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ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ПОБУДОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ
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ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

В статті розглядаються теоретичні питання та підхід щодо побудови інтелектуальних тренажерних
систем інтенсивної підготовки операторів АСУ військового призначення.

В статье рассматриваются теоретические вопросы и подходы к построению интеллектуальных
тренажных систем интенсивной подготовки операторов АСУ военного назначения.

This article describes theoretical questions and approach are examined in relation to the construction of the
intellectual trainer systems of intensive preparation of operators ACE of military-oriented.
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Вступ. Як показує практика, ефективне застосування автоматизованих систем
управління (АСУ) на базі сучасних мереж персональних електронних обчислювальних
машин (ПЕОМ) одночасно передбачає створення новітніх комп’ютерних інтелектуальних
тренажерних систем (ІТС) інтенсивної підготовки операторів та бойових обслуг
автоматизованих пунктів управління військового призначення. У загальному вигляді ІТС
являє собою інтегровану експертно-моделюючу систему, за допомогою якої забезпечується
підготовка фахівців органів управління до необхідного рівня на основі:

– цілеспрямованого використання знань експертів в області роботи операторів АСУ;
– імітаційного багатоваріантного моделювання зовнішньої обстановки;
– діагностики знань, умінь та навиків у операторів по виконанню завдань (НЗ);
– накопичення даних об’єктивного контролю і керування навчанням.
Тільки систематичне проведення комп’ютерних тренувань забезпечує підготовку

фахівців до такого необхідного рівня, при якому в процесі виконання поставлених завдань у
різних умовах обстановки здійснюється максимальна реалізація бойових можливостей
озброєння і військової техніки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз існуючого науково-методичного
апарата побудови тренажерних систем [1–3] показує, що він орієнтований на екстенсивний
шлях навчання (через збільшення кількості занять та тренувань), який себе практично
вичерпав. З іншого боку, сучасні інформаційні технології та методики навчання із
застосуванням ІТС відкривають величезні можливості в сфері інтенсивної підготовки. Про
це свідчить як закордонний, так і вітчизняний досвід [4, 5]. Тому залишається єдиний
раціональний шлях – побудова ІТС інтенсивної підготовки операторів АСУ (через
підвищення якісних характеристик навчання з одночасною мінімізацією матеріальних,
ресурсних та часових витрат).

Метою статті є подальший розвиток теоретичних основ побудови  комп’ютерних ІТС-
інженерної дисципліни, у рамках якої розробляється сукупність методів аналізу та синтезу
ІТС, що необхідно для обґрунтування раціонального варіанта побудови ІТС інтенсивної
підготовки операторів АСУ.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для досягнення мети виникає необхідність
у вирішенні наступних наукових задач:

1. Розробка методів та моделей аналізу процесу функціонування комп’ютерних
дискретно-керованих ІТС.

2. Розробка методології структурного та параметричного синтезу комп’ютерних ІТС й
організація їх оптимального функціонування в процесі підготовки військових фахівців.

3. Розробка методичних основ обґрунтування вимог до ІТС на основі запропонованої
методології їх синтезу.
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4. Розробка методичних принципів побудови та математичних основ організації
функціонування ІТС і їх основних елементів, що забезпечить реалізацію запропонованих до
них вимог.

При вирішенні першої наукової задачі визначається: мета функціонування ІТС і задачі
розв’язані нею; умови функціонування ІТС у процесі інтенсивної підготовки обслуг.

У загальному випадку мірою ефективності дій осіб бойових обслуг органів управління є
величина (Р), що характеризує ступінь реалізації бойових можливостей озброєння і
військової техніки зі знищення цілей з урахуванням їх важливості:
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ioM – математичне очікування кількості знищених цілей і-го типу при повній реалізації

бойових можливостей ОВТ;
ipM  – математичне очікування кількості знищених цілей і-го типу, з урахуванням

прийнятих рішень особами бойових обслуг органів управління;
n – кількість типів цілей;

iv  – важливість цілей і-го типу [6].
У загальному випадку постановка проблеми ІТС інтенсивної підготовки операторів

АСУ зводиться до наступного: необхідно знайти з множини можливих варіантів (Х) такий
варіант побудови ІТС (х), при якому забезпечується інтенсивна підготовка бойових обслуг
до необхідного (максимально можливого) рівня (Р) з мінімальними фінансовими (С) і
часовими (Т) витратами.

Формальна постановка наукової проблеми може бути представлена у вигляді рішення
трикритеріальної задачі:
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Як видно з (2) усі критерії мають суперечливий характер і знайти оптимальний варіант
побудови ІТС, що задовольняє всім зазначеним вище умовам, украй складно. Без розробки
теоретико-концептуальних основ побудови таких систем, що включають створення методів
оптимізації структури і параметрів  ІТС, вирішення зазначеної проблеми неможливе.

Основні поняття теорії побудови ІТС базуються на категоріях загальної теорії систем.
При цьому спільність понять теорії систем виявляється в конкретній предметній сфері, в
тому числі й стосовно інтелектуальних комп’ютерних тренажерних систем. У якості
основних елементів ІТС будуть виступати комп’ютерні тренажери як сукупність засобів, що
забезпечать, поряд з підготовкою осіб, які приймають рішення, також злагодженість бойових
обслуг на основі виконання навчальних завдань. При цьому ІТС являє сукупність
інтелектуальних комп’ютерних тренажерів і комплексів, об’єднаних ієрархічними,
інформаційними, керуючими зв’язками, де кожний елемент спрямований на досягнення
загальної мети – забезпечення необхідного рівня навченості операторів АСУ (бойових
обслуг). При створенні ІТС необхідно визначити її структуру і номенклатуру алгоритмів, які
найкраще відповідають призначенню системи. Щоб вирішувати такого роду прикладні
задачі, необхідно мати у своєму розпорядженні знання про ефективність різних способів
структурної організації тренажерної системи й методів керування процесами її
функціонування. Властивості і закономірності динамічного функціонування, які мають місце
у комп’ютерних мережах з різною організацією у ході підготовки бойових обслуг, складають
предмет теорії побудови ІТС. Її основними задачами є аналіз і синтез інтелектуальних
тренажерних систем. Для задач першої групи – аналізу ІТС – характерні такі два етапи
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проведення досліджень.
На першому етапі необхідно побудувати концептуальну модель функціонування ІТС,

а на другому етапі, на базі прийнятої концептуальної моделі, будується математична модель
динамічного дискретно-керованого процесу, у якому: об’єктом керування є оператори АСУ;
керованими параметрами – показники якості діяльності тих, кого навчають; керуючими
впливами – навчально-інформаційні моделі, сформовані інтелектуальними тренажерами;
алгоритмом керування процесом навчання – алгоритм зміни параметрів навчально-
інформаційного середовища відповідно до рівня підготовки операторів АСУ. Також
розробляється система показників і методика оцінки ефективності інтелектуальних
тренажерних систем.  Результатом аналізу,  проведеного в рамках теорії побудови ІТС,  є
моделі процесів їх функціонування і закономірності, що властиві цим процесам та системі
взагалі. У цьому – пізнавальна цінність аналізу. Прикладна його цінність обумовлена
використанням результатів для постановки задачі синтезу.

У другій групі задач теорії побудови інтелектуальних тренажерних систем однією з
основних є задача їх оптимального синтезу, яка спрямована на вибір способу побудови
системи, що найкраще пристосована для виконання заданих функцій. Вихідними в задачі
синтезу є такі дані:

– функції та завдання системи;
– перелік обмежень на характеристики системи (тимчасові, ресурсні);
– критерій ефективності, що встановлює спосіб оцінки якості системи в цілому.

Виходячи з цих відомостей, необхідно визначити структуру системи, параметри
елементів і стратегію керування процесами, що повинні задовольняти заданим обмеженням і
бути оптимальними щодо змісту критеріїв ефективності.

Процедура синтезу ІТС поділяється на процедури структурного і параметричного
синтезу. Метою структурного синтезу є визначення структури побудови системи: типу
підсистем, склад елементів і зв’язків між ними. Параметричний синтез полягає у визначенні
оптимальним способом технічних характеристик підсистем та основних елементів при
фіксованій структурній схемі системи.

Задача синтезу оптимальної структури розглядається як задача  визначення
оптимального відображення множини виконуваних функцій ІТС на множину її
взаємозалежних елементів. Відповідно розробляються методи оптимального планування
тренувань та керування інтелектуальними тренажерами як процесу організації оптимального
функціонування  динамічної дискретно-керованої системи.

Методика вирішення задачі параметричного синтезу включає такі основні етапи. По-
перше – визначаються показники ефективності кожного з варіантів побудови ІТС на
множині умов функціонування системи для вибору найкращих з них.  На другому етапі
методики вирішується задача класифікації ситуацій за ознакою задоволення прийнятим
обмеженням. Під ситуацією в багатомірному факторному просторі розуміється варіант
рішення, а також варіант умов його реалізації. Для кожної точки ситуації робиться
розрахунок показників ефективності і порівняння отриманих значень з припустимими. Для
звуження множини варіантів рішень на третьому етапі застосовується принцип оптимізації
по Парето,  що виділяє припустиму Парето-ефективну множину рішень [7].  Подальше
звуження множини варіантів рішень пов’язане з концептуальним вибором такого варіанта
побудови ІТС із всієї множини, який забезпечує достатньо високий (необхідний) рівень
показників цільової та економічної ефективності. При цьому оптимальне рішення дозволяє
визначити діапазон припустимих значень параметрів інтелектуальної тренажерної системи,
що забезпечує підготовку військових фахівців до необхідного рівня з виконання поставлених
завдань. Методичні основи обґрунтування вимог до ІТС базуються на методології їх синтезу
і включають вирішення третьої групи задач: моделювання динаміки зміни рівня навченості в
процесі підготовки операторів АСУ та згідно з отриманими показниками цільової та
економічної ефективності – формулюються вимоги до побудови ІТС. При цьому
обґрунтовуються вимоги до експертних підсистем об’єктивного контролю, планування та
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керування  навчально-інформаційним середовищем, а також вимоги до експертно-
моделюючих підсистем імітації дій противника та своїх військ, апаратних і програмних
засобів всіх підсистем ІТС.

Четверта група задач передбачає розробку технічних принципів побудови ІТС, тобто
технічні рішення, що забезпечать реалізацію обґрунтованих вимог до них. З концептуальної
точки зору ІТС являє собою інтегровану експертно-моделюючу систему, яка спочатку вивчає
навчальні завдання, а потім за допомогою електронного інструктора на етапі первинної
підготовки навчає операторів АСУ виконанню цих завдань. В міру набуття необхідних умінь
і навичок роботи інформаційна підтримка електронного інструктора скорочується. Також
вирішуються питання створення дослідних підсистем ІТС: моделювання дій противника;
сполучення та обміну тренажерною інформацією; моделювання дій своїх військ (озброєння й
військової техніки) та оцінки ефективності дій бойових обслуг; об’єктивного контролю та
керування процесом навчання [7,  8].  За допомогою дослідних імітаційних моделей ІТС
забезпечується: оптимальне планування кількості навчальних завдань; визначення
оптимальних дій противника; імітаційне моделювання й оцінка ефективності прийнятих
рішень операторами АСУ; оптимальне планування та управління ходом комп’ютерних
тренувань. Практична перевірка зазначених дослідних підсистем та математичних
імітаційних моделей була проведена в навчально-тренувальних центрах підготовки
військових фахівців та в ході КШН. Як показують результати досліджень, використання
запропонованих моделей інтенсивного навчання забезпечує підвищення до необхідного
рівня навченості бойових обслуг при мінімальних витратах матеріальних засобів і коштів.

Висновок. Таким чином, розглянуті теоретичні питання побудови та раціональної
організації функціонування інтелектуальних тренажерних систем спрямовані на вирішення
науково-практичної проблеми – створення ІТС інтенсивної підготовки операторів АСУ
військового призначення, що дозволяє підвищити якісні характеристики рівня підготовки
операторів з одночасною мінімізацією матеріальних, ресурсних та часових витрат.

ЛІТЕРАТУРА
1. Соловов Л.В. Электронное обучение: проблематика, дидактика, технология. – Самара:

Новая книга, 2006. – 462 с.
2. Матвієвський О. М., Герасименко О. В., Щебланін Ю. М. Методичний підхід до

обґрунтування характеристик тренажних засобів і систем. // Наука і оборона. – 2005. – № 1.
– С. 59 – 66.

3. Руснак І. С., Шевченко В.  Л., Артемов Ю. І. Методологічні засади створення
інтегрованої навчально-тренувальної системи оперативної та бойової підготовки військ //
Наука і оборона. – 2002. – № 2. – С. 29 – 35.

4. Матвієвський О. М., Лушніченко В. М., Семиглазов В. В., Яворський Д. К.
Інтегрування тренажних технологій як магістральний напрямок вдосконалення навчально-
тренувальної бази бойової підготовки військ. // Наука і оборона.– 2010.– № 2.– С. 48–54.

5. IEEE Standart for Modeling and Simulation (M&S) High Level Architecture (HLA) //
IEEE Std. 1516–2000 / The Institute of Electrical and Electronics Engineers. – New York, 2000.

6. Основы теории вычислительных систем: Учеб. пособие / Под ред. С.А. Майорова. –
М.: Высшая шк., 1978. – 408 с.

7. Шворов С.А. Параметричний синтез інтелектуальних тренажерних систем
військового призначення // Наук.-техн. зб. – Вип. 13. – К.: ННДЦ ОТ і ВБ України, 2002. – С.
123–127.

8. Сбітнєв А.І., Шворов С.А., Садовник О.С. Нові технології (методичні основи)
організації прискореної підготовки диспетчерів управління повітряним рухом // Зб. наук. пр.
– Вип. 4 (10). – Кременчук: ІЕНТ, 2005. – С. 83 – 87.


	ЛІТЕРАТУРА
	ЛІТЕРАТУРА
	ЛІТЕРАТУРА



