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У статті представлено спосіб розв’язання задачі використання скороченого базису стосовно логічних 

систем з великим числом елементів, що вирішує труднощі, пов’язані з побудовою та оцінкою ефективності 
логічних систем розпізнавання об’єктів, що містять велику кількість класів і їх ознак. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді 
Використання безпілотних літаючих апаратів (БПЛА) в даний час є основним 

елементом інформаційно-розвідувальної системи забезпечення та дистанційного впливу на 
об'єкти противника під час військових дій, а також для забезпечення внутрішньої безпеки 
держави. БПЛА є невід’ємною частиною озброєння сучасних армій і широко 
використовується національною гвардією, прикордонними військами і поліцейськими 
підрозділами. Розвиток силової компоненти суб’єктів національної безпеки і оборони без 
використання БПЛА буде не повним. Якщо раніше вони використовувалися для вирішення 
стратегічних завдань, то зараз у зв’язку з розвитком ІТ-технологій використання інформації, 
що поставляється безпілотником, використовується під час ведення бойових і 
правоохоронних дій в тактичному ланці [1 – 3]. 

Слід зазначити, що в даний час, застосування БПЛА для розвідувальних тактичних 
завдань здійснюється практично всіма розвиненими країнами світу і вони майже практично 
витіснили армійську авіацію при вирішенні цих завдань. Причому, розвідувальні і бойові 
гелікоптери нового покоління, не кажучи навіть про тактичні літаки, не можуть  
змагатися [1, 2, 3]. 

Досвід застосування БПЛА в бойових діях показує, що процес розвитку безпілотників 
триває. Поява ударних БПЛА дозволяє наносити відчутні удари по тиловим об’єктам 
противника. Причому скритність і ефективність їх застосування забезпечує нанесення ударів 
по об’єктах, на які диверсійним групам практично неможливо потрапити [1 – 3]. 

У зв’язку з цим виникає питання: як працювати в умовах, коли об’єкт маскується? Або 
коли природа противника перешкоджає його виявленню. У цьому випадку необхідно 
розпізнати та ідентифікувати шуканий об’єкт. 

Слід відмітити, що системи розпізнавання для БПЛА з точки зору спільності 
класифікації систем розпізнавання раціонально розглядати в якості класифікаційного 
принципу властивостей інформації, що використовується в процесі розпізнавання. 

Системи розпізнавання поділяються на прості та складні в залежності від того, фізично 
однорідна чи фізично неоднорідна інформація використовується для опису об’єктів, що 
розпізнаються. 

До таких систем належать [6]: 
– прості системи; 
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– складні системи; 
– системи без навчання; 
– навчальні системи; 
– самонавчальні системи; 
– ймовірнісні системи; 
– логічні системи. 
Перші три системи використовуються в найпростіших безпілотніках, які в основному 

використовуються в народному господарстві. 
В навчальних системах первинної інформації достатньо для того, щоб у відповідності з 

обраною класифікаційною ознакою поділити всю множині об’єктів на класи та визначити 
словник ознак, але цього недостатньо або її з цих чи інших міркувань недоцільно 
використовувати для опису класів на мові ознак. Вихідна інформація, необхідна для 
використання цих систем розпізнавання, дозволяє виділити тільки конкретні об’єкти. 

В самонавчальних системах первинної апріорної інформації достатньо лише для 
визначення довідника ознак, що недостатньо для проведення класифікації об’єктів. На стадії 
формування системи їй висувають вихідну сукупність об’єктів, які задані значеннями своїх 
ознак. Але завдяки обмеженому об’єму первинної інформації система при цьому не отримує 
вказівок про те, до якого класу об’єкти вихідної сукупності належать. Ці вказівки 
замінюються набором правил, у відповідності до яких на стадії самонавчання система 
розпізнавання сама виробляє класифікацію, яка може відрізнятися від природної.  Навчальні 
та самонавчальні системи не можуть працювати в реальному масштабі часу, оскільки для 
отримання результату їм необхідний деякий час на прийняття рішення. 

У ймовірнісних системах для побудови алгоритмів розпізнавання використовується 
ймовірнісні методи розпізнавання, побудовані на теорії статистичних рішень. В загальному 
випадку застосування ймовірнісних методів розпізнавання передбачає наявність 
ймовірнісних залежностей між ознаками об’єктів, що розпізнаються та класами, до яких ці 
об’єкти належать. Але в умовах протидії ці системи не можуть вирішувати поставлені задачі. 

В логічних системах для побудови алгоритмів розпізнавання використовуються логічні 
методи розпізнавання, які базуються на дискретному аналізі та обчисленні рішень, що на 
ньому базується. У загальному випадку застосування логічних методів розпізнавання 
передбачає наявність логічних зв’язків, що виражені через систему булевих рівнянь, в якій 
застосовані – логічні ознаки об’єктів, що розпізнаються, а невідомі величини – класи, до 
яких ці об’єкти відносяться. 

При вирішенні питань розпізнавання об’єктів на практиці доводиться вдаватися до 
застосування систем розпізнавання, які вимагають при їх застосуванні використовувати 
великі масиви даних про ознаки об’єкта, які необхідно обробляти у реальному часі. 

Загальна кількість класів (типів) об’єктів і їх ознак може доходити до декілька сотень. 
Отже, в БПЛА слід використовувати логічні системи розпізнавання об’єктів тому, що вони 
ефективно працюють у реальному часі з великою кількістю класів і їх ознак об’єктів пошуку 
в умовах протидії противника. 

Саме тому, використання логічних систем розпізнавання об’єктів із скороченою базою 
з великим числом елементів і є метою даної статті. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
Розпізнавання об'єктів в умовах, коли природа або противник може перешкоджати як 

виявленню окремих ознак об'єктів, так і свідомо змінювати свою тактику у відношенні до 
пред’явлення об`ємів різноманітних класів стороні, що розпізнає [4, 5]. 

Слід зазначити, що це дуже важливий фактор при застосуванні БПЛА. Так як 
противник широко використовує різні засоби маскування, щоб сторона, яка розпізнає не 
змогла визначити які об'єкти знаходяться, яка їх кількість і тощо. Особливо це важливо в 
умовах бойових дій або проведення рятувальних операцій на морі або пожежі. 

При цьому слід враховувати, що застосування логічних систем пов’язано з 
використанням великих масивів даних щодо ознак об’єкта пошуку, який має велику кількість 
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класів та ознак. Крім цього, слід враховувати, що в логічних системах розпізнавання класи та 
ознаки об’єктів розглядаються як булеві змінні. Що б це підкреслити вводяться позначення: 
К – класи, а А – ознаки. Тому, для збільшення швидкості розпізнавання та ефективності 
пошуку використовується скорочення базиса стосовно логічних систем з великою кількістю 
елементів, яке пов’язано з обмеженим обсягом пам’яті обчислювальної техніки та швидкості 
обробки отриманої інформації. 

Тобто потрібно реалізувати систему обробки відеоінформації з БПЛА для 
розпізнавання об'єктів класу К1 и К2 = К̅1, які можуть описуватися ознаками А1, А2, А3, А4 у 
вигляді [7]: 

К1 =А1А2+А2А3+ А1А4;         (1) 
К2= А̅1А ̅2+А ̅1А̅3+ А̅2А ̅3А̅4. 
Додавши в (1) рівняння з урахуванням [6,7]: 
f̅ (А1, А2, А3, А4 )+ φ (К1, К2) = 1,        (2) 
приходимо до стандартної задачі визначення невідомої функції φ (К1 і К2) при заданій 

функції 
f (А1, А2, А3, А4). 
Припустимо, що є чотири пари розподілів випадкових величин Хj, заданих через 

площині ймовірностей fi (хj), i = 1,2; j = 1, 2, 3, 4 (рис. 1). 
 

 
Рис. 1 

 
Елемент Аj позначає висловлювання: „виміряне значення хj* випадкової величини Хj 

належить розподілу fi (хj)”, а елемент А̅j – вислів: „хj* відноситься до розподілу f2 (хj)”. 
Припустимо, що має місце елемент Аj, коли хj* <хj

1 і елемент. А̅j коли хj* > хj
2 Якщо ж 

хj
1 ≤ хj* ≤ хj

2, то значення істинності елемента Аj залишається невизначеним і щодо 
приналежності хj* до розподілених f1(хj) і f2(хj) не робиться ніяких висновків. Відповідно до 
цих правил визначимо ймовірності: 
 

 
qj(1/1)= ∫ (x)dx, qj(x/1)=∫ (x)dx, 

                                                            qj(0/1)= ∫ (x)dx;                                   (3) 

qj(1/0)= ∫ (x)dx, qj(x/0)=∫ (x)dx , qj(0/0)=∫ (x)dx. 
 

Припустимо, що протидія розпізнаванню об’єктів з боку противника виражається в 
тому, що по-перше, ймовірності (3) пов’язані певними співвідношеннями вигляду: 
 

                                                           Fl (0/1), (1/1), (0/0)] ≤Сl,    (4) 
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l = 1,2,…, що обмежують область допустимих значень qj, і, по-друге якщо ŋ і 1-ŋ – частини, з 
якими противник висуває об’єкти з класів К1 і К2 відповідно, щоб не було можливості їх 
розпізнати, то значення ŋ може довільно змінюватися в межах 0≤ ŋ ≤1. 

Оскільки противник в своєму розпорядженні має дві стратегії (1 – пред’являти тільки 
об’єкти з класу К1; 2 – пред’являти об’єкти тільки з класу К2), то природно спробувати 
вирішити арсенал стратегій сторони, яка проводить розпізнавання і поряд зі стратегією 1 
класифікації об’єктів, яка виражена співвідношеннями (1), (2) і 
 
                                                              (φ(К1, К2)=К1)К1;     (5) 
                                                              (φ(К1, К2)=К2)К2, 
 
ввести в розгляд стратегію 2, яка полягає в наступному: 
 
                                                                (φ(К1, К2)=К1)К2;       (6) 
                                                                 (φ(К1, К2)=К2)К1. 
 

Тобто. приймаємо, що об’єкт, який розпізнають, відноситься до класу К2,, якщо 
рішення рівнянь (2) і (3) є φ = К1,; також вважаємо, що об’єкт належить класу К1,, якщо 
рішення рівнянь – функція φ = К2. 

Зведемо розглянуту задачу по визначенню найкращих стратегій сторін до гри (2х2 [8]. 
Запишемо (1) в системі диз’юнктивної нормальної форми: 
 

1=∑ =A1A2A3A4+A1A2A̅3A4+A1A2A3A̅4+A1A2A̅3A ̅4+ 
                                +A1A̅2A3A4+A̅1A ̅2A3A4+A1A ̅2A3A ̅4+A1A ̅2A3A̅4+A1A̅2A ̅3A4;               (7) 

К2=∑ =A̅1A2A3A4+A̅1A2A̅3A4+A̅1A2A3A̅4+A̅1A2A ̅3A ̅4+ 
+A̅1A ̅2A ̅3A4+A ̅1A̅2A ̅3A ̅4+A1A ̅2A̅3A̅4, 

 

де =A1A2A3A4,…, =A1A̅2A ̅3A4; =A ̅1A2A3A4 …, =A1A ̅2A̅3A̅4 – різні типи об’єктів з 
класів К1 і К2.. Відповідно до (1) знайдемо для стратегії 1: 
 

P(1)(K1/ )=q1(1/1)q2(1/1)+q1(0/1)q2(1/1)+q1(1/1)q4(1/1)q1(1/1)q2(1/1)q4(1/1) 
q1(1/1)q2(0/1)q3(1/1)q4(1/1), 
…   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …    
P(1)(K1/ )=q1(1/1)q2(1/0)+q2(0/0)q3(1/0)+q1(1/1)q4(1/1)q1(1/1)q2(1/0)q4(1/1) 
q1(1/1)q2(0/0)q3(1/0)q4(1/1), 
P(1)(K2/ )=q1(0/1)q2(1/1)+q1(0/1)q3(0/1)+q2(0/1)q3(0/1)q4(0/1)q1(0/1)q2(1/1)q3(0/1) 
q1(0/1)q2(0/1)q3(0/1)q4(0/1), 
…   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …    
P(1)(K2/ )=q1(0/1)q2(1/0)+q1(0/1)q3(0/0)+q2(0/0)q3(0/0)q4(0/1)q1(0/1)q2(1/0)q3(0/0) 
q1(0/1)q2(0/0)q3(0/0)q4(0/1), 
P(1)(K1/ )=q1(1/0)q2(1/1)+q2(0/1)q2(1/1)+q1(1/0)q4(1/1)q1(1/0)q2(1/1)q4(1/1) 
q1(1/0)q2(0/1)q3(1/1)q4(1/1), 
…   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …    
P(1)(K1/ )=q1(1/1)q2(1/0)+q2(0/0)q3(1/0)+q1(1/1)q4(1/0)q1(1/1)q2(1/0)q4(1/0) 
q1(1/1)q2(0/0)q3(1/0)q4(1/0), 
P(1)(K2/ )=q1(0/0)q2(1/1)+q1(0/0)q3(0/1)+q2(0/1)q3(0/1)q4(0/1)q1(0/0)q2(1/1)q3(0/1) 
q1(0/0)q2(0/1)q3(0/1)q4(0/1), 
…   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …    
P(1)(K2/ )=q1(0/1)q2(1/0)+q1(0/1)q3(0/0)+q2(0/0)q3(0/0)q4(0/0)q1(0/1)q2(1/0)q3(0/0) 
q1(0/1)q2(0/0)q3(0/0)q4(0/0). 
 

Позначимо через і  , i=1,2 ймовірність появи об’єкта типу  в класі Кj. Тоді умовні 
ймовірності вірних і помилкових висновків про клас об’єктів при використанні стратегії 1: 
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P(1)(K1/K1)=∑ ( )(K1/ ) ; 
                                                      P(1)(K2/K1)=∑ ( )(K2/ ) ;     (8) 

P(1)(K1/K2)=∑ ( )(K1/ ) ; 
P(1)(K2/K2)=∑ ( )(K2/ ) . 

 
Якщо стороні, що розпізнає, пред’являється об’єкт з класу Кj,, то крім рішень φ = К1 и  

φ = К2 можливі невизначені відповіді, коли клас об’єкта не встановлюється. Умовна 
ймовірність отримати невизначене рішення задачі розпізнавання є: 
 

1-P(1)(K1/Ki)  P(1)(K2/Ki),  i=1,2.       (9) 
 

Нехай величини С1i, С2i, С3i,  i =1,2, позначені виграші, які отримує сторона, яка 
розпізнає, за вірне, помилкове і невизначене рішення задачі розпізнавання за умови, що 
пред’явлений об’єкт з класу Кi.. Тоді середні умовні виграші сторони, що розпізнає, при 
використанні стратегії 1: 
 

       ( )= ( )/ )+ ( )2/K1)+ 1 - ( )(K1/ K1)- ( )(K2/ K1)];     

                                                   (10) 
( )= ( )/ )+ ( )1/K2)+ 1 - ( )(K2/ K2)- ( )(K1/ K2)]. 

 
А при використанні стратегії 2, вираженої співвідношенням (6), виграші будуть 

такими: 
 

                          ( )= ( )/ )+ ( )2/K1)+ 1 - ( )(K1/ K1)- ( )(K2/ K1)];             (11) 

( )= ( )/ )+ ( )1/K2)+ 1 - ( )(K2/ K2)- ( )(K1/ K2)], 
 
де, згідно  
 
     ( )(K1/K1)= ( )(K2/K1); ( )(K2/K1)= (K1/K1);                                   (12) 

( )(K2/K2)= ( )(K1/K2); ( )(K1/K2)= ( )(K2/K2). 
 

Будемо вважати, що величини (9) і (10) утворюють платіжну матрицю гри розмірністю 
(2х2) з нульовою сумою: 
    

 
( ) ( )

( ) ( ) ,      (13) 

де по горизонталі – стратегія супротивника, а по вертикалі – стратегії сторони, що розпізнає, 
і при цьому „чисті” стратегії сторони, що розпізнає, полягають у тому, що б: 

а) застосувати стратегію 1; 
б) застосувати стратегію 2. 
А чисті стратегії супротивника є: 
а) пред’являти об’єкти класу К1; 
б) пред’являти об’єкти класу К2; 
Позначимо через (ɣ,1-ɣ), 0≤ ɣ ≤1, змішані стратегії сторони, що розпізнає, раніше 

введені 
(ŋ,1-ŋ), 0≤ ŋ ≤1, є змішаними стратегіями противника. Гра, яка представлена платіжною 

матрицею (13), завжди має рішення (ɣ0,ŋ0), або в „чистих”, або в змішаних стратегіях: 
 

                                                        ɣ0=( ( )- ( ))/( ( )+ ( )- ( )- ( ))                (14) 
ŋ0=( ( )- ( ))/( ( )+ ( )- ( )- ( )). 

1 

2 



Збірник наукових праць ВІТІ  № 4 – 2017 
════════════════════════════════════════════════════════ 

96 

 

Середній виграш R(ɣ,ŋ) сторони, що розпізнає, при оптимальних стратегіях  
ɣ = ɣ0, ŋ = ŋ0 є: 
 

R(ɣ0,ŋ0)=[ ( )ɣ0+ ( )(1-ɣ0)]ŋ0+[ ( )ɣ0+ ( )(1-ɣ0)](1-ŋ0)= 
                                                     =( ( ) ( )- ( ) ( ))/( ( )+ ( )- ( )- ( )).   (15) 
 
З точки зору сторони, що розпізнає, об’єкти, величини хj1, хj2, j = 1, 2, 3, 4, повинні бути 

обрані так [9], щоб забезпечувався максимальний середній виграш 
,

(ɣ , ŋ ) при 

обмеженнях, заданих в (4). 
Тобто, при великій кількості елементів Аі  можливо добитися значної економії пам’яті 

обчислювача, якщо ввести у розгляд скорочений базис, стовпчики якого відповідні окремим 
∆ скадовим у функції f (А1, А2…), що виділені не у скороченій диз’юнктивній нормальній 
формі, а у формі найпростішої суми добутків, тобто в тупиковій диз’юнктивній нормальній 
формі. Якщо приведення функції f у тупиковій формі чомусь ускладнено, тоді можливо 
обмежитись довільною диз’юнктивною нормальною формою функції f. Тобто, ймовірність 
розпізнавання об’єкта за окремими його ознаками різко підвищується і в окремих випадках 
досягає 92 % в реальному масштабі часу. 

Висновки та перспективи подальших досліджень Таким чином, в даній статті 
проаналізована можливість використання логічних систем щодо розпізнавання об’єктів 
пошуку. При цьому слід враховувати, що використання скороченого базису стосовно 
логічних систем з великими масивами даних за ознаками для об’єктів БПЛА показало, що 
при обмеженому об’ємі пам’яті обчислювача ні швидкість обчислень, ні точність в 
реальному масштабі часу не зменшилися, а ймовірність розпізнавання об’єктів навіть 
підвищилася. Окрім того, отримані результати дозволяють зробити висновок, що обробку 
даних можливо вести не тільки на пункті прийому інформації, але й на борту БПЛА. Ці 
питання і необхідно вирішувати у подальшому. 

Окрім цього, на наш погляд, необхідно продовжити дослідження методів логічних 
систем для БПЛА з пристроями нічного бачення та іншими системами спостереження та 
пошуку, так як вони достатньо ефективні в умовах протидії. 
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