аналіз процедури локального оцінювання якості 

функціонування СС для її розпаралелювання. Унаслідок цього для окремих фраг-

ментів масових обчислень побудовано та проаналізовано алгоритмічні конструкції, 
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орієнтовані на реалізацію на універсальних паралельних обчислювальних засобах зі 

спільною пам’яттю. Проаналізовано деякі можливості розпаралелювання обчислень 

під час прогнозування локальних оцінок та поведінки характеристик елементів 

системи. 

У локальні центри оцінювання одночасно надходять великі обсяги даних, які 

характеризують роботу окремих елементів СС. Зазначимо, що контроль стану функ-

ціонування кожного окремого елемента є важливим, оскільки вихід з ладу однієї із 

ланок системи може призвести до збоїв у роботі системи загалом. Тому на кожному 

рівні ієрархії потрібно локалізувати проблему з метою відслідкування першопричин 

її виникнення та ліквідації наслідків. 

Нехай досліджувана СС є новим ( 1S )-м представником класу 
S

G , який утво-

рюють S  еквівалентних систем. Необхідно оцінити N  елементів цієї системи. Вва-

жаємо, що n -й її елемент реалізує nL  функцій і його поведінка під час реалізації nl -

ї функції описується характеристиками )(
,,

tA
lnn ml

, де 
lnln

Mm
,,

,1 , ],0[ Tt , а T – 

це час тестових досліджень. Для аналізу )(
,,

tA
lnn ml

,  ],0[ Tt  використовуємо m

ln
K

,
 

критеріїв. Поведінку цієї характеристики за 
m

ln
k

,
-м критерієм оцінюватимемо за до-

помогою параметрів:  

pkm

ln
c ,,

,
=

],0[

,

, TC

km

ln
p

 ; pkm

ln
w ,,

,
=

],0[

,

, 2
TW

km

ln
p

 ; 1,0p . 

Тут допоміжна функція )(,

,
tkm

ln
  визначає величину відхилення значення характе-

ристики )(
,,

tA
lnn ml

 від її області допустимих значень за критерієм m

ln
k

,
 у момент часу 

t , де ],0[ Tt . Значення параметрів у рівномірній метриці дають змогу відстежити 

окремі піки чи збурення у поведінці заданої характеристики або її похідних, а у се-

редньоквадратичній – визначити усереднене значення їх виходу за межі допустимої 

області або відхилення від вибраного еталону. 

Нехай pkm

ln
c ,,

min,,
( pkm

ln
w ,,

min,,
) і 

pkm

ln
c

,,

max,,
 ( pkm

ln
w ,,

max,,
) – відповідно мінімальне та макси-

мальне значення параметра 
pkm

ln
c

,,

,
( pkm

ln
w ,,

,
). Якщо прийнята неперервна шкала оці-

нок, то значення локальної оцінки визначають унаслідок співвідношення значення 

функціоналу pkm

ln
c ,,

,
( pkm

ln
w ,,

,
) до відомих його граничних значень. Граничні значення 

одержують на підставі аналізу поведінки відповідних параметрів для раніше дослід-

жених S систем класу. Надалі для спрощення викладу індекси k, l, m, n у позначен-

нях величин )(,

,
tkm

ln
 , pkm

ln
c ,,

,
, 

pkm

ln
w

,,

,
 опускатимемо.  

Вважатимемо, що відрізок ],0[ T  розбито на 1M  однакових частин довжини 

)1/( MT , до того ж число M  має бути обов’язково непарним. 

Загалом процедура локального оцінювання за заданим параметром (
pc або

pw ) 

деякої характеристики елемента досліджуваної системи складається з таких осно-

вних кроків: 
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1)  обчислюється M значень допоміжної функції )(t  на відрізку ],0[ T ; 

2)  обчислюється значення параметра локальної оцінки; 

3) робиться висновок стосовно числового значення локальної оцінки характеристи-

ки. 

Значення параметрів 0c , 0w  обчислюємо відповідно за формулами (4), (5). 

,...,|))1/(2(||,))1/((||,)0(max{|
0

 MTMTc  

 |})(||,))1/()2((| TMTM  ; (4) 

 ...)))1/(3(()))1/((((4))0(((( 222

0
MTMTw  

 ...)))1/(4(()))1/(2(((2))))1/()2((( 222 MTMTMTM  

 2/122 )))1(3/()))(())))1/()3(((  MTTMTM . (5) 

У деяких випадках поряд з параметрами 0c  та 0w , що ґрунтуються відповідно 

на рівномірній та середньоквадратичній метриках, для локального оцінювання необ-

хідно використовувати і інші параметри, наприклад, 1c  та 1w . Значення цих параме-

трів обчислюємо відповідно за формулами (6), (7). 

,...,|)))'1/(2((||,)))'1/(((||,))'0((max{|
1

 MTMTc  

 |}))'((||,)))'1/()2(((| TMTM  ; (6) 

  ...)))1/(3(()))1/((((4))0(((( 222

1
MTMTw  

  ...)))1/(4(()))1/(2(((2))))1/()2((( 222 MTMTMTM  

 
2/122

)))1(3/()))(())))1/()3(((  MTTMTM . (7) 

Зазначимо, що в (6) ))'((
0

P – це значення похідної від функції )(t  в точці  

],0[
0

TP  , а у формулі (7)  )(
0

P  ))'(()(
00

PP  . 

На підставі детального аналізу процедури оцінювання характеристики елемента 

системи запропоновано підхід до її оптимізації шляхом паралельного подання вико-

нання окремих фрагментів, серед яких можна виділити: 

 обчислення M значень допоміжної функції )(t , де ],0[ Tt ; 

 обчислення M значень однієї із функцій (залежно від параметра локальної оцінки) 
2))(( t , ))'(( t , 

2)))'((( t , де ],0[ Tt ; слід зазначити, що у разі оцінювання за па-

раметром 
0c  цей фрагмент обчислень є відсутнім; 

 безпосереднє обчислення значення параметра локальної оцінки. 

Зауважимо, що певні резерви оптимізації містять процедура обчислення значен-

ня допоміжної функції )(t  у заданій точці та процедура здійснення висновку сто-

совно числового значення локальної оцінки за параметрами 0c ( 1c ) та 0w ( 1w ). Ці ре-

зерви виявляються в тому, що в обох випадках результат залежить від заданих трьох 

умовних операторів, виконання яких можна подати паралельно. 

Для організації паралельних обчислень під час локального оцінювання деякої 

характеристики елемента СС за параметром 
0c  розроблено відповідні алгоритмічні 



 10 

конструкції. Зокрема, для знаходження M значень модуля функції )(t  запропоно-

вано конструкцію 

 joinhhhfork
MM

)
~

...;;
~

;
~

( 1/21
. (8) 

Службові слова fork , join  – розгалузити, з’єднати визначають варіант примітивів 

для задання галуження. Тут 1M  – це кількість значень модуля функції )(t , які по-

слідовно обчислюються в 'j -й гілці '~ jh , при цьому M  є кратним до 
1

M . 

 Для паралельного обчислення значення 0c -параметра локальної оцінки у разі 

обмеження кількості процесорних елементів обчислювальної системи запропоно-

вано конструкцію (9).  

 DOMMMMMjFOR
2222

/,/)1(,0   

         {      DOMMiFOR )/(log,1
221

  

 PARDOMMjFOR
iii 111 2,2/3)2/(21,1

21 



   

 )}2(),(max{)(
1

212121
1
i

jjajjajja    } (9) 

   DOMiFOR
222

log,1  

            {      PARDOMMMMMjFOR
iii 222 2)/(,2/32/2)/(1,1

2223
  

 )}2)/((),(max{)(
1

2333
2

i
MMjajaja    } 

 )1(
0

ac  . 

У цій конструкції )(
1
ja  – це 

1
j -е значення модуля допоміжної функції )(t ; 

 b  тут і надалі означає ціле число, що задовольняє нерівність   1 bbb ; 
2

M  – 

кількість фрагментів, у кожному з яких паралельно здійснюється пошук максималь-

ного серед 
2

/ MM значень модуля допоміжної функції, при цьому M  є кратним до 

2
M  та )]2/([]2/[

22
MMM  .  

 Далі розглядаються алгоритмічні конструкції для організації паралельних об-

числень під час визначення локальної оцінки за параметром 0w . У цьому разі для 

обчислення M  значень функції 
2))(( t , де ],0[ Tt  можна використати конструк-

цію (8). Тоді у відповідних гілках замість значень модуля допоміжної функції обчис-

люватимуться їхні квадрати. 

 Значення 
0w -параметра локальної оцінки за даним критерієм можна обчислю-

вати, використовуючи для паралельного сумування у дужках при коефіцієнтах 4 та 2 

(див. формулу (5)) режим, близький до повного двійкового дерева. Зауважимо, що ці 

дві процедури сумування можна виконувати одночасно з допомогою алгоритмічної 

конструкції (10). 

    DOAiFOR
21

log,1  

    {   PARDOAjFOR
iii 111 2,2/32/21,1

1
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 )2()()((
1

111
1
i

jbjbjbfork ; (10) 

            joinjdjdjd
i

))2()()(
1

111
1  }    

    )22()1()1(
1log2 


A

bbb  

 
2/1

1

0

0
)))1(2)1(4(( Aadbaw

T
 . 

Тут )(
1
jb )1,1(

1
 Aj  та )(

1
jd  ),1(

1
Aj   – масиви, елементи яких є набором значень 

функції 2))(( t , обчислені відповідно в точках )1/( MT , )1/(3 MT , … ,   

)1/()2(  MTM  та )1/(2 MT , )1/(4 MT , … , )1/()3(  MTM , до того ж A  

 2/)2(  M ; 
0

a , 
T

a – це значення 
2

))0(( ,  
2

))(( T  відповідно; ))1(3/(
1

 MTA .  

 Для побудованих алгоритмічних конструкцій наведено оцінки прискорення, які 

підтверджують їх ефективність. 

 Організація паралельних обчислень під час визначення локальної оцінки за па-

раметрами 1c  та 1w здійснюється аналогічно, як і у разі відповідно параметрів 0c та 
0w . Зауважимо, що у випадку використання c1-параметра, (8) застосовуємо для об-

числення M значень функції |))'((| t , а у випадку використання w1-параметра цю 

конструкцію застосовуємо для обчислення такої ж кількості значень функції 
22

)))'((())(( tt   . Значення похідної від допоміжної функції у заданих точках об-

числюємо на підставі формул чисельного диференціювання.  

 Для прогнозування локальних оцінок та поведінки характеристик елементів до-

сліджуваної СС пропонується використовувати паралельну конструкцію (8). 

 Розроблені алгоритмічні конструкції зорієнтовані на реалізацію на універсаль-

них паралельних обчислювальних засобах зі спільною пам’яттю. Запропоновані під-

ходи до організації паралельних обчислень враховують реальні можливості (кіль-

кість обчислювальних ядер, процесорів, обсяг оперативної пам’яті) обчислювальної 

системи. 

 Показано можливість використання розроблених підходів до розпаралелювання 

обчислень під час оцінювання стану і якості функціонування ЗТС України та ав-

тотранспортних систем. 

У четвертому розділі дисертації запропоновано алгоритмічні конструкції для 

розпаралелювання обчислень під час одержання узагальнених оцінок (агреговане 

оцінювання) для різних об’єктів СС. Розглянуто підходи до організації паралельних 

обчислень під час здійснення комплексного оцінювання СС, зокрема транспортних 

систем. 

Розглянемо складну систему, функціонування якої можна описати набором ха-

рактеристик 
m

jj
tAtA

1
)}({)(


 , ],0[ Tt , де T – час, протягом якого проводились тес-

тові випробування. Вважаємо, що кожна характеристика 
n

i

i

jj
tAtA

1
)}({)(


 , mj ,1  є 

скалярним вектором або вектор-функцією, який описує окремі сторони функціону-

вання системи. Припустимо, що складна система може працювати в 'l  режимах 
k

R  
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( ',1 lk  ), а для оцінювання якості її роботи використовуємо s  критеріїв pK
p
(  

),1 s . 

Компоненти характеристик на локальному рівні за кожним із критеріїв оціню-

ються у рівномірній та середньоквадратичній метриках.  

На основі сукупності локальних оцінок будується послідовність зважених усе-

реднених оцінок різного ступеня узагальнення. Цю побудову виконуємо у двох на-

прямках, які умовно називають вертикальним і горизонтальним. Оцінка у вертикаль-

ному напрямку дає змогу проаналізувати поведінку окремих характеристик або сис-

теми загалом за відповідним параметром, критерієм або режимом. Оцінка в горизон-

тальному напрямку дозволяє проаналізувати поведінку окремих компонент конкрет-

ної характеристики або характеристик системи загалом за відповідним параметром, 

критерієм або режимом. Один із етапів узагальнення зважених оцінок визначається 

так: 

а) у вертикальному напрямку – за сукупністю характеристик для кожного режиму 

функціонування, а саме 

;/
11




m

j A

k

j

m

j A

k

jj

VHVH   ',1 lk  , 

де 
k
jVH ( mj ,1 ) – оцінки, одержані на попередньому етапі узагальнення для окре-

мого режиму функціонування системи за сукупністю критеріїв оцінки, 
m

jA j
1

}{


 – ва-

гові коефіцієнти, які визначають значимість характеристики системи; 

б) у горизонтальному напрямку оцінювання кожної характеристики досліджуваної 

СС здійснюється за сукупністю її режимів функціонування, тобто 

;/
'

1

'

1




l

k R

k

j

l

k Rj
kk

VHVH  mj ,1 , 

де 
'

1
}{

l

kRk


  – вагові коефіцієнти, які визначають значимість режимів функціонуван-

ня системи. 

Для розпаралелювання обчислень під час розв’язання задачі оцінювання пове-

дінки деякої характеристики 0
j

A  СС, що функціонує у заданому режимі 
'k

R , ви-

користовуємо дерево, зображене на рис. 1. Тут у вершинах 1-го рівня обчислюються 

локальні оцінки для компонент досліджуваної характеристики системи за всіма кри-

теріями для двох оціночних параметрів (
0

c та 
0

w ). У вершинах 2-го та 3-го рівнів 

обчислюються зважені оцінки 1-го та 2-го ступенів узагальнення відповідно. У вер-

шині 4-го рівня обчислюється оцінка (3-го ступеня узагальнення) поведінки ви-

щезгаданої характеристики 0
j

A  системи, яка функціонує у режимі 
'k

R . 

Зауважимо, що у разі nust  ','  зважені оцінки 1-го та 2-го ступенів узагаль-

нення визначаються у вертикальному напрямку. Вони дають змогу проаналізувати 

поведінку характеристики для двох оціночних параметрів за сукупністю її компо-

нент для кожного критерію оцінки та за сукупністю оціночних параметрів відповід-

но. Якщо ж sunt  ',' , то вищезгадані узагальнені зважені оцінки визначаються у 
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горизонтальному напрямку. Вони дозволяють проаналізувати поведінку кожної ком-

поненти характеристики для двох оціночних параметрів за сукупністю критеріїв 

оцінки та за сукупністю оціночних параметрів відповідно. 

1 2 … 't

1 2 

1 2 … 't 1 2 … 't 1 2 … 't 1 2 … 't 1 2 … 't… 

1 2 1 2 … 

… 1 2 'u

1 

 
Рис. 1 

 Ребра на рис. 1 вказують на інформаційні зв’язки між вершинами різних рівнів. 

Зауважимо, що обсяги обчислень, виконуваних у кожній з вершин одного рівня, є 

приблизно однаковими. 

Для розпаралелювання обчислень під час оцінювання якості функціонування 

СС загалом використовуємо дерево, зображене на рис. 2. Тут обчислення у кожній з 

вершин 1-го рівня можна зобразити деревом із рис. 1. У вершинах 2-го рівня обчис-

люються зважені оцінки 4-го ступеня узагальнення, а у вершині 3-го рівня – оцінку 

якості функціонування системи. 

 У разі, коли  '',' lwmv  , оцінювання здійснюється у вертикальному напрямку 

за сукупністю характеристик системи для кожного режиму функціонування. Якщо ж 

mwlv  ','' , то оцінювання виконується у горизонтальному напрямку для кожної 

характеристики СС за сукупністю режимів. 

 

1  2 … 'v

1  2 

1  2 … 'v

 1 

1  2 … 'v… 

 … 'w

 
Рис. 2 

Залежно від можливостей обчислювальної системи та типу розв’язуваної задачі 

оцінювання для організації паралельних обчислень у кожному конкретному випадку 

може бути використана відповідна алгоритмічна конструкція. На початковому етапі 

розпаралелювання під час оцінювання поведінки окремої характеристики системи, 

що функціонує у заданому режимі, або під час оцінювання якості функціонування 

системи загалом може бути використана конструкція 

 

 hjoinhhhfork
t

~
,)

~
;...;

~
;

~
(

021 ,                            (11) 
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що задає обчислення в основному фрагменті задачі оцінювання у вигляді 
0

t  пара-

лельних автономних гілок ),1(
~

0
tjh

j
 , результати яких використовуються в іншо-

му фрагменті h
~

, а під час обчислення локальних оцінок або оцінок однакового сту-

пеня узагальнення – конструкція 

 joinhhhfork
t
);...;;(

21
,  (12) 

яка задає обчислення у вигляді t  паралельних автономних гілок ),1( tih
i

 , у кож-

ній з яких, як і в гілках конструкції (11), розв’язується окрема задача оцінювання 

(для отримання оцінок на одиницю меншого ступеня узагальнення). 

На наступному етапі розпаралелювання замість (11), (12) використовуємо від-

повідно (13), (14), які є ефективнішими алгоритмічними конструкціями. 

;...;
~

,)
~

;...;
~

;
~

(;
~

,)
~

;...;
~

;
~

((
0

22

2

2

1

2

0

11

2

1

1

1
hjoinhhhforkhjoinhhhforkfork

vv
 

 hjoinhjoinhhhfork
t

v

ttt

~
,)

~
,)

~
;...;

~
;

~
(

021

0000
. (13) 

Конструкція (13) задає обчислення в основному фрагменті гілки 
r

h
~

 у вигляді v  

паралельних автономних гілок ),1'(
~ ' vjh j

r
 . Легко бачити, що у разі ','

0
vvwt   її 

можна буде застосовувати для виконання обчислень згідно з деревом, зображеним 

на рис. 2. 

;...;,);...;;(;,);...;;((
0

22

2

2

1

2

0

11

2

1

1

1
hjoinhhhforkhjoinhhhforkfork

ww
 

 joinhjoinhhhfork
t

w

ttt
),);...;;(

021
. (14) 

Алгоритмічна конструкція (14) задає обчислення в основному фрагменті гілки 

s
h  у вигляді w  паралельних автономних гілок ),1'(

'
wih

i

s
 . 

Для запропонованих алгоритмічних конструкцій наведено оцінки прискорення, 

які підтверджують їх ефективність. 

Аналогічно, на кожному з наступних етапів розпаралелювання можна будувати 

ефективніші алгоритмічні конструкції аж до паралельного задання обчислення лока-

льних оцінок. 

Розроблені алгоритмічні конструкції можуть бути реалізовані на паралельних 

обчислювальних засобах як зі спільною, так і з розподіленою пам’яттю.  

Показано можливість використання запропонованих підходів до розпаралелю-

вання агрегованого оцінювання під час дослідження окремих об’єктів транспортних 

систем, зокрема ЗТС України. 

У цьому ж розділі також розроблено та досліджено загальний підхід до оптимі-

зації обчислень під час реалізації методики комплексного оцінювання стану та якос-

ті функціонування СС. 

 Розроблений нами підхід до оптимізації обчислень передбачає одночасне (пара-

лельне) виконання блоків із таких сукупностей: 

1) оцінювання стану (блок S), якості функціонування (блок F) та інтерактивне 

оцінювання (блок I) СС; 
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2) прогнозування поведінки 
0

n  поточкових значень характеристик елементів 

(блоки ,
1

X  
0

,...,
2 n

XX ), 
1

n  локальних (блоки 
1

,...,,
21 n

LLL ) і 
2

n  агрегованих 

(блоки ,...,,
21

BB  
2n

B ) оцінок різного ступеня загальності; 

3) оцінювання стану r  елементів системи (блоки e

r

ee SSS ,...,,
21

); 

4) оцінювання стану 's  підсистем СС (блоки p

s

pp SSS
'21

,...,, ); 

5) оцінювання якості функціонування 't елементів системи (блоки e

t

ee FFF
'21

,...,, );  

6) оцінювання якості функціонування u підсистем СС (блоки p

u

pp FFF ,...,,
21

); 

7) інтерактивне оцінювання процесу функціонування v елементів системи (блоки 

,,
21

ee II  e

v
I,... ); 

8) інтерактивне оцінювання процесу функціонування w підсистем СС (блоки ,
1

pI  

,...,
2

pI p

w
I ). 

 Залежно від типу СС та кінцевої мети оцінювання можуть розглядатися всі або 

лише деякі із наведених вище сукупностей блоків обчислень. При цьому в перших 

двох наборах можуть розглядатися як усі блоки, так і лише деякі із них. Зауважимо, 

що для кожного із наведених вище наборів блоків обчислень здійснюється крупно-

зернисте (крупноблочне) розпаралелювання. У цьому разі алгоритм обчислень є су-

купністю загалом повністю автономних або слабозв’язаних паралельних гілок, кож-

на з яких має значний обсяг.  

Залежно від структури СС її комплексне оцінювання можна проводити з допо-

могою відповідних алгоритмічних конструкцій на різних обчислювальних засобах, 

починаючи від багатоядерних комп’ютерів і закінчуючи високопродуктивними об-

числювальними середовищами. Для оцінювання низки систем, елементи (підсисте-

ми) яких розташовані територіально на незначній відстані один від одного, достат-

ньо використати сучасні багатоядерні комп’ютери, підключені до локальної мережі, 

або ж кластери. У разі, коли елементи (підсистеми) СС є територіально розташовані 

один від одного на значній (десятки, сотні та тисячі кілометрів) відстані, тоді для 

ефективної реалізації методики комплексного оцінювання на базі запропонованих 

алгоритмічних конструкцій необхідно залучати (організовувати) високопродуктивне 

обчислювальне середовище, що складається із територіально розподілених обчис-

лювальних вузлів, з’єднаних комунікаційною мережею, і повністю відображає 

структуру (зазвичай ієрархічну) досліджуваної системи. Згадане середовище повин-

но мати такі властивості: розподіленість, неоднорідність, динамічність, надійність, 

масштабність, належна пропускна здатність комунікаційної мережі тощо. Зазначи-

мо, що в даному разі є можливість вибору оптимальних конфігурацій для вузлів об-

числювального середовища та комунікаційної мережі, що суттєво зменшує вартість 

використовуваного обладнання, а, отже, і вартість оцінювання СС. 

Здійснено програмну реалізацію окремих алгоритмічних конструкцій для пара-

лельної організації локального та агрегованого оцінювання об’єктів СС, зокрема 

ЗТС, на багатоядерному комп’ютері. Результати чисельних експериментів підтвер-

дили ефективність такої реалізації. 

У висновках наведено основні результати дисертаційної роботи. 



 16 

У додатках подано список праць за темою дисертації (додаток А1), деякі прог-

рамні модулі реалізації паралельних алгоритмів обчислень (додаток А2) та акти про 

використання результатів дисертації (додаток А3). 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі розв’язано важливу науково-прикладну задачу, яка по-

лягає в розробці та дослідженні високоефективних алгоритмів комплексного оціню-

вання стану та якості функціонування складних систем.  

Основним результатом дисертації є побудова паралельних алгоритмів для конт-

ролю якості функціонування СС. Ці алгоритми мають істотне значення для теорії 

оцінювання складних систем та є вагомим внеском у теорію паралельних обчислень. 

Запропоновані у роботі підходи до прискорення обчислень можуть бути використані 

для оцінювання СС різних типів та призначення. 

Зокрема, в дисертації одержано наступні конкретні результати. 

1. Вперше розроблено загальний підхід до оптимізації за часом методики комп-

лексного оцінювання СС, який грунтується на крупноблочному розпаралелюванні 

обчислень. Цей підхід дозволяє проводити таке оцінювання в режимі реального 

часу. 

2. Для попередньої обробки результатів планових оглядів та неперервного 

моніторингу об’єктів СС побудовано ПКА цифрової фільтрації з використанням 

адаптивного згладжування та доведено його оптимальність за швидкодією. 

3. На основі аналізу потактових схем запропонованого ПКА фільтрації розроб-

лено та оптимізовано архітектуру спеціалізованих обчислювальних засобів (квазі-

систолічних структур) для його ефективної реалізації. Унаслідок здійсненої оптимі-

зації кількість функціональних елементів, які виконують обчислювальну роботу, в 

таких структурах зменшилась принаймні на 50 %. 

4. Побудовано паралельні алгоритмічні конструкції для ефективного виконан-

ня процедури локального оцінювання СС на обчислювальних засобах зі спільною 

пам’яттю. 

5. Розроблено та проаналізовано алгоритмічні конструкції для паралельного 

обчислення агрегованих оцінок об’єктів СС. Стосовно окремих об’єктів ЗТС Украї-

ни одержано прискорення обчислень щонайменше в два рази. 

6. Розроблене алгоритмічне та програмне забезпечення використане для удос-

коналення функціонування окремих підсистем автоматизованої системи керування 

вантажними перевезеннями на ПАТ «Укрзалізниця». Здійснено експериментальне 

програмне моделювання ПКА фільтрації та програмно реалізовано окремі алгорит-

мічні конструкції для паралельного виконання локального та агрегованого оціню-

вання об’єктів ЗТС.  

Проведені дослідження показали безумовні переваги використання побудова-

них паралельних алгоритмів для оцінювання процесу функціонування складних 

систем у різних галузях народного господарства. 
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шин і систем. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 

Київ, 2020. 

Дисертація присвячена розв’язанню актуальної науково-прикладної задачі, по-

в’язаної з розробкою та дослідженням паралельних алгоритмів комплексного оціню-

вання стану та якості функціонування складних систем.  

У роботі обгрунтовано необхідність використання паралельних обчислень під 

час реалізації методики комплексного оцінювання стану та якості функціонування 

складних систем. Для попереднього опрацювання в режимі реального часу великих 

масивів вхідних даних розроблено паралельно-конвеєрний алгоритм розв’язання за-

дачі цифрової фільтрації з використанням адаптивного згладжування. Доведено оп-

тимальність цього алгоритму за швидкодією та використанням пам’яті у класі алго-

ритмів, еквівалентних за інформаційним графом. Запропоновано архітектуру спеці-

алізованих обчислювальних засобів для ефективної реалізації розробленого алго-

ритму цифрової фільтрації. 

На підставі аналізу процедури локального оцінювання стану та якості функціо-

нування складних систем запропоновано паралельно-послідовний підхід до її ви-

конання. Для окремих фрагментів обчислень розроблено та проаналізовано алгорит-

мічні конструкції, орієнтовані на реалізацію на паралельних обчислювальних засо-

бах зі спільною пам’яттю. Запропоновано ефективні алгоритмічні конструкції для 

паралельного обчислення агрегованих оцінок.  

Вперше розроблено загальний підхід до оптимізації методики комплексного 

оцінювання складних систем, який грунтується на крупноблочному розпаралелю-

ванні обчислень. Здійснено програмне моделювання побудованого паралельно-кон-

веєрного алгоритму цифрової фільтрації та програмну реалізацію запропонованих 

алгоритмічних конструкцій на багатоядерному комп’ютері. 

Побудовані паралельні алгоритми комплексного оцінювання складних систем 

використано у навчальному процесі та для аналізу поточного стану об’єктів заліз-

ничного транспорту; прогнозування, планування і керування транспортними потока-

ми в ПАТ «Укрзалізниця». 

Ключові слова: паралельний алгоритм, складна система, комплексне оціню-

вання, адаптивне згладжування, цифрова фільтрація даних, прискорення обчислень, 

агрегація. 
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циальности 01.05.03 – математическое и программное обеспечение вычислительных 

машин и систем. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. –

Киев, 2020. 

Диссертация посвящена решению актуальной научно-практической задачи раз-

работки и исследования параллельных алгоритмов комплексного оценивания состо-

яния и качества функционирования сложных систем.  
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В работе обоснована необходимость спользования параллельных вычислений 

для реализации методики комплексного оценивания состояния и качества функцио-

нирования сложных систем. Такое оценивание сложных систем предполагает пред-

варительную обработку больших объёмов входных данных, а также использование 

методов локального, прогностического, агрегированного и интерактивного оцени-

вания. Для всестороннего, многоуровневого, многокритериального анализа состоя-

ния и качества функционирования элементов системы, её подсистем и системы в це-

лом рассматривается значительное количество характеристик, параметров и режи-

мов. В большинстве случаев оценивание функционирования сложных систем необ-

ходимо производить в режиме реального времени. 

Для предварительной обработки больших массивов входных данных построен 

параллельно-конвейерный алгоритм решения задачи цифровой фильтрации с ис-

пользованием адаптивного сглаживания. Доказано оптимальность этого алгоритма 

по быстродействию и использованию памяти в классе алгоритмов, эквивалентных за 

информационным графом. Разработана архитектура специализированных вычисли-

тельных средств для эффективной реализации построенного алгоритма цифровой 

фильтрации и предложен подход к её оптимизации.  

На основании анализа процедуры локального оценивания состояния и качества 

функционирования сложных систем предложен параллельно-последовательный под-

ход к её выполнению. Для отдельных фрагментов вычислений разработаны и про-

анализированы соответствующие алгоритмические конструкции, ориентированы на 

реализацию на вычислительных параллельных средствах с общей памятью.  

Построены деревья анализа для агрегированного оценивания сложных систем, 

которое позволяет получить обобщённые оценки (разной степени обобщения) со-

стояния и качества функционирования как элементов системы, так и отдельных её 

подсистем или системы целиком. На основании этих деревьев разработаны и ис-

следованы алгоритмические конструкции для параллельного вычисления агреги-

рованных оценок на вычислительных средствах с общей и распределённой памятью.  

Впервые предложен обобщённый подход к оптимизации методики комплекс-

ного оценивания сложных систем, который основывается на использовании крупно-

блочного распараллеливания. В зависимости от структуры сложной системы и по-

ставленной цели оценивания предложенный подход позволяет проводить исследова-

ние системы на различных вычислительных средствах, начиная от многоядерных 

компьютеров и заканчивая высокопроизводительными вычислительными средами. 

Осуществлено программное моделирование построенного параллельно-конвей-

ерного алгоритма фильтрации и программную реализацию разработанных алгорит-

мических конструкций для оценивания объектов сложных систем на многоядерном 

компьютере. 

Предложенные параллельные алгоритмы комплексного оценивания состояния и 

качества функционирования сложных систем использованы в учебном процессе и 

для анализа текущего состояния объектов железнодорожного транспорта; прогнози-

рования, планирования и управления транспортными потоками в ПАО «Укрзализ-

ныця».  
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ANNOTATION 

Tyutyunnyk M. I. Parallel algorithms for complex evaluation of the state and 

operation quality of complex systems functioning. – Manuscript. 

Dissertation for acquiring scientific degree of candidate of technical sciences in 

specialty 01.05.03 – mathematical and software of computational machines and systems. – 

Taras Shevchenko National University of Kyiv. – Kyiv, 2020. 

The dissertation is dedicated to solution the actual scientific and practical problem of 

developing and investigation parallel algorithms for complex evaluation of the state and 

operation quality of complex systems. 

The necessity of using parallel computations is substantiated for the realization of the 

technique of complex evaluation of the state and operation quality of complex systems. 

Parallel-pipeline algorithm of solving the problem of digital filtering is developed for 

adaptive smoothing of large arrays of input data in real time. The optimality of this al-

gorithm for speed and memory use is proved in the class of algorithms that are equivalent 

to the information graph. The hardware architecture for the implementation of developed 

digital filtering algorithm is proposed. 

A parallel-sequential approach is proposed for realization of the procedure of local 

evaluation of the state and operation quality of complex systems. Algorithmic construc-

tions  are developed and analyzed for separate computational fragments. These construc-

tions are oriented to the implementation by parallel computing devices with common me-

mory. Effective algorithmic constructions are proposed for paralell computation of aggre-

gated evalutions.   

For the first time, a general approach to optimizing the methodology for complex 

evaluation of complex systems was developed. The proposed approach is based on large-

scale block parallelized computations. The software modeling for the parallel-pipeline 

algorithm of digital filtering was performed. The software implementation of proposed 

algorithmic computations was carried out on a multi-core computer. 

The constructed proposed parallel algorithms for the complex assessment of the state 

and operation quality of functioning of complex systems were used to analyze the current 

state of railway transport facilities; forecasting, planning and managing traffic flows in the 

Ukrzaliznytsia and in the educational process. 

Keywords: parallel algorithm, complex system, complex evaluation, adaptive 

smoothing, digital data filtering, speed up of calculations, aggregation. 
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