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АНОТАЦІЯ 

 

Жарікова М.В. Методологічні основи геоінформаційної технології підтри-

мки прийняття рішень в природно-техногенних системах за умов руйнівних про-

цесів. – На правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціа-льністю 05.13.06 «Інформаційні технології». – Херсонський національний 

технічний університет МОН України, Українська академія друкарства МОН 

України, Львів, 2018. 

Дисертаційну роботу присвячено вирішенню актуальної науково-

прикладної проблеми розробки теоретичних основ, інструментального базису та 

геоінформаційної технології ризик-орієнтованої підтримки прийняття рішень в 

природно-техногенних системах в умовах надзвичайних ситуацій природного ха-

рактеру, яка заснована на використанні динамічної просторово-розподіленої мо-

делі ризику в умовах швидкоплинних процесів руйнівного характеру, що забезпе-

чує достатню деталізацію в просторі та часі.   

Об’єктом дослідження в роботі є процес ризик-орієнтованої підтримки 

прийняття рішень в природно-техногенних системах в умовах надзвичайних ситу-

ацій природного характеру. Предмет дослідження – моделі та методи ризик-

орієнтованої підтримки прийняття рішень в природно-техногенних системах в 

умовах надзвичайних ситуацій природного характеру. 

Методи дослідження основані на використанні системного підходу, теорії 

топологій для побудови просторової моделі природно-техногенної системи; фор-

мального апарату м’яких множин для побудови структури топологічних про-

сторів, що складають просторову модель; нечітких, наближених, м’яких множин і 

їх комбінації для побудови наближеного контуру процесу руйнівного характеру 

та урахування невизначеності оцінки ризику; теорії множин та ієрархій для фор-

малізації подійної моделі динаміки процесу руйнівного характеру; теорій алгеб-

раїчних кілець та графів для формалізації мережної моделі подання знань і моделі 

узгодженості правдоподібних деревоподібних структур, що моделюють динаміку 
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процесу руйнівного характеру; байєсівських мереж та теорії стрибкоподібних 

марківських процесів для представлення динаміки процесу руйнівного характеру. 

В роботі розроблено та практично реалізовано просторову модель терито-

ріальної системи, у вигляді накладення статичних та динамічних правдоподібних 

топологічних просторів, що, на відміну від існуючих моделей, дозволяє відобра-

жати різнорідну динамічну просторово-прив’язану інформацію та забезпечує при-

стосування до умов неповної та неточної інформації. Розроблено динамічну мо-

дель процесу руйнівного характеру на основі правдоподібної деревовидної мережі 

подій. Відмінною рисою цієї моделі є подання інформації у вигляді багаторівне-

вого гіперлісу полі-мультидерев, що дозволяє моделювати розповсюдження про-

цесів руйнівного характеру одночасно від декількох джерел в системах реального 

часу з врахуванням впливу навколишнього середовища та впливів рішень, а також 

дозволяє знизити обчислювальну складність та описувати події, що характеризу-

ються неповними та недостовірними параметрами. Розроблено метод якісної оці-

нки динаміки цінності цінних об’єктів, поданої у вигляді вектора значень ціннос-

тей різних категорій. Даний метод дозволяє оцінювати динаміку цінності об'єктів 

в умовах розвитку надзвичайної ситуації природного характеру та у відповідь на 

прийняті рішення, а також вирішує проблему порівнянності цінності різних об'єк-

тів. Розроблено метод просторово-розподіленої оцінки загроз, представленої у ви-

гляді динамічного топологічного простору, що складається з множини зон з роз-

митими межами, які розташовані навколо контуру процесу руйнівного характеру і 

представляють собою території з різним ступенем загрози для цінних об'єктів. 

Подання загрози у вигляді топологічного простору дозволяє виконувати просто-

рово-розподілену оцінку ризику, що є необхідною для діагностики поточної ситу-

ації в умовах надзвичайної ситуації природного характеру. Розроблено метод які-

сної оцінки природного ризику, поданого як просторово-розподілений процес, що 

заснований на трьох стадіях – потенційного ризику, ризику загроз і ризику руйну-

вань. Якісна оцінка ризику дозволяє подолати проблему обчислювальної складно-

сті, пов'язану з виконанням надлишкової множини імітацій. Подання ризику як 

процесу, що заснований на трьох стадіях, дозволяє описувати динаміку ризику в 
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системах реального часу, а також дає більш повне уявлення про природу ризику 

та стимулює прийняття більш обгрунтованих рішень в умовах надзвичайних си-

туацій природного характеру.  

У дисертаційній роботі отримали подальший розвиток: модель ризику, що 

враховує ймовірність процесу руйнівного характеру, його інтенсивність та ефект, 

за рахунок розширення її з використанням додаткової компоненти – загрози, яка є 

прогностичною просторово-часовою складовою ризику та дозволяє в будь-який 

момент часу прогнозувати можливість втрат та оцінювати ризик для конкретних 

цінних об’єктів при розвитку процесу руйнівного характеру в умовах ліміту часу; 

модель переходу станів в деревовидній мережі подій за рахунок її подання у ви-

гляді можливісного стрибкоподібного Марківського процесу, що дозволяє врахо-

вувати інтервал часу та оцінку можливості переходу із одного класу станів в ін-

ший для елементарних ділянок територіальної системи, охоплених процесом руй-

нівного характеру. 

У дисертації удосконалено: модель подання знань деревовидною мережею 

подій, в якій, на відміну від існуючих мереж, кінцеві вузли, що відповідають поді-

ям, асоційовані не тільки з моментами часу їх спостереження, але й з відповідними 

елементарними ділянками територіальної системи; архітектуру деревовидної ме-

режі подій для моделювання динаміки процесу руйнівного характеру, в якій, на ві-

дміну від існуючих мереж, вузли, що відповідають елементарним ділянкам місце-

вості, в кожен момент часу знаходяться у відповідному класі станів, на множині 

яких введено відношення досяжності, та можуть поєднуватися дугами в тому випа-

дку, якщо класи станів, в яких вони знаходяться, поєднані відношенням досяжнос-

ті, що дозволяє будувати мережі, які адекватно відображують динаміку процесу 

руйнівного характеру з різним ступенем деталізації за рахунок використання мно-

жин класів станів різної потужності; модель марківського процесу для моделюван-

ня просторово-розподілених систем з невизначеною структурою, яку, на відміну 

від існуючих моделей, побудовано на основі правдоподібної деревовидної мережі 

подій, що дозволяє описувати динаміку зміни станів елементарніх картографічних 

об’єктів не ізольовано, а під впливом сусідніх об’єктів та адекватно діаностувати 
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ситуацію за рахунок подання структури системи у кожен момент модельного часу 

у вигляді розмитого топологічного простору 

Практична значимість отриманих результатів полягає в тому, що наукові 

результати дисертаційного дослідження є вирішенням поставленої наукової про-

блеми та складають методологічні основи та інструментальний базис розробки 

динамічних ризик-орієнтованих геоінформаційних систем підтримки прийняття 

рішень в природно-техногенних системах в умовах надзвичайних ситуацій приро-

дного характеру. 

В першому розділі проведено аналіз ступеня наукової розробленості про-

блеми ризик-орієнтованого прийняття рішень в умовах надзвичайних ситуацій 

природного характеру під впливом множини швидкоплинних процесів руйнівного 

характеру. Показано, що існуючі підходи в названих умовах не дозволяють прий-

мати своєчасні та обгрунтовані рішення з достатньою ефективністю. 

В другому розділі запропоновано концепцію ризику, що містить в якості 

додаткового компонента загрозу та заснована на трьох послідовних стадіях: по-

тенційного ризику, ризику загроз та ризику руйнувань, що дозволяє вирішувати 

задачу діагностики ситуації в природно-техногенних системах для підтримки 

прийняття рішень в реальному часі в умовах надзвичайних ситуацій природного 

характеру. Розроблено просторову модель природно-техногенної системи у ви-

гляді накладення розмитих статичних і динамічних правдоподібних топологічних 

просторів, суміщених в єдиній системі координат, що дозволяє відображати 

різнорідну динамічну просторово-прив’язану інформацію, забезпечує пристосу-

вання до умов неповноти та невизначеності інформації та дозволяє будувати такі 

простори на підставі даних, отриманих в результаті вирішення задачі моніторингу 

природно-техногенної системи. 

Третій розділ присвячено побудові моделі подання знань про динаміку 

процесів руйнівного характеру у вигляді багаторівневих правдоподібних дерево-

видних мереж подій, вузли яких відповідають подіям переходу елементарних 

ділянок місцевості з однієї категорії станів в іншу, а кінцеві вузли асоційовані не 

тільки з моментами часу спостереження подій, але й з відповідними елементар-
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ними ділянками територіальної системи, що забезпечує їх одночасну прив’язку до 

простору та часу, за рахунок чого здійснюється можливість побудови адекватної 

моделі динаміки процесів руйнівного характеру. Отримана формалізація бага-

торівневих правдоподібних деревовидних мереж подій дозволяє моделювати од-

ночасне розповсюдження множини швидкоплинних процесів руйнівного характе-

ру в системах підтримки прийняття рішень реального часу з врахуванням впливу 

навколишнього середовища та рішень ОПР. 

В четвертому розділі запропоновано модель динаміки процесу руйнівного 

характеру у вигляді правдоподібного стрибкоподібного марківського процесу, 

побудованого на основі правдоподібної деревовидної мережі подій, що дозволяє 

описувати динаміку зміни станів елементарних картографічних об’єктів, врахо-

вуючи інтервал часу та оцінку можливості переходу із одного класу станів в ін-

ший, не ізольовано, а під впливом сусідніх об’єктів, та адекватно діагностувати 

ситуацію за рахунок подання структури системи у кожен момент часу у вигляді 

розмитого топологічного простору, поданого за допомогою м’якої множини 

комірок в комбінації з нечіткими та наближеними множинами комірок, що знахо-

дяться в інших фазах. 

В п’ятому розділі запропоновано метод подання ризику як просторово-

розподіленого процесу з використанням можливісного підходу, який полягає в 

поданні шансу охоплення цільового об'єкта процесом руйнівного характеру за до-

помогою певного ступеня можливості, що, на відміну від ймовірнісного підходу, 

дозволяє адекватно оцінювати ризик в умовах розвитку надзвичайних ситуацій 

природного характеру, коли про ймовірність в статистичному сенсі не може бути 

мови, та стимулює прийняття ОПР більш обгрунтованих рішень. 

Шостий розділ присвячено розробці геоінформаційної технології ризик-

орієнтованої підтримки прийняття рішень в природно-техногенних системах в 

умовах надзвичайних ситуацій природного характеру, яка складається з послідов-

ності взаємопов’язаних інформаційних процесів, що базуються на розроблених в 

дисертації методах і моделях та спрямовані на вирішення задач дисертації. Техно-
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логія дозволяє збирати, зберігати, накопичувати, обробляти та виводити інформа-

цію для прийняття управлінських рішень.  

В сьомому розділі представлено ризик-орієнтовану геоінформаційну сис-

тему підтримки прийняття рішень реального часу, що є практичним застосуван-

ням запропонованої геоінформаційної технології, створена на основі розроблених 

у попередніх розділах моделей та методів та використовується для розв'язання за-

дач просторової прив’язки, моделювання, діагностики ситуації для ОПР в ПТС в 

умовах НСПХ, які породжуються множиною ПРХ. За допомогою експериментів 

підтверджено, що використання цієї системи забезпечує підвищення оперативно-

сті прийняття рішень до 30%, ефективності рішень до 47% та дозволяє своєчасно 

приймати адекватні рішення в надзвичайних ситуаціях природного характеру.  

На основі виконаних теоретичних та експериментальних досліджень вирі-

шено важливу науково–прикладну проблему розробки методологічних основ 

геоінформаційної технології ризик-орієнтованої підтримки прийняття рішень в 

природно-техногенних системах в умовах надзвичайних ситуацій природного ха-

рактеру, яка заснована на використанні динамічної просторово-розподіленої мо-

делі ризику в умовах швидкоплинних процесів руйнівного характеру, що забезпе-

чує достатню деталізацію в просторі та часі. 

За результатами дисертаційної роботи опубліковано 67 наукових праць: 1 

монографія, 36 публікацій у фахових наукових виданнях, з них 5 одноосібних, 2 

авторських свідоцтва, 28 публікацій в матеріалах міжнародних і національних 
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ANNOTATION 

 

Zharikova M.V. Methodological basis of geoinformation technology of decision 

support in combined natural and man-made systems in destructive processes conditions. 

– Qualifying scientific work as a manuscript. 

A thesis for the doctor degree in technical sciences in the specialty 05.13.06 – 

information technology. – Kherson National Technical University, Ministry of Educa-

tion and Science of Ukraine, Ukrainian Academy of Printing, Ministry of Education and 

Science of Ukraine, Lviv, 2018. 

The thesis is devoted to the solution of the current scientific practical problem of 

developing the theoretical basis, instrumental basis and geoinformation technology of 

risk-oriented decision support in combined natural and man-made systems in the natural 

emergency conditions in order to decrease losses from destructive processes influence 

by means of increasing the immediacy and effectiveness of decision making using qual-

ity dymanic spatially-distributed risk model providing sufficient detalization in space 

and time. 

The object of research is the process of risk-oriented decision support in com-

bined natural and man-made systems in natural emergencies conditions. The subject of 

the research is the models and the methods of risk-oriented decision support in natural 

emergencies conditions. 

The methods of research are based on using sustem approach, topology theory 

for building the spatial model of combined natural and man-made systems; formal tech-

nique of soft sets for building the structure of topological spaces constituting the spatial 

model; fuzzy, rough, soft sets and their combination for building the blurred contour of 

destructive process taking into account uncertainty of risk assessment; theory of sets 

and hierarchies to formalize the event model of destructive process dynamics; algebraic 

ring theory to formalize the network model of knowledge representation and the model 

of coordination of plausible tree-like structures modeling destructive process dynamics; 

Bayesian networks and jump-like Markov processes to represent destructive process 

dynamics. 

Spatial model of territorial system as overlapping static and dynamic plausible 

topological spaces is developed and reduced to practice in the thesis. As distinct from 
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existing models, it allows representing heterogeneous dynamic spatial-referenced in-

formation and provides adjusting to the conditions of incomplete and inaccurate infor-

mation. Dynamic model of destructive process based on plausible tree-like event net-

work is created. The distinctive feature of this model is representing the information as 

multilevel hyperforest of polymultitrees that allows modeling the spreading of distruc-

tive processes from different sources simultaniously in real-time systems taring into ac-

count the influence of environment and decisions, as well as allows reducing computa-

tional complexity and describing events that are characterize d be incomplete and incor-

rect parameters. The method of qualitative assessment of the dynamics of valuable ob-

ject’s value represented as a vector of values of different categories is developed. The 

method allows assessing the dynamics of object’s value in conditions of natural emer-

gency spreading and in response to decisions, as well as solves the problem of compa-

rability of the values iof different objects. A method of spatial-distributed threat assess-

ment is created. The assessment is represented as dynamic topological space consisting 

of a set of zones with blurred borders situated around the contour of distructive process 

and represented as the territories with different levels of threat to valuable objects. Rep-

resentation of threat as topological space allows making spatial-distributes risk assess-

ment necessary for the diagnosis of current situation in natural emergency conditions. A 

method of qualitative assessment of natural represented as spatially distributed process 

is created. The process is based on three stages such as potential risk, threst risk and 

brealdown risk. Qualitative risk assessment allows solving the problem of computation-

al complexity connected with big number of imitations. Representation of risk as a pro-

cess based on three stages allows describing the dynamics of risk in real-time systems, 

as well as gets insight into risk nature and stimulates making more grounded decisions 

in natural emergency conditions. 

Some models received their following development in the thesis. They are as 

following: a model of risk taking into account the probability of destructive process, its 

intensity and effect by means of additional component such as threat that has predictive 

capability and allows forecasting the possibility of losses at any time, as well as allows 

assessing the risk to certain valuable objects in natural emergency conditions; a model 

of transition of states in tree-like event network by means of its representation as possi-

bilistic jump-like Markov process that allows taking into account the time interval and 
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the assessment of possibility of transition from one class of states to another one for el-

ementary jbjects of territorial system affected by distractive process. 

Some methods are improved in the thesis. A model of representation of 

knowledge by tree-like event network is improved. As distinct from existing networks, 

its end nodes representing the events are associated not only with the timepoints of their 

observation but olso with corresponding elementary areas of territorial system. Archi-

tecture of tree-like event network for modeling the dynamics of destructive process is 

improved. As distinct from existing network architectures its nodes connected with el-

ementary terrain areas are in a certain class of states at each time moment. Giving the 

fact that accessibility relation is induced in the set of classes of states the nodes cat be 

connected by arcs provided that the classes of states are connected by accessibility rela-

tion. This allows creating networks representing the dynamics of destructive process 

with different level of detalization using the sets of state classes of different power. A 

model of Markov process for modeling spatially-distributed systems with uncertain 

structure is improved. As distinct from existing models, it is built using plausible tree-

like event network that allows describing the dynamics of states of elementary carto-

graphic objects taking into account neighboring objects and diagnosing situation by 

means of representation of system structure as plausible topological space. 

The practical significance of obtained results is that scientific results make for a 

solution of the scientific problem formulated in the thesis and make for methodological 

basis and instrumental basis of development of dynamic risk-oriented geoinformation 

systems of decision support in combined natural and man-made systems in natural 

emergency conditions. 

The analysis of the degree of scientific development of the problem of risk-

oriented decision making in natural emergency conditions under the influence of the set 

of transient destructive processes is conducted in the first chapter. It’s demonstrated that 

the existing approaches don’t allow making timely and grounded decisions in the above 

mentioned conditions. 

The concept of the risk that contains a threat as additional component and is 

based on the three stages such as potential risk, risk of threat and risk of destruction, 

which allows diagnosing the situation in the real time decision support systems, is pro-

posed in the second chapter. A spatial model of geoecotechnosystem as overlapping the 
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static and dynamic blurred topological spaces in a single system of axes is built. This 

model allows representing heterogeneous dynamic spatially-distributed information that 

provides adjustment to the conditions of incomplete and incorrect information and al-

lows buiding such spaces based on the data abtained using monitoring. 

The model of representation of the knowledge about distructive processes dy-

namics as multilevel plausible tree-like event network with the nodes corresponding to 

the states of transfer of elementary cells of the terrain from one state categoty to anoth-

er, and the end nodes having time and space reference is represented in the third chap-

ter. The formalization of multilevel plausible tree-like event networks that allows mod-

eling the spreading the set of transient destructive processes in decision support systems 

simultaneously taking into account the influence of environment and decisions is ob-

tained. 

The model of destructive processes dynamic as plausible jump-like Markov pro-

cess based on plausible tree-like event network, which allows describing the dynamics 

of the states of elementary cartographic objects using time interval and the assessments 

of the possibility of transfer from the one state category to another, as well as using the 

neighbor cells influence is developed in the fourth chapter. The model allows represent-

ing the structure of the system at each timepoint as plausible topological space repre-

sented using soft set of cells combined with fuzzy and rough sets of cells being in dif-

ferent phases. 

The qualitative risk model as spatially distributed process using possibilistic ap-

proach is proposed in the fifth chapter. The possibilistic approach consists in represent-

ing the chance for the valuable object to be affected be destructive process using the 

level of possibility. As distinct from probabilistic approach this allows assessing risk in 

natual emergency conditions, when the probability in statistical sense is out of the ques-

tion, as well as stimulates making more grounded decisions.  

The sixth chaper is dedicated to development of geoinformation technology of 

real time risk-oriented decision support in natural disaster conditions that consists of in-

terrelated information processes based on the methods and models developed in the the-

sis and aimed at solving the tasks of the thesis. Geoinformation technology allows col-

lecting, storing, gathering, oricessing and representing the information for decision 

making. 
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Risk-oriented geoinformation decision support system of real time is represented 

in the seventh chapter. This system is a practical application of geoinformation technol-

ogy proposed in the sixth chapter and is based on the models and the methods devel-

oped in the previous chapters. The system is used for solving the tasks of spatial refer-

ence, modeling, diagnosis of the situation for the devision maker in combined natural 

and man-made systems in natural emergency conditions induced by the set of destruc-

tive processes. A set of experiments were conducted, which confirmed that using the 

system provides ncreasing in operability of decision making by 30%, increasing in ef-

fectiveness in 47% and allows making timely and adequate decisions in natural emer-

gency conditions. 

Important scientific-practical problem of the development of methodological ba-

sis of geoinformation technology of risk-oriented decision making on combined natural 

and man-made systems in natural emergency conditions is solved in the thesis. The 

technology is based on using dynamic spatially distributed model of risk in the condi-

tions of transient distractive processes and provides sufficient detalization on space and 

time. 

67 scientific works were published based on thesis results. They are as follow-

ing: 1 monograph, 36 papers in scientific journals including 5 papers without coauthors. 

There are 3 papers indexed in Web of Science, 9 publications indexed in Scopus. On top 

of it, there are 28 publications in proceedings of internationsl and national conferences. 

Kew words: geoinformation technology, combined natural and man-made sys-

tem, destructive process, natural emergency, decision support system, event network, 

Markov process. 
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БД – база даних, 

БДМП – багаторівнева деревовидна мережа подій, 

БПДМП – багаторівнева правдоподібна деревовидна мережа подій, 

БЗ – база знань, 

БПЛА – безпілотний літальний апарат, 

ГІС – геоiнформацiйна система, 

ГІСППР – геоінформаційна система підтримки прийняття рішень, 

ДМП – деревовидна мережа подій, 

ЕС – екосистема, 

ІВБ – інерційний вимірювальний блок, 

ЗДЗО – задача динамічного задоволення обмежень, 

ЗЗО – задача задоволення обмежень, 

ЗС – зовнішнє середовище, 

КО – картографічний об’єкт, 

ЛГМ – лісовий горючий матеріал, 

НС – надзвичайна ситуацiя, 

НСПХ – надзвичайна ситуацiя природного характеру, 

ООН – організація об’єднаних націй, 

ОПР – особа, що приймає рішення, 

ПДМП – правдоподібна деревовидна мережа подій, 

ППР – підтримка прийняття рішень, 

ПРХ – процес руйнівного характеру, 

ПС – природна система, 

ПТС – природно-техногенна система, 

РОСППР – ризик-орієнтована система підтримки прийняття рішень, 

СДС – складна динамічна система, 

СППР – система підтримки прийняття рішень, 

УВ – управляючі впливи, 

ЦО – цільовий (цінний) об’єкт. 
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ВСТУП 

 

Перші декади XXI століття характеризуються значною активізацією небез-

печних природних процесів руйнівного характеру (ПРХ), що призводять до 

стихійних лих і масштабних катаклізмів та спричиняють надзвичайні ситуації 

природного характеру (НСПХ). Тільки за останні 20 років у світовому масштабі 

вони забрали життя більше трьох мільйонів людей. В Україні також щороку ви-

никає до 300 НСПХ, в т.ч. землетрусів, повеней, паводків, підтоплень, зсувів, ура-

ганів, пожеж лісових та торф’яних масивів, внаслідок впливу таких чинників як 

зміни клімату та глобальне потепління, урбанізація, деградація природного сере-

довища через інтенсивну виробничу та господарську діяльність.  

Природно-техногенні системи (ПТС), в межах яких зазвичай розвиваються 

ПРХ, є цілісними територіальними утвореннями, які формуються в тісній 

взаємодії людей, природних і штучних об'єктів, серед яких виділяються цільові 

об'єкти (ЦО), що мають певну цінність і тому вимагають захисту від ПРХ. При 

виникненні НСПХ для зменшення їх руйнівного впливу необхідно приймати 

рішення щодо локалізації і ліквідації наслідків за мінімально можливий час. Але, 

в умовах значної динаміки ситуацій, великого обсягу різнорідної вхідної інфор-

мації, що характеризується неповнотою та невизначеністю, а також істотними об-

сягами необхідних обчислень, у особи, що приймає рішення (ОПР) виникає де-

фіцит часу, що створює психологічну напруженість та ускладнює прийняття адек-

ватних рішень в умовах надвисокої відповідальності. Тому, враховуючи обме-

женість психофізіологічних та евристичних можливостей ОПР, для подолання 

проблеми дефіциту часу в умовах ПРХ необхідно використовувати системи 

підтримки прийняття рішень (СППР) реального часу. Оскільки своєчасне і 

обґрунтоване прийняття рішень дозволяє зменшити збитки від НСПХ, на те-

перішній час найгострішою і найважливішою є науково-прикладна проблема 

підтримки прийняття рішень в умовах НСПХ, що має безпосередній зв’язок з 

оцінкою природного ризику. 
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Питання підтримки прийняття рішень в умовах НСПХ знайшли своє 

відображення в роботах багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених, в тому числі 

Скуріхіна В.І., Івахненко О.Г., В.Є. Снітюка, М.М. Биченка, А.М. Грішина, Н.М. 

Куссуль, C.J. Van Western, P. Avesani, A. Perini, F. Ricci та інших. В даний час ак-

тивно ведуться дослідження в області створення ризик-орієнтованих СППР в 

умовах НСПХ, в основі яких лежать ідеї В.М. Глушкова, М.З. Згуровського, П.І. 

Бідюка, Н.М. Куссуль, Т.Є. Рака, І.В. Шостака, С.В. Скакуна, А.Ю.Шелестова, 

D.E Calkin, M.P. Thompson, M.A. Finney, C. Miller, A.A. Ager, M.S. Kappes, E. 

Chuvieco, T.Aven, A.A. Bachmann, V. Gallina, K. Hyde, C.C. Нardy та інших, інтен-

сивно досліджується також використання геоінформаційних технологій. 

Актуальність теми. Більшість існуючих методів оцінки ризику засновані 

на статистичних обчисленнях та імітаційних моделях, що характеризуються знач-

ною обчислювальною складністю, що є неприпустимою в системах реального ча-

су. Крім того, статистичні методи не забезпечують достатньої деталізації 

розподілених в просторі та часі оцінок ризику, що необхідні для прийняття 

обґрунтованих рішень в СППР реального часу. Суттєвим обмеженням є й статич-

ність оцінки ризику, що не дозволяє здійснювати адекватну оцінку динаміки ри-

зику, що є необхідною для динамічної реакції ОПР в умовах швидкоплинних 

ПРХ.  

Для усунення протиріч між вимогами до створення ефективних швид-

кодіючих ризик-орієнтованих геоінформаційних СППР в умовах ПРХ і недостат-

нім рівнем наукового і методологічного дослідження цих питань доцільно за-

стосувати підходи з використанням просторово-розподіленої динамічної моделі 

ризику, що розглядається як процес, який розвивається в межах ПРХ. Викори-

стання такого підходу надає достатню деталізацію оцінок ризику в просторі й 

часі, та може забезпечити необхідні своєчасність та ефективність рішень ОПР, 

проте, цей підхід опрацьовано недостатньо, а проблема підтримки прийняття 

рішень в умовах НСПХ є надто далекою від вичерпного рішення. Отже, науково-

практична проблема розробки теоретичних основ, інструментального базису та 

геоінформаційної технології ризик-орієнтованої підтримки прийняття рішень в 
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ПТС в умовах НСПХ, що є предметом розгляду в дисертаційній роботі, є надзви-

чайно актуальною. 

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є створення методологі-

чних основ геоінформаційної технології підтримки прийняття рішень в природно-

територіальних системах в умовах надзвичайних ситуацій природного характеру, 

що заснована на своєчасній оцінці ризику. 

Відповідно до обґрунтованої мети у дисертаційній роботі розв’язуються 

наступні задачі: 

1) Аналіз проблеми підтримки прийняття рішень в природно-техногенних 

системах в умовах надзвичайних ситуацій природного характеру; 

2) Розробка просторово-часової моделі природно-техногенної системи у 

вигляді багатовимірного розмитого топологічного простору; 

3) Розробка моделі подання знань, що описують проблемну область, у ви-

гляді просторово-розподіленої деревовидної мережі подій; 

4) Розробка правдоподібної подійно-мережевої моделі динаміки процесу 

руйнівного характеру в природно-територіальній системі; 

5) Розробка методу динамічної оцінки цінності системи цільових об'єктів в 

умовах надзвичайних ситуацій природного характеру; 

6) Розробка методів аналізу просторово-розподілених ризиків; 

7) Розробка ризик-орієнтованого методу діагностики ситуації в природно-

територіальній системі в умовах надзвичайних ситуацій природного характеру; 

8) Розробка геоінформаційної технології ризик-орієнтованої підтримки 

прийняття рішень в природно-техногенних системах в умовах надзвичайних ситу-

ацій природного характеру в реальному часі. 

Об’єкт дослідження: процес ризик-орієнтованої підтримки прийняття рі-

шень в природно-техногенних системах в умовах надзвичайних ситуацій природ-

ного характеру. 

Предмет дослідження: моделі та методи ризик-орієнтованої підтримки 

прийняття рішень в природно-техногенних системах в умовах надзвичайних ситу-

ацій природного характеру. 
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Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань у дисертацій-

ній роботі використано системний підхід, методи теорії топологій для побудови 

просторової моделі ПТС; формальний апарат м’яких множин для побудови струк-

тури топологічних просторів, що складають просторову модель; методи нечітких, 

наближених, м’яких множин і їх комбінації для побудови наближеного контуру 

ПРХ та урахування невизначеності оцінки ризику; методи теорій множин та ієра-

рхій для формалізації подійної моделі динаміки ПРХ; методи теорій алгебраїчних 

кілець та графів для формалізації мережної моделі подання знань і моделі узго-

дженості правдоподібних деревоподібних структур, що моделюють динаміку 

ПРХ; методи байєсівських мереж та теорії стрибкоподібних марківських процесів 

для представлення динаміки ПРХ. 

Наукова новизна отриманих результатів. 

У дисертаційній роботі поставлено і вирішено науково-прикладну пробле-

му розробки теоретичних основ, інструментального базису та геоінформаційної 

технології ризик-орієнтованої підтримки прийняття рішень в природно-

техногенних системах в умовах надзвичайних ситуацій природного характеру, яку 

засновано на використанні динамічної просторово-розподіленої моделі ризику в 

умовах швидкоплинних процесів руйнівного характеру, що забезпечує достатню 

деталізацію в просторі та часі. 

Вперше:  

1) Розроблено просторову модель територіальної системи, яка містить 

процес руйнівного характеру, що розвивається, у вигляді накладення статичних та 

динамічних правдоподібних топологічних просторів, яка, на відміну від існуючих 

моделей, дозволяє відображати різнорідну динамічну просторово-прив’язану ін-

формацію та забезпечує пристосування до умов неповної та неточної інформації. 

2) Розроблено динамічну модель процесу руйнівного характеру на ос-

нові правдоподібної деревовидної мережі подій, яка представляє собою бага-

торівневий гіперліс полі-мультидерев, що, на відміну від існуючих моделей про-

цесів руйнівного характеру, дозволяє моделювати розповсюдження процесів 

руйнівного характеру одночасно від декількох джерел в системах реального часу з 
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врахуванням впливу навколишнього середовища та впливів рішень, а також доз-

воляє знизити обчислювальну складність та описувати події, що характеризують-

ся неповними та недостовірними параметрами. 

3) Розроблено метод якісної оцінки динаміки цінності об’єктів, поданої у 

вигляді вектору значень цінностей різних категорій, що, на відміну від існуючих 

статичних моделей цінності, дозволяє оцінювати динаміку цінності об'єктів в 

умовах розвитку надзвичайної ситуації природного характеру та у відповідь на 

прийняті рішення, а також вирішує проблему порівнянності цінності різних 

об'єктів.  

4) Розроблено метод просторово-розподіленої оцінки загроз, представленої 

у вигляді динамічного топологічного простору, що складається з множини зон з 

розмитими межами, які розташовані навколо контуру процесу руйнівного харак-

теру і представляють собою території з різним ступенем загрози для цінних 

об'єктів, та дозволяє виконувати просторово-розподілену оцінку ризику, що є 

необхідною для діагностики поточної ситуації в умовах надзвичайної ситуації 

природного характеру.  

5) Розроблено метод якісної оцінки природного ризику, який, на відміну 

від існуючих кількісних методів, дозволяє подолати проблему обчислювальної 

складності, пов'язану з виконанням надлишкової множини імітацій.  

6) Запропоновано метод подання ризику як просторово-розподіленого 

процесу, що заснований на трьох стадіях – потенційного ризику, ризику загроз і 

ризику руйнувань, та, на відміну від існуючих методів, дозволяє описувати ди-

наміку ризику в системах реального часу, а також дає більш повне уявлення про 

природу ризику та стимулює прийняття більш обгрунтованих рішень в умовах 

надзвичайних ситуацій природного характеру.  

Отримали подальший розвиток: 

1) Модель ризику, що враховує ймовірність процесу руйнівного харак-

теру, його інтенсивність та ефект, розширена за допомогою додаткової компонен-

ти – загрози, яка є прогностичною просторово-часовою складовою ризику та доз-

воляє в будь-який момент часу прогнозувати можливість втрат та оцінювати ри-
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зик для конкретних цінних об’єктів при розвитку процесу руйнівного характеру в 

умовах ліміту часу. 

2) Модель переходу станів в деревовидній мережі подій, яка представле-

на у вигляді можливісного стрибкоподібного Марківського процесу, та на відміну 

від існуючих моделей, дозволяє враховувати інтервал часу та оцінку можливості 

переходу із одного класу станів в інший для елементарних ділянок територіальної 

системи, охоплених процесом руйнівного характеру, що, на відміну від застосо-

вуваного в даний час ймовірнісного підходу, дозволяє більш адекватно оцінювати 

шанс охоплення цінного об'єкта процесом руйнівного характеру реальному часі, 

коли про ймовірність в статистичному сенсі не може бути мови. 

Удосконалено:  

1) Модель подання знань деревовидною мережею подій, в якій, на відміну 

від існуючих мереж, кінцеві вузли асоційовані не тільки з моментами часу спо-

стереження подій, але й з відповідними елементарними ділянками територіальної 

системи, що забезпечує їх одночасну прив’язку до простору та часу, за рахунок 

чого дозволяє більш адекватно моделювати динаміку процесу руйнівного харак-

теру. 

2) Архітектуру деревовидної мережі подій для моделювання динаміки 

процесу руйнівного характеру, в якій, на відміну від існуючих мереж, вузли, що 

відповідають елементарним ділянкам місцевості, в кожен момент часу знаходять-

ся у відповідному класі станів, на множині яких введено відношення досяжності, 

та можуть поєднуватися дугами в тому випадку, якщо класи станів, в яких вони 

знаходяться, поєднані відношенням досяжності, що дозволяє будувати мережі, які 

адекватно відображують динаміку процесу руйнівного характеру з різним ступе-

нем деталізації за рахунок використання множин класів станів різної потужності. 

3) Модель марківського процесу для моделювання просторово-

розподілених систем з невизначеною структурою, яку, на відміну від існуючих 

моделей, побудовано на основі правдоподібної деревовидної мережі подій, що 

дозволяє описувати динаміку зміни станів елементарних картографічних об’єктів 

не ізольовано, а під впливом сусідніх об’єктів та адекватно діагностувати ситу-
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ацію за рахунок подання структури системи у кожен момент модельного часу у 

вигляді розмитого топологічного простору. 

Особистий внесок здобувача. Всі основні результати дисертаційної робо-

ти, які виносяться на захист, отримано автором особисто. Формулювання ідеї, по-

становка завдань і аналіз результатів спільних робіт, написаних в співавторстві, 

належать авторові.  

Особистий внесок автора в спільні публікації полягає також в розробці мо-

делі територіальної системи ПТС в умовах НСПХ [37, 38], моделі динаміки ПРХ 

на основі клітинного автомату [1], моделі динаміки ПРХ на основі правдоподібної 

деревовидної мережі подій [2, 31, 36, 57, 58], сховища просторових даних для те-

риторіальної системи ПТС [9], моделі подання знань в системах підтримки прий-

няття рішень в умовах ПРХ [3, 6], принципів функціонування систем підтримки 

прийняття рішень в умовах ПРХ [4], просторово-розподіленої моделі територіа-

льної системи в ПТС [5, 62, 64], моделі марківського процесу для моделювання 

динамічних просторово-розподілених систем з невизначеною структурою [65, 66], 

методу оцінки динаміки цінності цінних об’єктів в умовах ПРХ [7, 32, 61], моделі 

сховища даних для системи оцінки небезпеки [14], методу оцінки потенційних 

збитків в результаті ПРХ [13], методу просторово-розподіленої оцінки загроз [33, 

60, 61], моделі небезпеки [16, 17, 20, 24, 26, 30, 59], підсистеми аналізу даних в 

системі підтримки прийняття рішень в умовах ПРХ [10], формулювання основ 

вирішення задачі діагностики ситуації в ПТС в умовах ПРХ [11], можливісного 

підходу до оцінки ризику [61], концептуальних основ геоінформаційної СППР в 

умовах НСПХ [15, 18, 39, 48-50], розробці підсистеми оцінки небезпеки [27, 52, 

53, 56] та підсистеми моніторингу в геоінформаційній СППР в умовах НСПХ [22, 

43, 51, 63], алгоритму вирішення задачі діагностики ситуації в ПТС в умовах ПРХ 

[42], підсистеми просторової прив’язки в геоінформаційній технології підтримки 

прийняття рішень [21, 46, 47], архітектури та концептуальних основ ризик-

орієнтованої геоінформаційної технології підтримки прийняття рішень в ПТС в 

умовах НСПХ в реальному часі [8, 19, 12, 28, 29, 39-41, 44, 55]. 

Апробація результатів роботи. Основні результати і дисертаційну роботу 
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в цілому було представлено, обговорено та схвалено на 37 міжнародних та всеук-

раїнських конференціях, симпозіумах та семінарах, в тому числі на міжнародній 

науково-практичній конференції «Инновационные технологии в экономике, 

управлении и образовании» (Смоленськ, 2008), міжнародному науково-

практичному семінарі «Україна-Чехія-ЄС: сучасний стан та перспективи» (Прага, 

2007), VI-XII науково-практичних міжнародних конференціях «Інформаційні тех-

нології в освіті та управлінні» (Нова Каховка, 2003-2009), IX Міжнародній науко-

во-практичній конференції «Современные информационные и электронные тех-

нологии» (Одеса, 2008), V міжнародній науковій конференції «Управление разви-

тием крупномасштабных систем» MLSD’2011 (Москва, 2011), III-IV Міжнарод-

них науково-практичних конференціях «Сучасні інформаційні та інноваційні тех-

нології на транспорті (MINTT)» (Херсон, 2011, 2012), III Міжнародному екологіч-

ному форумі «Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета» (Херсон, 2011), Міжнарод-

ній науково-практичній конференції "Устойчивое развитие территорий: теория 

ГИС и практический опыт" (Білокуриха, 2011), Міжнародній конференції "Интер-

карто/ИнтерГИС: Устойчивое развитие территорий: теория ГИС и практический 

опыт" (Білокуриха, 2011), VI-VII міжнародних науково-практичних конференціях 

"Альянс наук: вчений вченому" (Дніпропетровськ, 2011, 2012), Міжнародній су-

перкомп’ютерній конференції «Геодезия, геоинформатика, картография, марк-

шейдерия» (Новосибірськ, 2012), Міжнародній научній конференції «Научный 

сервис в сети Интернет: поиск новых решений» (Новоросійськ, 2012), Міжнарод-

ній науково-практичній конференції «Инновационные технологии защиты от чре-

звычайных ситуаций» (Мінськ, 2013), Міжнародній науково-технічній конферен-

ції «Искусственный интеллект. Интеллектуальные системы ИИ-2013» (пос. Каци-

вели, АР Крым, 23-27 сентября 2013), XII Міжнародній науково-практичній кон-

ференції “Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем 

(MPZIS-2014)” (Дніпропетровськ, 2014), XIV-XV Міжнародних наукових геокон-

ференціях «Surveying Geology and Mining Ecology Management (SGEM)» (Албена, 

Болгарія, 2014, 2015), XVI міжнародній науково-технічній конференції «Про-

блеми інформатики та моделювання» (Харків, 2016), Міжнародній конференції 
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«Remote Sensing of Clouds and the Atmosphere XXI» (Великобританія, 2016), IV 

Міжнародній конференції Methods and Systems of Navigation and Motion Control 

(MSNMC) (Київ, 2016), XI-XII міжнародних конференціях “Computer science and 

information technologies (CSIT)” (Львів, 2016, 2017), XVI Міжнародній науково-

технічній конференції «Штучний інтелект та інтелектуальні системи» (Київ, 

2016), XXXVII міжнародній конференції «International Conference on 

ELECTRONICS AND NANOTECHNOLOGY (ELNANO)» (Киів, 2017), I міжнаро-

дній конференції «Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering 

(UKRCON))» (Киів, 2017), Міжнародній науковій конференції “Інтелектуальні си-

стеми прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту” ISDMCI’2017 

(Залізний порт, 2017). 

Структура дисертації. Дисертаційна робота складається з анотацій, всту-

пу, семи розділів основної частини, висновків, списку використаних джерел, до-

датків. 

В першому розділі проведено аналіз ступеня наукової розробленості про-

блеми ризик-орієнтованого прийняття рішень в умовах надзвичайних ситуацій 

природного характеру під впливом множини швидкоплинних процесів руйнівного 

характеру. Показано, що існуючі підходи в названих умовах не дозволяють прий-

мати своєчасні та обгрунтовані рішення з достатньою ефективністю. 

В другому розділі запропоновано концепцію ризику, що містить в якості 

додаткового компонента загрозу та заснована на трьох послідовних стадіях: по-

тенційного ризику, ризику загроз та ризику руйнувань, що дозволяє вирішувати 

задачу діагностики ситуації в природно-техногенних системах для підтримки 

прийняття рішень в реальному часі в умовах надзвичайних ситуацій природного 

характеру. Розроблено просторову модель природно-техногенної системи у ви-

гляді накладення розмитих статичних і динамічних правдоподібних топологічних 

просторів, суміщених в єдиній системі координат, що дозволяє відображати 

різнорідну динамічну просторово-прив’язану інформацію, забезпечує пристосу-

вання до умов неповноти та невизначеності інформації та дозволяє будувати такі 
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простори на підставі даних, отриманих в результаті вирішення задачі моніторингу 

природно-техногенної системи. 

Третій розділ присвячено побудові моделі подання знань про динаміку 

процесів руйнівного характеру у вигляді багаторівневих правдоподібних дерево-

видних мереж подій, вузли яких відповідають подіям переходу елементарних 

ділянок місцевості з однієї категорії станів в іншу, а кінцеві вузли асоційовані не 

тільки з моментами часу спостереження подій, але й з відповідними елементар-

ними ділянками територіальної системи, що забезпечує їх одночасну прив’язку до 

простору та часу, за рахунок чого здійснюється можливість побудови адекватної 

моделі динаміки процесів руйнівного характеру. Отримана формалізація бага-

торівневих правдоподібних деревовидних мереж подій дозволяє моделювати од-

ночасне розповсюдження множини швидкоплинних процесів руйнівного характе-

ру в системах підтримки прийняття рішень реального часу з врахуванням впливу 

навколишнього середовища та рішень ОПР. 

В четвертому розділі запропоновано модель динаміки процесу руйнівного 

характеру у вигляді правдоподібного стрибкоподібного марківського процесу, 

побудованого на основі правдоподібної деревовидної мережі подій, що дозволяє 

описувати динаміку зміни станів елементарних картографічних об’єктів, врахо-

вуючи інтервал часу та оцінку можливості переходу із одного класу станів в ін-

ший, не ізольовано, а під впливом сусідніх об’єктів, та адекватно діагностувати 

ситуацію за рахунок подання структури системи у кожен момент часу у вигляді 

розмитого топологічного простору, поданого за допомогою м’якої множини 

комірок в комбінації з нечіткими та наближеними множинами комірок, що знахо-

дяться в інших фазах. 

В п’ятому розділі запропоновано метод подання ризику як просторово-

розподіленого процесу з використанням можливісного підходу, який полягає в 

поданні шансу охоплення цільового об'єкта процесом руйнівного характеру за до-

помогою певного ступеня можливості, що, на відміну від ймовірнісного підходу, 

дозволяє адекватно оцінювати ризик в умовах розвитку надзвичайних ситуацій 
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природного характеру, коли про ймовірність в статистичному сенсі не може бути 

мови, та стимулює прийняття ОПР більш обгрунтованих рішень. 

Шостий розділ присвячено розробці геоінформаційної технології ризик-

орієнтованої підтримки прийняття рішень в природно-техногенних системах в 

умовах надзвичайних ситуацій природного характеру, яка складається з послідов-

ності взаємопов’язаних інформаційних процесів, що базуються на розроблених в 

дисертації методах і моделях та спрямовані на вирішення задач дисертації. Техно-

логія дозволяє збирати, зберігати, накопичувати, обробляти та виводити інформа-

цію для прийняття управлінських рішень 

В сьомому розділі представлено ризик-орієнтовану геоінформаційну сис-

тему підтримки прийняття рішень реального часу, що є практичним застосуван-

ням запропонованої геоінформаційної технології, створена на основі розроблених 

у попередніх розділах моделей та методів та використовується для розв'язання за-

дач просторової прив’язки, моделювання, діагностики ситуації для ОПР в ПТС в 

умовах НСПХ, які породжуються множиною ПРХ. За допомогою експериментів 

підтверджено, що використання цієї системи забезпечує підвищення оперативно-

сті прийняття рішень до 30%, ефективності рішень до 47% та дозволяє своєчасно 

приймати адекватні рішення в надзвичайних ситуаціях природного характеру. 

Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Тема дисерта-

ційного дослідження є складовою частиною науково-дослідних робіт, що прово-

дяться на кафедрі інформаційних технологій Херсонського національного техніч-

ного університету Міністерства освіти і науки України відповідно до пріоритет-

них напрямів наукових досліджень, програм і тем, зокрема законів України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку 

науки і техніки», державних науково-технічних програм 4.2 «Системний аналіз, 

методи і засоби управління процесами різної природи; методи оптимізації, про-

грамне забезпечення та інформаційні технології в складних системах», 6.2.1 – 

«Інтелектуалізація процесів прийняття рішень», 6.2.2 – «Перспективні інфор-

маційні технології і системи». 

Дисертація узагальнює результати досліджень, виконаних особисто авто-
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ром і під його безпосереднім науковим керівництвом по розробці теоретичних ос-

нов, моделей, методів, засобів геоінформаційної технології динамічних ризик-

орієнтованих СППР в ПТС в умовах ПРХ в рамках держбюджетних НДР «Систе-

ма підтримки прийняття рішень при гасінні лісових пожеж» №БД-05 (2005 р. – 

відповідальний виконавець, розроблено геоінформаційну систему прогнозування 

лісових пожеж), «Розробка теоретичних та методологічних основ формування си-

стеми управління лісовими ресурсами регіону» №0113U007939 за напрямом «Ін-

формаційні технології» (2014-2017 рр. – відповідальний виконавець, розроблено 

геоінформаційну технологію оцінки небезпеки лісових пожеж), НДР «Геоінфор-

маційна система "Лісові пожежі"» №GP/F27/0184 згідно гранту Президента 

України для молодих вчених (2009 р. – відповідальний виконавець, побудовано 

динамічну геоінформаційну систему керування лісовими ресурсами регіону), НДР 

«Розробка ризик-орієнтованих моделей і методів аналізу даних моніторингу про-

сторово-розподілених динамічних процесів» №0116U005719 (2016 р. – 

відповідальний виконавець, розроблено ризик-орієнтовану модель аналізу даних 

моніторингу просторово-розподілених динамічних процесів), НДР «Розробка мо-

делей та методів інтелектуальної підтримки прийняття рішень в умовах швид-

коплинних просторово-розподілених процесів руйнівного характеру» 

№0116U005720 (2016 р. – науковий керівник, розроблено нечітко-наближену мо-

дель динаміки процесів руйнівного характеру). 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що наукові 

результати дисертаційного дослідження є вирішенням поставленої наукової про-

блеми та складають наукові основи (концепції, принципи, моделі, методи) та ін-

струментальний базис (алгоритми та геоінформаційна технологія) розробки ди-

намічних ризик-орієнтованих геоінформаційних систем підтримки прийняття 

рішень в ПТС в умовах надзвичайних ситуацій природного характеру.  

У процесі експериментальної перевірки наукові положення і результати 

дисертаційної роботи використані при розробці програмних продуктів: комп'ю-

терної картографічної інформаційної системи лісництва "CARTINFOSYSTEM" 

(а.с. №20790 від 01.06.2007) та комп'ютерної програми моделювання розповсюд-



40 
 

ження лісових пожеж «SIMSPREADFIRE» (а. с. №20441 від 09.10.2008), на основі 

яких створено і впроваджено комп'ютерну програму "Cartographic_system" в 

Управлінні агропромислового розвитку Іванівського району Херсонської області 

(акт про впровадження від 02.10.2007), прикладну програмну систему координа-

ційного управління силами і засобами при ліквідації лісових пожеж в Державній 

Службі України з надзвичайних ситуацій в Херсонській обл. (акт про впро-

вадження від 19.11.2014), систему підтримки прийняття рішень при ліквідації 

лісових пожеж в Збур'ївському лісовому господарстві Херсонської області (акт 

про впровадження від 13.03.2017). 

Результати дослідження використані в навчальному процесі та при вико-

нанні науково-дослідних робіт в Херсонському національному технічному 

університеті (акт про впровадження від 15.10.2016 р.), при викладанні низки нав-

чальних дисциплін для студентів спеціальності «Програмна інженерія», а також в 

курсовому і дипломному проектуванні. 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 67 науко-

вих праць: 1 монографія, 36 публікацій у фахових наукових виданнях, з них 5 од-

ноосібних, та додатково 28 публікацій в матеріалах міжнародних і національних 

конференцій. Всього 9 публікацій у наукометричній базі Scopus, з яких 3 публіка-

ції у наукових фахових виданнях, та 3 публікації у Web of Science, з яких 2 публі-

кації у наукових фахових виданнях. 

 

 

 

 

 

 



41 
 

РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В 

ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННИХ СИТЕМАХ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ  

СИТУАЦІЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ 

  

1.1. Системологічний аналіз проблемної області 

 

1.1.1. Системний підхід до аналізу проблемної області 

 

В основу дослідження покладено системний підхід, який оперує поняттями 

"система", "об'єкт", "стан", "процес", "ситуація". 

Складна система виконує певні функції, містить множину взаємодіючих 

елементів (об’єктів), внаслідок чого набуває нових властивостей. В ній виділяють 

структуру, зовнішнє та внутрішнє середовище (рис. 1.1). Множина взаємо-

пов’язаних елементів, що еволюціонують в часі, трактується як динамічна систе-

ма, яка в кожний момент часу має певний стан, і в якій динаміка описується пере-

ходами з одного стану в інший. 

Елементом складної динамічної системи (СДС) є динамічний об'єкт, який 

має власну внутрішню структуру, входи (точки прикладання зовнішніх впливів) і 

виходи (які характеризують його стан) (рис. 1.2).  

Станом об'єкта в певний момент часу є сукупність значень його парамет-

рів. Об'єкт може реагувати на зовнішні впливи зміною свого внутрішнього стану і 

вихідних величин, або виконанням певних процесів. 

Процес в контексті даної роботи розглядається як послідовність змін станів 

СДС, всередині якої він відбувається, у відповідь на сукупність впливів (рис. 1.3) 

[398, 454]. Будь-який вплив переводить СДС з одного стану в інший. 

Будемо далі розрізняти зовнішні впливи, пов'язані з впливом на СДС зов-

нішнього середовища (ЗС), та впливи рішень з боку ОПР. 
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Рис. 1.1. Складна динамічна система 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Динамічний об’єкт 
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Рис. 1.3. Процес і його складові частини 

 

Події будемо розглядати як прикладання впливів до СДС, тому процес мо-

же бути визначений як орієнтована в часі послідовність подій, яка відображає 

впливи на простір станів СДС, а активність – як цілеспрямований процес зміни 

станів СДС в результаті реакцій на такі впливи [454] 

Під ситуацією будемо розуміти сукупність всіх відомостей про склад і 

структуру СДС в певний момент часу. 

Зовнішнє середовище – це середовище, що розташовується за межами 

СДС, впливає на неї, але не належить їй [430]. Впливами зовнішнього середовища 

можуть бути природні процеси, діяльність людини, потрапляння забруднюючих 

речовин з інших регіонів тощо.  

Зовнішнє середовище в контексті даної роботи може бути інерційним або 

збурюючим, в результаті чого СДС може бути в стабільному або в збуреному ста-

ні відповідно.  

В стабільному стані СДС знаходиться завдяки процесам самоорганізації, 

які виявляються в самоузгодженому функціонуванні системи за рахунок внутріш-

ніх зв’язків із зовнішнім середовищем.  

В збуреному стані СДС потребує прийняття рішень з боку ОПР, метою 

яких є компенсація дії збурюючих впливів. 

 

Процес 
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1.1.2. Концептуалізація проблемної області 

 

В межах дослідження будемо розглядати особливий клас СДС – природно-

техногенні системи (ПТС), що містять множину взаємодіючих статичних та ди-

намічних природних і технічних об’єктів, які характеризуються просторовою 

прив’язкою та знаходяться в тісному взаємозв’язку. Природно-техногенні системи 

є відкритими, обмеженими в просторі системами, що характеризуються діалекти-

чною єдністю компонентів (природних і технічних) та територіальною різнорідні-

стю природного середовища. 

Під впливом стабільного зовнішнього середовища така система знаходить-

ся в стабільному стані. Відповідно, під впливом збурюючого зовнішнього середо-

вища – в збуреному стані. 

Картографічним об’єктом є модель реального об’єкта ПТС, відображена 

на місцевість, що має певні характеристики, які визначають однозначне місце роз-

ташування та межі об’єкта. 

Існує багато методів організації просторових даних в ПТС, від вибору яких 

залежить просторова точність представлення візуальної частини інформації в 

ПТС.  

Серед процесів, що виникають в ПТС, визначимо особливий клас процесів 

– процеси руйнівного характеру (ПРХ), під якими в контексті дослідження мають-

ся на увазі просторово-розподілені небезпечні природні явища, що протікають в 

ПТС та за своєю інтенсивністю, масштабом розповсюдження й тривалістю мо-

жуть становити негативні наслідки для самої системи та її зовнішнього середови-

ща у вигляді матеріальних збитків та порушення умов життєдіяльності людей. 

Тож, ПРХ є проявом збурюючих впливів, що порушують стабільне функціону-

вання системи. 

ПРХ характеризується певним типом і потенціалом, який, в свою чергу, 

може бути охарактеризований інтенсивністю та площею охоплення. 

Інтенсивність визначається кількістю енергії, що звільняється в результаті 

ПРХ. Оцінка інтенсивності має відрізнятися для ПРХ різних типів. Так, для зем-

летрусів або вивержень вулканів інтенсивність може бути виражена у вигляді кі-

лькості звільненої енергії, для повеней – у вигляді величини підйому рівня води, 



45 
 

для пожеж – у вигляді кількості виділеного тепла. Чим більше енергії звільняється 

під час ПРХ, тим більш руйнівним є його потенціал. Потенціал ПРХ – це характе-

ристика, що описує його здатність завдавати шкоди об'єктам.  

Оскільки ПРХ є проявом послідовності збурених станів ПТС, він може 

призвести до надзвичайної ситуації природного характеру (НСПХ), під якою бу-

демо розуміти обстановку в ПТС, яка склалася в результаті ПРХ та негативно 

впливає на суспільство й матеріальні цінності, спричиняючи людські жертви, 

шкоду здоров'ю людей або зовнішньому середовищу, значні матеріальні збитки, 

та яка потребує прийняття рішень з боку осіб, що приймають рішення (ОПР), ме-

тою яких є компенсація дії збурюючих впливів. 

НСПХ виникає за умови наявності вразливих цінних об'єктів (ЦО), що по-

трапляють під вплив ПРХ та вимагають прийняття рішень з боку ОПР. 

Необхідними умовами виникнення НСПХ є (рис. 1.4): 

1) наявність вразливих ЦО; 

2) необхідність прийняття рішень. 

ПРХ, що виникають на певній території за відсутністю вразливих ЦО, які 

можуть бути охоплені цими процесами, не можуть перетворюватись в НСПХ. 

Процес розвитку НСПХ є процесом руйнівного характеру, який виникає 

найчастіше раптово при певному співвідношенні параметрів ЗС і ПТС та є про-

явом руйнівного впливу ЗС на ПТС. Тому важливою є задача діагностики НСПХ, 

що дозволяє виявити сукупність параметрів ЗС, які характеризують НСПХ. 

Основною метою рішень з боку ОПР в умовах НСПХ є знаходження такої 

компенсації, яка була б достатньою для подолання збурюючого впливу, але сама 

не стала б збуренням. Рішення з боку ОПР розглядається у вигляді цілеспрямова-

ного впливу на ПТС, в результаті якого остання переходить в потрібний (цільо-

вий) стан з мінімальною шкодою для ЦО. Відповідно, процес підтримки прийнят-

тя рішень (ППР) може трактуватися як цілеспрямоване формування послідовності 

рішень. 

НСПХ потребує прийняття наступних рішень: 
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Рис. 1.4. Взаємозв’язок ПРХ і НСПХ 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Види впливів на ПТС 
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1) щодо попередження (запобігання виникненню); 

2) щодо запобігання розвитку; 

3) щодо ліквідації наслідків. 

Для прийняття рішень необхідно вирішити наступні задачі: 

1) моделювання; 

2) моніторингу; 

3) діагностики ситуації; 

4) підтримки прийняття рішень. 

Таким чином, зовнішні впливи (впливи ЗС) на ПТС можуть бути розподі-

лені на наступні групи: 

- інерційні впливи (вплив ЗС у стабільному стані); 

- збурюючі впливи (вплив, що викликає ПРХ); 

- керуючі впливи (вплив прийнятих рішень). 

Прийняття рішень має бути спрямоване на зменшення руйнівного ефекту 

від збурюючих впливів. Система здатна реагувати на зовнішні впливи за допомо-

гою зворотного зв’язку (рис. 1.5). 

ППР спрямовано на захист об’єктів ПТС від руйнівного збурюючого впли-

ву. Внаслідок ліміту часу в системах реального часу всі об’єкти належним чином 

розглянути неможливо. Тому визначають групу цільових об’єктів, які представ-

ляють цінність для людини і потребують першочергового захисту від ПРХ.  

Таким чином, ПТС в умовах НСПХ – це сукупність території, а також при-

родних і штучних картографічних об'єктів, що знаходяться в її межах, мають пев-

ні відносини друг з другом та з ЗС, серед яких виділяються ЦО, що знаходяться 

під негативним впливом НСПХ та вимагають своєчасного прийняття рішень з бо-

ку ОПР щодо їх захисту. 

Кожен ЦО має певну цінність, яка динамічно змінюється в умовах ПРХ. 

Цінність ЦО – це оцінка об'єктивної корисності цього об'єкту. 

Рішення щодо захисту ЦО засновані на оцінці ризику. 
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Ризик в контексті даного дослідження прив’язано до ЦО, тож він є потен-

ціалом реалізації небажаних, несприятливих наслідків для ЦО в умовах НСПХ, 

що можуть бути виражені в зменшенні їх цінності (рис. 1.6).  

 

 

 

Рис. 1.6. Матеріалізація ризику 
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2) загрозу – прогностичну складову ризику на стадії матеріалізації небе-

зпеки в умовах ПРХ, який розвивається, що характеризує певний час, з плином 

якого даний об'єкт можливо буде охоплений ПРХ; 

3) потенційний збиток, що залежить від потенціалу ПРХ, а також враз-

ливості та стійкості ЦО. 

Небезпека асоційована з конкретною ділянкою місцевості та може бути 

оцінена за допомогою ймовірності.  

Загрози та ризик асоційовані з об’єктами. Вони створюються у випадку, 

коли небезпека матеріалізується у вигляді ПРХ.  
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Загроза має сенс в умовах, коли ПРХ вже розвивається, та визначає його 

прогностичний аспект. НСПХ охоплює об'єкт, коли загроза ПРХ для даного об'єк-

ту стає реальністю (матеріалізується). Після того як ПРХ охоплює ЦО, його цін-

ність починає зменшуватися. 

Підсумуємо вищевикладене. ПТС містить сукупність природних та штуч-

них об’єктів, серед яких виділяються ЦО, які представляють цінність для людини 

і потребують захисту від ПРХ. ПТС зазнає впливу ЗС, стан якого може бути ста-

більним або збурюючим. Збурюючий вплив ЗС переводить ПТС в збурений стан, 

проявом якого є ПРХ. В умовах ПРХ об’єкти ПТС можуть зазнавати руйнівного 

впливу, тоді може виникати НСПХ, яка завдає шкоди ЦО та є підставою для 

прийняття рішень з боку ОПР, спрямованих на збереження цінності та захист ЦО. 

Рішення щодо захисту ЦО мають бути засновані на оцінці ризику, тобто метою 

процесу ППР є переведення ПТС в цільовий стан з мінімальним ризиком для ЦО. 

 

1.1.3. Особливості ризик-орієнтованої підтримки прийняття рішень в 

природно-техногенних системах в умовах процесів руйнівного характеру 

 

ПРХ характеризується значною мірою невизначеності. На динаміку ПРХ 

впливають різні чинники, зв'язки та параметри, сила і ступінь впливу і взаємодії 

яких не можуть бути чітко визначені і враховані з достатньою повнотою [418]. 

Вхідні дані надходять з різних джерел. Більшість параметрів неможливо або дуже 

складно точно виміряти. Як правило, уявлення ОПР про причини і можливі спо-

соби зміни ситуації є розмитими, нечіткими та суперечливими [323]. Крім того, 

ПРХ є швидкоплинним процесом, який характеризується мінливістю характеру 

свого протікання. Це вимагає врахування його динаміки та формування прогнозів 

розвитку ситуації [418], але неможливість багаторазового спостерігання ПРХ в 

однакових умовах ускладнює застосування для цього відомих статистичних мето-

дів. 

Важливою специфічною характеристикою ПРХ є його прив'язка до місця 

розташування, в той час як більшість існуючих алгоритмів працюють зі статисти-
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чними характеристиками, які лише побічно або зовсім не відображають розташу-

вання об'єктів або явищ в просторі. 

Особливостями ПРХ є: 

- руйнівний характер; 

- просторове розповсюдження; 

- невизначеність; 

- швидкоплинність, що потребує прийняття рішень в умовах ліміту часу; 

- неможливість багаторазового спостерігання в однакових умовах. 

Якщо ПРХ має такі додаткові характеристики, як: 

- наявність вразливих цінних об’єктів; 

- необхідність прийняття рішень з боку ОПР для компенсації руйнувань; 

то він перетворюється в НСПХ. 

Враховуючи особливості ПРХ, використання методів математичного мо-

делювання, зокрема статистичних методів, для його опису не уявляється можли-

вим. Внаслідок перерахованих вище особливостей, процес розповсюдження ПРХ 

складно моделювати та прогнозувати. Також важким для формалізації є процес 

підтримки прийняття рішень в умовах НСПХ, від швидкодії якого залежить не 

тільки величина економічних та екологічних збитків, але й життя та здоров'я лю-

дей. 

ОПР доводиться приймати рішення в умовах невизначеності, мінливого 

середовища та обмежених часових ресурсів. До того ж динаміка розвитку НСПХ 

часто характеризується не тільки кількісними, але й якісними показниками, тож 

ОПР доводиться маніпулювати якісною інформацією у вигляді гіпотез (припу-

щень), інтуїтивних понять тощо [323]. Застосування якісних показників потребує 

залучення відповідних інструментів, таких як експертні методи, методи теорії не-

чітких множин та інші, що характеризуються певним рівнем суб'єктивізму [418]. 

Враховуючи вищесказане, наголосимо на наступні особливості проблемної 

області, пов'язаної з ППР в ПТС в умовах НСПХ, що ускладнюють організацію 

процесу ППР [289, 450]: 

- невизначеність (неповнота, неточність, суперечливість і помилковість) 

вихідних даних і знань; 
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- нестаціонарність, суттєва нелінійність та значна розмірність моделей 

ПРХ; 

- динамічна зміна вхідних для прийняття рішень даних безпосередньо в 

процесі виконання завдання; 

- територіальна прив’язка; 

- неможливість спостерігання багаторазового повторення подій в однако-

вих умовах; 

- істотний вплив суб'єктивності (людського фактору) на прийняття рішень; 

- значна розмірність простору можливих рішень; 

- ліміт часу на прийняття рішень. 

В силу зазначених особливостей проблемна область, пов'язана з ППР в 

ПТС в умовах НСПХ, є слабкострукторованою. Перераховані особливості про-

блемної області, що відображають складність прийняття рішень в умовах НСПХ, 

вимагають розробки і впровадження нових моделей, методів та геоінформаційної 

технології, що дозволить обробляти не тільки чисельні, але й якісні параметри. 

Зі слабкою структурованістю проблемної області пов’язана складність ви-

рішення в ній задач, що обумовлена наступними аспектами [450]: 

- проблемну область складно формалізувати (багато фактів проблемної 

області неможливо точно описати виключно за допомогою математичної теорії 

або детермінованих моделей); 

- рішення задач не може бути зведено до чисельних розрахунків; 

- цілі, яких необхідно досягти шляхом вирішення задач, не можуть бути 

виражені в термінах точно визначеної цільової функції. 

Системи, поведінку яких складно формалізувати через складні залежності, 

взаємовідносини чи взаємодії між її складовими частинами, або між її складовими 

частинами та ЗС, називають складними динамічними системами (СДС).  

ПТС в умовах ПРХ має всі основні ознаки СДС: 

- відкритість; 

- нелінійність поведінки; 

- емерджентність; 

- самоорганізація; 

- адаптація; 
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- цикл зворотного зв’язку. 

Відкритість системи означає, що СДС безперервно взаємодіє з ЗС. Під не-

лінійністю поведінки СДС мається на увазі, що на один і той же вхідний вплив 

система може відповідати по різному в залежності від її стану та стану ЗС. Прин-

цип емерджентності означає, що поведінка складової частини системи, яка функ-

ціонує ізольовано, відрізняється від її поведінки, коли вона є частиною системи. 

Чим більше система і чим більше розходження в розмірах між частиною і цілим, 

тим більше властивості цілого можуть відрізнятися від властивостей частин.  

ПТС в умовах ПРХ, що функціонує без втручання ОПР, є самоорганізова-

ною системою, яка сама себе організує зсередини. Самоорганізація передбачає 

взаємодію системи з ЗС та нелінійні взаємозв’язки між її елементами. СДС міс-

тить заплутану мережу лінійних і нелінійних механізмів зворотного зв'язку, які 

дозволяють їй адаптуватися до нових ситуацій, еволюціонувати, змінювати рівень 

активності та демонструвати несподівані властивості. Без наявності зворотного 

зв'язку між взаємопов’язаними та взаємодіючими частинами системи неможлива 

організація ефективного управління ними. Наявність зворотного зв'язку є необ-

хідною умовою ефективного функціонування системи та сигналізує про досягну-

тий результат. 

Задача ППР в умовах ПРХ має наступні особливості [450]: 

- основним джерелом знань є досвід, а не моделі; 

- результати вирішення задачі ППР не є унікальними для кожної ситуації, 

тобто можуть бути використані в інших (подібних) ситуаціях; 

- мета вирішення задачі полягає не в отриманні гарантовано точного рі-

шення (результату), а в отриманні найкращого з можливих рішень. 

Перераховані властивості та чинники невизначеності / суб'єктивності до-

зволяють віднести ПТС в умовах ПРХ до класу слабкоструктурованих систем 

[450], а проблему ППР в ПТС в умовах ПРХ – до класу складних і важкоформалі-

зованих проблем [450]. Суворі математичні методи не відповідають рівню суворо-

сті її формулювання. Таким чином, для вирішення задачі підтримки прийняття 

рішень в ПТС в умовах ПРХ потрібне застосування інтелектуальних методів. 
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1.2. Постановка проблеми ризик-орієнтованої підтримки прийняття 

рішень в умовах процесів руйнівного характеру 

 

Визначимо множину Y деякої природи та алгебру Y  над нею.  

Визначимо множину моментів часу T . Введемо шкалу часу, задавши від-

ношення строгого порядку T  та початкове значення часу 0t .  

Нехай Х – лінійний нормований рівномірний (Чебишевський) простір з но-

рмою: 

 

 
  

,
min

X t o T
y y t


 ,                                (1.1) 

 

де y Y , t T .  

Встановимо метрику  1 2 1 2,X y y y y   , відповідну нормі 
X

y , таку що: 

а)  1 2 1 2 1 2, 0X y y y y y y      ; 

б)    1 2 1 2 2 1 2 1, ,X Xy y y y y y y y      ; 

в)            1 2 1 2 1 2 1 2 2 1, , ,X Xy y y y y z z y y z z y y y           ; 

г)    1 2 1 2, ,X Xy y y a y a    ; 

д)    1 2 1 2, ,X Xy y y y     . 

Нехай Х – двовимірний простір, що містить область розгляду. Визначимо в 

ньому базис 1 2e ,e  так, щоб метрика X  залишалась рівномірною, а розкладання 

будь-якого вектору 1 1 2 2v e e    давало координати  1 2,v    в просторі Х. 

Введемо на Т метрику ξT, таку що , , ,i j k i j kt t t T t t t    :  

а)  , 0T i j i jt t t t    ;  

б)    , ,T i j T j it t t t  ;  

в)      , , ,T i k T i j T j kt t t t t t    . 

Модель території з введеною на ній нормою та метрикою будемо називати 

територіальною системою  . У межах територіальної системи   виділяється 



54 
 

множина природних та штучних картографічних об'єктів (КО) O = {o1, o2, …, 

on}, кожен з яких в кожний момент часу характеризується станом у вигляді мно-

жини значень параметрів. Стан об’єкта 
io  в момент часу t  позначимо 

i

t

oState . Ззо-

вні ПТС зазнає впливу зовнішнього середовища E , стан якого в момент часу t  

позначимо t

EState . Проявом руйнівного впливу ЗС є множина ПРХ F . В умовах 

ПРХ F об’єкти можуть зазнавати збитків. Будемо вважати, що в момент часу t  

множина ПРХ F  складається з окремих ПРХ  jF F , кожний з яких характери-

зується станом 
j

t

FState . Станом ПРХ в момент часу t  є сукупність значень його 

параметрів, що описують його місцеположення, потенціал. Об’єкти пов’язані з 

ПРХ множиною відношень  , які формують внутрішню структуру ПТС. 

Отже, ПТС в умовах ПРХ може бути представлена у вигляді четвірки: 

 

, , ,E,O F   . (1.2) 

 

Стан ПТС   в момент часу t  є сукупністю станів об’єктів, ПРХ та ЗС: 

 

, ,
i j

i j

t t t t

o F E

o O F F

State State State State

 

  
  
  

. 
(1.3) 

 

Введемо поняття цінності i  для кожного КО io O , яка визначає його ко-

рисність. Вважатимемо, що для ОПР повинен буде встановлений певний рівень 

інтересу с*, при цьому всі об’єкти oi, оцінка цінності яких *

i c   на момент t , ви-

ключаються з розгляду.  

Цільовим об’єктом називається об’єкт io O , який на момент розгляду t  

має цінність  i t , таку що *

i c  .  

Задача ППР вирішується відносно множини цільових об’єктів 

   *

1

m

i i
O t o O


   ПТС, таких, що на момент часу t  справедливе співвідношення: 
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        * *

i i io O o O t t c     . Для ППР потрібно діагностувати ситуацію в 

ПТС. Діагностика складається з двох послідовних етапів: ідентифікація (опис) си-

туації та класифікація ситуації. Для опису ситуації в ПТС розглядаються відно-

шення   між множиною цільових об’єктів і множиною ПРХ, які описують поте-

нційний чи найвний негативний вплив ПРХ на об’єкти та виражаються у вигляді 

оцінок загроз та ризиків. Підставою для оцінки загроз та ризиків є відомі стани 

об’єктів і ПРХ. Класифікація ситуації здійснюється на підставі множини заздале-

гідь побудованих класів ситуації, кожний з яких зумовлює використання певних 

ресурсів для мінімізації ризиків. 

Кожне j-те потенційне джерело ПРХ в певний момент часу t характеризу-

ється небезпекою μj(t), а при матеріалізації небезпеки у вигляді ПРХ 
jF  з потенці-

алом Sj для кожного ЦО oi, що має цінність i (t), (а також для будь-якої ділянки 

місцевості), створюється загроза, яка характеризується потенціалом ПРХ, а також 

просторовою та часовою віддаленістю ЦО від контуру ПРХ, яка характеризує рі-

вень загрози для даного ЦО  ji t .  

Множина рівнів загрози описується метриками X  та T  та може створю-

вати зони навколо контуру ПРХ, які описують розподіл загроз за їх мірою. 

Отже, для кожного ЦО oi, що знаходиться в умовах ПРХ 
jF , в кожний мо-

мент часу t можна визначити рівень загрози  ji t  і цінність i (t), що дозволяє, 

знаючи потенціал ПРХ Sj, визначити ризик Rji(t) для даного ЦО у вигляді функції 

      , ,ji ji i jR t f t t S  .  

Якщо ЦО oi не знаходиться в умовах ПРХ, то ризик від потенційного дже-

рела j оцінюється з врахуванням небезпеки μj(t). Тоді в загальному випадку ризик 

для ЦО oi від ПРХ 
jF  в момент часу t  є функцією: 

 

        , , ,ji j ji i jR t f t t t S   , (1.4) 
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де  jiR t  – ризик для i-го об’єкта від j-го ПРХ в момент часу t , 

 ji t  – загроза, яку створює j-й ПРХ для i–го об’єкта в момент часу t . 

У випадку декількох джерел ПРХ, які одночасно впливають на вразливий 

ЦО, для цього ЦО створюється мультизагроза та мультиризик: 

 

 
1

jn

i ji
j

t 


   
 

 
1

jn

i ji
j

R R t


  , 
(1.5) 

 

де 
jn  – кількість джерел ризику для ЦО oi, 

  – операція поглинання. 

Розглянемо множину ЦО    *

iO t o  в умовах ПРХ, таких що: 

1) множина O*(t) в умовах ПРХ є частиною ПТС, що динамічно зміню-

ється (склад множини може динамічно змінюватися); умовою входження в неї 

об’єкта oi в момент часу t є   *

i t c  ; 

2) кожен ЦО oi має картографічну прив'язку і стан, що динамічно зміню-

ється; 

3) кожен ЦО oi має цінність i (t), що теж динамічно змінюється; 

4) в умовах ПРХ jF  ЦО oi в кожен момент часу потрапляє в ту або іншу 

зону загроз, причому може динамічно переходити з однієї зони в іншу, у випадку 

множини ПРХ зони загроз можуть накладатися одна на іншу та формувати зони 

мультизагрози; 

5) оцінки небезпеки, цінності і мультизагрози для кожного ЦО oi дозво-

ляють визначати мультиризик Ri для нього в умовах множини ПРХ  jF F , де 

кожний ПРХ jF  має певну інтенсивність jS ; 

6) мета ОПР відносно кожного i-го ЦО oi полягає в мінімізації мультири-

зику Ri. 
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Ризик для кожного ЦО в момент часу t може бути представлений як точка 

в k-вимірному просторі параметрів (1.3). 

Траєкторією Ri(t) ризику ЦО oi є безперервна послідовність {Ri(t1), Ri(t2),…, 

Ri(tj),…} оцінок мультиризику в моменти часу {t1, t2,…tj,…}. 

В момент виникнення ризиків для ЦО для ОПР створюється проблемна 

ситуація, що потребує вирішення шляхом прийняття адекватних рішень щодо мі-

німізації ризиків. 

Оцінка ситуації ПТС   в умовах ПРХ в момент часу t визначається як 

множина ризиків для цінних об’єктів: 

 

      *

i it R t o O t    (1.6) 

 

Для вирішення задачі діагностики ситуації в ПТС визначимо множину кла-

сів можливих ситуацій в ПТС  0 1, ,... p , таких що 1 2 ... p    . Вве-

демо функцію ідентифікації :State  š , що дозволяє на підставі стану ПТС 

встановити клас ситуації, і функцію класифікації : j  , де 1,2,...,pj  .  

ППР в ПТС   в умовах ПРХ пов’язана з певною метою G, для досягнення 

якої необхідно виконати в просторі Х множину операцій (ітеративних чи рекурси-

вних)  1,... km m . В контексті даного дослідження G являє собою мінімізацію ризи-

ків ЦО (цільовий стан ПТС). 

Для постановки проблеми ППР в ПТС в умовах ПРХ необхідно задати: 

1) мету G; 

2) просторову та часову шкали і метрики X  та T ; 

3) множину об’єктів О з підмножиною цільових об’єктів О*; 

4) множину відношень між об’єктами ; 

5) впливи ЗС Е: інерційні, збурюючі, керуючі; 

6) перехідну функцію ПТС :T State E State     ; 

7) функцію ідентифікації :State  š ; 
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8) функцію класифікації : j  . 

Проблема ППР в умовах ПРХ розкладається на наступні задачі: 

1) моделювання просторової компоненти ПТС (ТС); 

2) моделювання динаміки ПРХ в ПТС; 

3) оцінка небезпеки, загроз, ризику; 

4) задача діагностики ситуації; 

5) ризик-орієнтована ППР в ПТС в умовах ПРХ. 

 

1.3. Аналіз існуючих систем підтримки прийняття рішень в умовах 

процесів руйнівного характеру 

 

В даний час створені умови для практичного вирішення задач ризик-

орієнтованої ППР в умовах ПРХ в просторово-часовому масштабі. Цьому сприяє 

розвиток комп'ютерної техніки та інформаційних технологій, таких як геоінфор-

маційні системи (ГІС), а також доступність геопросторових і статистичних даних 

за допомогою мережі Інтернет. Геопросторові дані, що описують місцевість, он-

лайн відомості про погодні умови сьогодні є доступними для багатьох регіонів 

світу, а існуючі моделі динаміки ПРХ дозволяють ефективно використовувати на-

явні дані. 

На сьогоднішній час створено та експлуатується багато систем, які призна-

чені як для вирішення задач автоматизації окремих робочих місць спеціалістів, що 

забезпечують управління в умовах НСПХ, так і для забезпечення державного, мі-

ждержавного та міжнародного управління та контролю за надзвичайними ситуа-

ціями (НС). Такі системи мають різні функціональні задачі: від виконання розра-

хункових та інформаційно-довідкових функцій до безпосередньо ППР [454]. 

Прикладом міждержавної інформаційної системи є Глобальна інформацій-

на мережа GDIN, створена урядом США в 1997 році, яка надає інформацію, 

пов’язану зі стихійними лихами, та здійснює підтримку прийняття рішень. Сис-
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тема поєднує низку міжнародних, державних, недержавних і комерційних органі-

зацій в області реагування на НС. 

У США розроблений комплекс програм HAZUS, що дозволяє оцінювати 

ризик від деяких НСПХ, таких як повені, землетруси, урагани та ін. з метою по-

будови плану дій щодо ліквідації наслідків таких НС [101].  Обмеженням даного 

комплексу програм є те, що він не враховує ризик від декількох НС, що поширю-

ються одночасно.  

У Новій Зеландії розроблена система програмного забезпечення RiskScape 

для аналізу ризиків від декількох НСПХ, таких як повені, землетруси, цунамі, 

ураганні вітри [271]. Методологія RiskScape дозволяє порівнювати різні джерела 

небезпеки за допомогою функції нестійкості, яка визначає відношення між НС, 

характеристиками ресурсів, що знаходяться в умовах ризику, і потенційним збит-

ком.  

За підтримки координаційного центру з попередження стихійних лих в 

Центральній Америці (CEPREDENAC) розроблена ГІС-орієнтована система 

CAPRA, заснована на аналізі статистичних даних, що дозволяє проводити оцінку 

ймовірності ризику землетрусів, ураганів, вивержень вулканів, повеней, цунамі та 

пов'язаних з ними збитків [60].   

В Німеччині функціонує розподілена система збору та пошуку інформації 

IMIS, що здійснює постійний моніторинг навколишнього середовища з метою на-

дання інформації та прогнозування радіаційної обстановки [164]. 

Існує ряд проектів, що фінансуються Європейським Союзом та спрямовані 

на розробку методології оцінки ризиків від природних НС (посухи, землетруси, 

повені та ін.) і техногенних НС (аварії об'єктів ядерної енергетики і ін.). Це такі 

проекти, як NaRAs, MATRIX, CLUVA, ByMur, EPSON HAZARD 1.3.1 [189]. За-

значені проекти базуються на різних підходах: від найбільш простого у викорис-

танні якісного до кількісного, який забезпечує більш точну оцінку елементів ри-

зику (додаток А).  

На якісній оцінці ризику засновані проекти ESPON-HAZARD 1.3.1 і 

MATRIX [322], особливістю яких є використання методу Дельфі, що передбачає 
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складання анкет з питаннями для групи експертів, де їм пропонується висловити 

свої суб'єктивні оцінки ризику від певних НС. У проекті ESPON анкети, запропо-

новані експертам, дозволяють ранжувати НС, що аналізуються, на основі набору 

вагових значень, які подають значущість кожної НС на узагальненій мапі. У прое-

кті MATRIX якісний метод дозволяє інтегрувати знання кінцевих користувачів 

для ідентифікації НС і вразливих об'єктів. В цілому метод Дельфі характеризуєть-

ся суб'єктивністю і вимагає багато часу та організаційних зусиль.  Кількісні мето-

ди оцінки ризику, такі як зважені суми, байєсовські мережі, імовірнісні підходи, 

були використані в проектах NaRAs, CLUVA, ByMur. 

Прикладом автоматизованих систем підтримки прийняття рішень в НС є 

європейська комплексна система RODOS, яка є результатом розробки більш, ніж 

20 європейських інститутів та призначена для підтримки прийняття рішень в реа-

льному масштабі часу в умовах НС, пов’язаних з радіаційною ситуацією в Європі. 

Система містить підсистеми аналізу та оцінки ситуації, а також вибору ефектив-

них контрзаходів [454]. Система RODOS в рамках проекту TACIS TA REG 02/3 

була впроваджена в Україні. Система РОДОС-Україна забезпечує раннє попере-

дження та радіаційний моніторинг на основі даних мережі метеорологічних стан-

цій України, оброблених УкрГідрометцентром [370]. 

Традиційно отримання інформації для ППР в умовах НСПХ здійснюється 

за допомогою експертів безпосередньо на місцевості або шляхом аналізу даних, 

які надходять від супутників, протипожежних вишок тощо. Однак останні досяг-

нення в області сенсорних та авіаційних технологій привели до створення нових 

можливостей для застосування безпілотних літальних апаратів (БПЛА) для вияв-

лення та моніторингу ПРХ з метою ППР в системах реального часу [136]. 

Автоматичні системи широко використовуються в СППР в умовах НСПХ. 

Більшість систем виявлення ПРХ базуються на наземних камерах. 

Це такі системи, як BOSQUE, яка спрямована на виявлення пожеж за до-

помогою інфрачервоної камери, та ARTIS-FIRE, яка здійснює виявлення димово-

го шлейфу за допомогою візуальних камер.
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Недоліки таких систем полягають в тому, що вони не охоплюють всю те-

риторію, а також не здатні здійснювати точні спостереження в умовах мінливого 

навколишнього середовища. Для автоматичного виявлення пожеж також викори-

стовуються супутникові системи, але їх використання супроводжується затрим-

кою виявлення та низькою розділовою здатністю супутникових даних. 

Моніторинг ПРХ зазвичай здійснюється експертами, що оцінюють візуа-

льно або за допомогою камер швидкість розповсюдження, інтенсивність та інші 

характеристики. Використовуюится також керовані літальні апарати, що дозво-

ляють спостерігати за розповсюдженням ПРХ, але вони коштують дорого, а їх ви-

користання пов’язане з ризиком для людини, яку залучено до керування. 

Моніторинг за допомогою БПЛА дозволяє автоматично отримувати актуа-

льну своєчасну інформацію, що забезпечує володіння ситуацією та інформова-

ність ОПР під час прийняття рішень в умовах НСПХ, та дозволяє знизити ризик 

для людей, залучених до моніторингу. БПЛА мають можливість спостерігати за 

територією, передавати зображення та відеоінформацію. Аерофотознімки, особ-

ливо накладення зображень в декількох проекціях, і матеріали відеозйомки ПРХ 

дозволяють діагностувати ситуацію під час НСПХ та визначати об'єкти, які зна-

ходяться в умовах максимального ризику. БПЛА можуть відігравати важливу 

роль також і в ліквідації НСПХ. Існуючі СППР на основі БПЛА забезпечують 

оцінку динаміки контуру ПРХ в географічних координатах в реальному часі. 

Сфера використання БПЛА для виявлення та моніторингу ПРХ сьогодні 

розвивається досить активно. В США було досліджено використання єдиного 

БПЛА зі складними сенсорами для гасіння лісових пожеж в проекті FiRE. Групу 

більш простих БПЛА було використано для виявлення та моніторингу лісової по-

жежі в європейському проекті COMETS [224]. 

Таким чином, інтеграція БПЛА та методів дистанційного зондування за-

безпечує швидке та порівняно дешеве вирішення багатьох задач, що виникають 

під час ППР в умовах ПРХ, тому багато дослідників приділяють підвищену увагу 

використанню БПЛА. Незважаючи на позитивні результати, багато питань, 

пов’язаних з системами моніторингу ПРХ за допомогою БПЛА, включаючи їх ар-
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хітектуру, платформи, сенсори, алгоритми дистанційного зондування та обробки 

зображень, залишаються недостатньо дослідженими та потребують подальшого 

дослідження. 

БПЛА можуть виконувати тривалі, багаторазово повторювані місії, однак 

невизначеність і спотворення зображень через вібрації та турбулентність, а також 

неможливість точного вимірювання параметрів, які потрібні для прийняття рі-

шень, є істотними недоліками цього підходу. Істотним є також той факт, що вико-

ристання БПЛА для моніторингу дає можливість діагностувати ситуацію в умовах 

ПРХ тільки під час спостереження, але не надає можливості прогнозування ПРХ 

для оцінки майбутньої ситуації. Тому перспективним напрямком є комбінація мо-

ніторингу та моделі розповсюдження ПРХ, яка дозволяє прогнозувати динаміку 

ПРХ для оцінки майбутнього ризику. Це надає також можливість уточнення мо-

делі, якщо результати моніторингу розбігаються з її вихідними даними. 

Огляд існуючих досліджень практичного і прикладного характеру, спря-

мованих на ППР в умовах НСПХ, показує, що більшість існуючих підходів орієн-

товані на вирішення задач в межах певної території і обмежені розглядом певних 

видів НСПХ. Винятком є проект MATRIX, який присвячений розробці узагальне-

ної методології оцінки ризику, яка застосовується для різних випадків НСПХ 

[125].  

Аналіз методологій оцінки ризику, які полягають в основі розглянутих 

проектів, показав, що більшість методологій прив’язані до певної території та ви-

користовують для оцінки ризику ймовірнісний підхід, який засновано на накопи-

ченні статистичних даних про події, які мали місце в минулому, що пов'язано з 

великою обчислювальною складністю, в результаті чого ці методології не можуть 

бути застосовані в системах реального часу. Недостатньо уваги приділяється 

оцінці динаміки компонентів ризику в умовах НСПХ, що необхідно в системах 

реального часу, яку доцільно здійснювати з використанням комбінації моніторин-

гу ПРХ та моделі розповсюдження ПРХ.  

Незважаючи на наявність певної кількості існуючих інформаційних систем 

для попередження та ліквідації НС, що забезпечують інформацією про прийняття 

необхідних рішень, проблема розробки систем підтримки прийняття рішень 

(СППР) в умовах ПРХ, заснованих на концепції динамічної оцінки узагальненого 
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ризику в реальному часі, що не прив'язаний до конкретної території та конкретно-

го виду НСПХ, не отримала належної уваги і все ще залишається відкритою. 

 

1.4. Класифікація процесів руйнівного характеру 

 

ПРХ відрізняються один від одного за природою виникнення, інтенсивніс-

тю, масштабом розповсюдження, швидкістю розповсюдження, а також за своїм 

впливом на вразливі об’єкти. ПРХ, а також НСПХ, що виникають в наслідок цих 

процесів, можуть мати різні джерела виникнення: природні (геологічні, гідроме-

теорологічні, біологічні) або антропогенні (деградація природного середовища, 

технологічні). Кожний ПРХ характеризується місцем виникнення та площею роз-

повсюдження, інтенсивністю, частотою, тривалістю, швидкістю розповсюдження. 

Відповідно до [303-304] та [416] пропонується наступна класифікація ПРХ 

за природою виникнення: 

1) НСПХ – природні процеси, що можуть створювати руйнівний ефект 

(деградація грунтів, природні пожежі, інфекційна захворюваність людей, сільсь-

когосподарських тварин, землетруси, урагани тощо); 

2) НС техногенного характеру – ПРХ, походження яких пов'язане з тех-

нічними об'єктами (вибухи, пожежі, аварії на хімічно небезпечних об'єктах, вики-

ди на радіаційно небезпечних об'єктах, аварії з викидом екологічно небезпечних 

речовин, обвалення будівель та споруд, аварії на системах життєзабезпечення, 

транспортні катастрофи тощо); 

3) антропогенні ПРХ – порушення природних процесів, що виникають в 

результаті помилкової або навмисної діяльності людини та мають руйнівний 

ефект (забруднення атмосфери, збройні конфлікти). 

За джерелом виникнення ПРХ підрозділяють на [303-304] метеорологічні, 

геоморфологічні та геологічні (в результаті аномалій на поверхні Землі), екологі-

чні (що відносяться до флори та фауни), технологічні, глобальні (що відносяться 

до навколишнього середовища в глобальному масштабі) та позаземні (таблиця 

1.1). 

 



64 
 

Таблиця 1.1 

 

Класифікація ПРХ за джерелом виникнення 

 

Метеорологічні Геоморфоло-

гічні та гео-

логічні 

Екологічні Технологічні Глобальні Позаземні 

Посуха 

Пилова буря 

Повінь 

Ураганний вітер 

Гроза 

Град 

Торнадо 

Циклон 

Аномальна спека 

Холодний атмос-

ферний фронт 

Землетрус 

Цунамі 

Виверження 

вулкану 

Зсув 

Сніговий 

обвал 

Просідання 

порід 

Берегова 

ерозія 

Хвороба сільсь-

когосподарсь-

ких культур 

Хвороба тварин 

Зараження ко-

махами 

Лісова пожежа 

Зникнення ко-

ралових рифів 

Пестициди 

Збройний 

конфлікт 

Наземні міни 

Автомобіль-

на катаст-

рофа 

Хімічна ава-

рія 

Витік нафти 

Забруднення 

води, грун-

ту, повітря 

Кислотний 

дощ 

Забруднен-

ня атмос-

фери 

Глобальне 

потепління 

Підвищення 

рівня моря 

Виснаження 

озонового 

шару 

 

Падіння 

астерої-

ду 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7. Розподіл ПРХ за масштабом розповсюдження та тривалістю 
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Зникнення 
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1 хвилина 
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За масштабом розповсюдження ПРХ можуть охоплювати локальні ділянки 

місцевості (сконцентровані ПРХ), такі як паводки, зсуви, або цілі регіони та на-

віть континенти, такі як посухи або процеси, пов’язані зі зміною клімату. На ри-

сунку 1.7 відображено види ПРХ за тривалістю та масштабом розповсюдження 

[303-304].  

Червона горизонтальна лінія на рисунку умовно поділяє ПРХ на два класи 

в залежності від швидкості розповсюдження: швидкі та повільні. ПРХ, які входять 

до першого класу, відбуваються за короткий час: від декількох секунд до декіль-

кох днів. Тривалість повільних процесів становить від місяця до сотен років.  

Червона вертикальна лінія умовно поділяє ПРХ два класи в залежності від 

масштабу розповсюдження: локально-регіональні та глобальні. 

Залежно від можливості запобігання негативним наслідкам НС можна ви-

ділити передбачувані та непередбачувані (раптові) надзвичайні ситуації. До рап-

тових НС можна віднести раптові пожежі, повені. У той же час, не кожна пожежа 

є непередбачуваною. В умовах посухи пожежі є «звичайним» явищем, і вчасно 

прийняті профілактичні заходи можуть запобігти їх виникненню. 

Залежно від ступеня ефективності втручання ОПР в ліквідацію НС будемо 

підрозділяти їх на керовані (контрольовані, стримувані) і некеровані (неконтро-

льовані, нестримувані).  

В дисертації досліджується ППР в системі реального часу, тому ми обме-

жуємося розглядом швидких, локально-регіональних ПРХ, які розташовані в ни-

жньому лівому прямокутнику на рисунку 1.7.  

Крім того, швидкість наростання та розповсюдження таких ПРХ обмеже-

на, що створює резерв часу для прийняття управлінського рішення та його реалі-

зацію з метою зниження збитків, тобто ці процеси мають бути керованими. 

Таким чином, характеристики ПРХ, що досліджуються, є наступними: 

1) швидкі процеси, тривалість яких становить до декількох днів; 

2) локальні або регіональні; 

3) керовані. 
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1.5. Ступінь наукової розробленості проблеми ризик-орієнтованого 

прийняття рішень в умовах процесів руйнівного характеру 

  

Проблема ризик-орієнтованого прийняття рішень в умовах ПРХ є склад-

ною та різноплановою, вона потребує комплексного вирішення низки взаємо-

пов’язаних задач, визначених в пункті 1.1.2. Тому в даному підрозділі проаналізо-

вано існуючі роботи, досить різнопланові за своєю тематичною спрямованістю.  

 

1.5.1. Аналіз робіт в області моделювання процесів руйнівного 

характеру 

 

Комп'ютерні моделі ПРХ є обов'язковою компонентою СППР в умовах 

ПРХ в реальному часі. Основна мета цієї компоненти полягає в тому, щоб визна-

чити час, за який ПРХ досягне ЦО, що дозволяє планувати прийняття рішень. В 

даний час моделюванню ПРХ приділяється велика увага. В роботах [86, 213] ця 

задача вирішується із застосуванням методів статистичного аналізу для ретроспе-

ктивних баз даних. Для побудови таких моделей потрібен великий обсяг статис-

тичних даних, що описують спостережувані в минулому реальні ПРХ. Однак, не-

репрезентативність і неточність статистичних даних, пов'язаних з виникненням і 

розповсюдженням ПРХ, а також недостатня точність вимірювання параметрів зо-

внішнього середовища перешкоджають отриманню достовірних прогнозів, що 

знижує цінність самостійного застосування статистичних підходів. Дані, що опи-

сують площі та периметри ПРХ, мають дуже грубе наближення, а великі часові 

інтервали між спостереженнями можуть спотворювати важливі деталі того, як 

ПРХ поширювався протягом певного періоду. Особливо це стосується ПРХ, що 

швидко розповсюджуються.  

У роботах [127, 252] використовуються детальні математичні моделі фізи-

ко-хімічних процесів, які виникають під час ПРХ, в умовах певного стану зовніш-

нього середовища на однорідних ділянках місцевості, що дозволяє досить точно 

визначати межі контуру ПРХ в певні моменти часу. Недоліком використання та-



67 
 

ких моделей є їх висока обчислювальна складність, а також те, що вони складні в 

побудові і вимагають великої кількості вхідних даних, які неможливо або складно 

виміряти. В даний час є певні успіхи в побудові теоретичних моделей ПРХ, але 

при цьому залишається ряд проблем: неповнота аналітичного вивчення відповід-

них крайових задач та обмежене число еталонних рішень, отриманих для гранич-

но спрощених умов; відсутність загального обґрунтування прийнятих в моделях 

математичних описів; необхідність розробки нових чисельних методів вирішення 

крайових задач, що виникають, і підвищення швидкодії алгоритмів розрахунку за 

теоретичними моделями. В [49] модель ПРХ значною мірою спрощується, що до-

зволяє прискорити обчислення, але знижує її точність, внаслідок чого знижується 

і переконливість оцінки ситуації [321, 365].   

За результатами аналізу літературних джерел можна зробити висновок про 

те, що необхідна для ОПР швидкодія СППР може бути досягнута за допомогою 

певного огрубіння (розмивання) моделі, зокрема, за допомогою розробки правдо-

подібної формальної моделі ПРХ, яка має носити наближений характер, внаслідок 

чого контур ПРХ буде розмитим, що дозволить значно знизити вимоги до точнос-

ті моделі розповсюдження ПРХ без істотного її (моделі) спрощення і без втрати 

наочності та, відповідно, обґрунтованості оцінок для ОПР. Неважко помітити, що 

в переважній більшості робіт використовуються головним чином статистичні та 

математичні методи. У той же час, побудова наближеної моделі ПРХ вимагає за-

стосування інтелектуальних методів, що диктується неструктурованістю пробле-

мної області, причому традиційні підходи на основі формалізму нечітких множин 

(fuzzy set), що характеризуються високою обчислювальною складністю, не мо-

жуть забезпечити необхідні показники швидкодії СППР [222, 318, 319].  

Значно меншою обчислювальною складністю характеризуються операції в 

формалізмі, заснованому на наближених множинах (rough set) [222, 244, 245, 263, 

280, 287, 296, 316], однак, дослідження зазначених формалізмів з позицій їх засто-

сування в СППР для вирішення задач протидії ПРХ практично не проводилося, і 

відповідні моделі на сьогоднішній день відсутні, що обумовлює актуальність і не-

обхідність подальших досліджень в області побудови моделей ПРХ на основі фо-
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рмалізму теорії наближених множин.  

Уточнити модель ПРХ можна за допомогою онлайн-моніторинга ПРХ, за-

снованого на використанні технологій дистанційного зондування [11, 51, 86, 277, 

305]. Такий моніторинг дозволяє на основі онлайн спостережень обчислювати 

найбільш важливі параметри, що описують розповсюдження ПРХ в реальному 

часі. Більшість підходів до онлайн моніторинга ПРХ мають суттєві недоліки. На-

приклад, наземні системи, що використовують статичні камери, мають неприйня-

тно високу вартість [224, 237]. Системи, засновані на використанні супутників, 

характеризуються низькою часовою та просторовою роздільною здатністю [224]. 

Пілотовані літальні апарати великі за розмірами та коштовні, вони залежать від 

погодних умов та потребують наявності аеродромів [224]. 

В останній час спостерігається прогрес в області використання безпілот-

них літальних апаратів (БПЛА) для моніторинга, виявлення, і навіть локалізації 

ПРХ [11]. БПЛА здатні виконувати довготривалі монотонні та повторювані місії 

без участі людини. Проте спотворення отримуваних зображень в результаті віб-

рацій і турбулентності, а також неможливість напряму виміряти параметри, необ-

хідні для ОПР, є недоліками цього підходу  [224]. Таким чином, інтеграція БПЛА 

з технологіями дистанційного зондування є швидкодіючим, мобільним, дешевим 

та потужним вирішенням задачі моніторингу ПРХ. Використання комплексу БП-

ЛА з високотехнологічними сенсорами досліджувалось в Європейських проектах 

FiRE та COMETS [224]. Незважаючи на позитивні результати, пов’язані з викори-

станням БПЛА, на сьогоднішній день багато питань залишились недостатньо дос-

лідженими. Такі питання, як архітектура систем моніторинга ПРХ, заснованих на 

використанні БПЛА, відповідні платформ, сенсори, алгоритми дистанційного зо-

ндування та обробки зображень, потребують подальшого дослідження. 

Таким чином, незважаючи на активні дослідження, застосування усталених 

підходів для розглянутого класу процесів, до якого належать ПРХ, не забезпечує 

необхідної швидкодії і прийнятної ефективності СППР. Очевидно, що для даного 

класу процесів доцільно використання гібридної моделі, що поєднувала б набли-

жену модель ПРХ, засновану на методах штучного інтелекту, з методами онлайн-

моніторинга з використанням БПЛА.  
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1.5.2. Аналіз робіт в області оцінки ризику 

 

У даній дисертаційній роботі використовується ризик-орієнтований підхід 

до ППР. Ризиком є потенційна можливість для цінного об’єкта (ЦО) понести зби-

тки в результаті НСПХ. 

Враховуючи той факт, що ризик є основою для прийняття рішень в умовах 

НСПХ, значний інтерес становить місце оцінки ризику в повному життєвому цик-

лі управління НСПХ. В цьому циклі виокремлюють три основні фази [179, 310]:  

1) планування заходів та забезпечення готовності на випадок НСПХ 

(підготовка / попередження); 

2) реагування на НСПХ; 

3) відновлення після НСПХ. 

Оцінка ризику в даний час розглядається як статична величина, що описує 

потенціальний ефект від впливу ПРХ на цінні об’єкти. Тому оцінка ризику здійс-

нюється тільки в рамках першої фази (рис. 1.8). В системах реального часу стано-

вить інтерес наскрізна оцінка динаміки ризику не тільки на фазі попередження 

ПРХ, але й на стадії реагування (ліквідації) на НСПХ. 

Ризик прийнято визначати у вигляді комбінації ймовірності виникнення та 

наслідків невизначених майбутніх подій [291-293].  

Незважаючи на те, що термінологія, пов'язана з ризиком, пройшла довгий 

шлях еволюції и має свої традиції, вона до цих пір є спірною. 

До теперішнього часу немає однозначного визначення терміну "ризик" і 

пов'язаних з ним понять, таких як «небезпека», «загроза». Багато дослідників при 

оцінці ризику основну увагу приділяють збиткам, описуючи ризик в основному як 

взаємозв'язок фізичної ймовірності виникнення руйнівного процесу або явища та 

потенційного збитку, який вони наносять людям і навколишньому середовищу 

[226]. Наприклад, в [175] ризик представлено як комбінацію невизначеності, 

пов’язаної з виникненням ПРХ, та збитків; в [156] ризик визначено як кількісну 

міру наслідків виникнення небезпеки, виражену за допомогою умовної ймовірно-
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сті виникнення збитків; в [269] ризик визначено як "ймовірність того, що певне 

несприятливе явище виникне протягом певного періоду часу".  

 

 

 

Рис. 1.8. Життєвий цикл управління НСПХ 

 

Міжнародне товариство з аналізу ризику (Society for Risk Analysis) дає на-

ступні визначення терміну ризик [163]:  
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якій що-небудь, що має вартість для людини (включаючи саму людину), постав-

лено під загрозу, з невизначеним результатом". Дана робота значно розширила 

розуміння концепції ризику. Питання оцінки цінності об'єкта як компонента зага-

льної оцінки ризику було також вивчено в роботах [15-35, 69, 142-145]. 

Відмінною особливістю ризику, пов'язаного з ПРХ в ПТС, є врахування 

характеристик ПРХ. Аналіз літературних джерел [125, 314] дозволив виділити дві 

взаємопов'язані групи компонентів, які повинна містити концепція такого ризику: 

1) компоненти, що описують потенціал джерела небезпеки, тобто ПРХ; 

2) компоненти, що описують ЦО, які знаходяться під несприятливим впли-

вом ПРХ. 

Уявлення про ці дві групи компонентів змінювалося з часом, визначаючи 

еволюцію розуміння концепції ризику ПРХ, яку можна простежити на прикладі 

лісопожежного ризику. У самому простому розумінні цей ризик визначався вихо-

дячи з потенціалу виникнення і розповсюдження лісової пожежі без акценту на 

потенційні збитки. Наприклад, продовольча і сільськогосподарська організація 

ООН (FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations) визначає лі-

сопожежний ризик як імовірність виникнення пожежі, яка визначається наявністю 

причинних факторів, найпоширенішими з яких є блискавка та антропогенне нава-

нтаження [89]. Даний термін не дозволяє розглядати потенційний збиток від по-

жежі.  

Наступним етапом розвитку термінології, пов'язаної з лісопожежним ризи-

ком, була двокомпонентна схема оцінки ризику, що враховує потенціал займання 

та поширення пожежі (пожежонебезпека) і потенційний збиток, який не врахову-

вався при попередньому підході. Двокомпонентна схема оцінки лісопожежного 

ризику передбачала облік цінних ресурсів, що знаходяться під впливом пожежі. 

Фактично саме захист цих цінних ресурсів є вирішальним при прийнятті рішень 

щодо попередження та ліквідації лісових пожеж, особливо на урбанізованих діля-

нках місцевості. При цьому потенціал займання та поширення пожежі оцінюють у 

вигляді ймовірності і називають її пожежонебезпекою [40-42, 226].  

Цю схему було розширено шляхом введення додаткового компонента, що 

описує інтенсивність пожежі. Відповідно до такої схеми ризик також оцінюється 

в застосуванні до цінних ресурсів, які знаходяться під загрозою впливу пожежі, 
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але вже у вигляді комбінації трьох компонент: інтенсивність пожежі, ймовірність 

горіння з даною інтенсивністю та потенційний вплив пожежі з даної інтенсивніс-

тю. Основу цієї трикомпонентної схеми заклав Фінні [108, 163].  

Особливостями підходу є те, що ризик оцінюється кількісно за допомогою 

методів статистичного аналізу. Ризик для певного цінного ресурсу оцінюється як 

сума добутків ймовірності пожежі певної інтенсивності та потенційного впливу 

даної пожежі на цінний ресурс, що виражений у вигляді зміни цінності ЦО, яка 

може бути як позитивною, так і негативною. Трикомпонентна схема широко за-

стосовується в даний час в різних модифікаціях, наприклад, в деяких сучасних 

роботах крім інтенсивності пожежі враховуються також інші її характеристики, 

такі як довжина полум'я [291].   

В даний час дві зазначені вище групи компонентів концепції ризику ПРХ в 

ПТС розглядаються всебічно, в широкому сенсі. 

До першої групи компонентів ризику, що описують ПРХ, відносять:  

- правдоподібність (можливість або ймовірність) виникнення, розповсю-

дження ПРХ; 

- потенціал ПРХ (інтенсивність та охоплення території).  

До другої групи компонентів, що описують ЦО, відносять: 

- розташування ЦО відносно території, що охоплена ПРХ (exposure); 

- вразливість ЦО (vulnerability), тобто властивість ЦО, що знаходяться в 

умовах ризику ПРХ, зазанавати негативного впливу від ПРХ (у вигляді збитків); 

- стійкість; 

- зміна цінності. 

Під вразливістю ЦО в загальному випадку розуміють набір умов і проце-

сів, що випливають з фізичних, соціальних, економічних факторів та визначають 

сприйнятливість цінних ресурсів до впливу ПРХ певного типу (наприклад, лісової 

пожежі, повені тощо) з певною інтенсивністю [297]. В [64] вразливість визнача-

ється як потенціал об'єкта нести збитки від ПРХ та відновлювати своє нормальне 

функціонування після ліквідації ПРХ. Вразливість і здатність до відновлення но-

рмального функціонування об'єкта, схильного до впливу ПРХ, визначаються фі-

зичними, соціальними, економічними, політичними, культурними факторами, а 

також факторами зовнішнього середовища. 
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Виділяють наступні види вразливості [303-304]:  

1) фізична вразливість – ступінь шкоди для фізичного певного об'єкта або 

групи об'єктів в результаті ПРХ певного типу та інтенсивності, який може бути 

виражений у вигляді числа від 0 до 1;   

2) економічна вразливість – потенційний вплив ПРХ на економічні об'єкти 

та процеси (наприклад, у вигляді переривання діяльності підприємства або вто-

ринних ефектів, таких як втрата роботи або підвищення рівня бідності);   

3) соціальна вразливість – потенційний вплив ПРХ на певні групи людей 

(наприклад, людей, що знаходяться за межою бідності, вагітних жінок, людей з 

обмеженими можливостями, дітей, людей похилого віку тощо);   

4) вразливість навколишнього середовища – потенційний вплив ПРХ на 

навколишнє середовище (флору, фауну, екосистеми тощо).   

Найчастіше вразливість розуміють у вузькому сенсі як здатність об'єкта до 

фізичного руйнування. Вразливість в даному випадку – це ступінь, до якого об'єкт 

можливо зазнає збитків або буде зруйнований в результаті ПРХ певного типу та 

інтенсивності. Під час опису вразливості враховується цінність ЦО, а також його 

здатність до руйнування та відновлення після руйнування. Інформація про враз-

ливість об'єктів часто зберігається у вигляді кривих вразливості або матриць враз-

ливості, які відображають відносини між рівнями шкоди для об'єкта певного типу, 

схильного до ризику, і рівнями інтенсивності ПРХ певного типу. Криві вразливо-

сті формуються емпірично на основі статистичних даних про ПРХ, що містять ві-

домості про інтенсивність і збитки для низки об'єктів (рис. 1.9).   

В дисертації ризик розглядається в реальному часі, тому поняття вразливо-

сті обмежується фізичної вразливістю, оскільки інші види вразливості неможливо 

явно висловити та змоделювати їх динаміку під час розповсюдження ПРХ. 

Стійкість – здатність об'єкту зберігати свою цінність в умовах ПРХ. 

Зміна цінності об'єкту визначається сукупним впливом його вразливості та 

стійкості. 

Поняття потенціалу ПРХ, зміни цінності ЦО в результаті руйнівного впли-

ву ПРХ і ризику ПРХ динамічно взаємопов'язані. Для виникнення ризику ПРХ і 

вразливі ЦО повинні бути присутніми на одній і той же ділянці ПТС, в один і той 

же час [96]. 
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Розглянемо існуючі способи оцінки двох основних груп компонентів ризи-

ку, що описують ПРХ та ЦО (рис.  1.10). ПРХ описується потенціалом і можливі-

стю (правдоподібністю) виникнення, ЦО – вразливістю та стійкістю.  Для оцінки 

ризику в реальному часі також важливо знати розташування ЦО відносно області, 

що зайнята ПРХ. 

Потенціалом ПРХ є його здатність наносити збитки, що оцінюється у ви-

гляді інтенсивності та площі охопленої території.   

Правдоподібність – достовірність інформації (характеристика якості інфо-

рмації, яка пов'язана зі ступенем точності відображення в ній реальності, з мірою 

відповідності змісту інформації про об'єкт основним, з точки зору даного дослі-

дження, характеристикам цього об'єкта). 

Правдоподібність найчастіше інтерпретується у вигляді ймовірності, при 

цьому ймовірнісні моделі можна умовно поділити на дві групи: моделі, в яких 

правдоподібність подано у вигляді ймовірності виникнення ПРХ, і моделі, в яких 

правдоподібність подано у вигляді ймовірності розповсюдження ПРХ. В обох ви-

падках кількісна оцінка ймовірності визначається на основі статистичної обробки 

даних, що описують статистику виникнення, розповсюдження ПРХ, а також ме-

теорологічні, антропогенні та інші умови. Такі БД на сьогоднішній день накопи-

чені в багатьох регіонах світу і доступні для комп'ютерної обробки. Ймовірність 

розповсюдження частково залежить від імовірності виникнення, але також зале-

жить і від динаміки ПРХ, яка оцінюється найчастіше за допомогою методів іміта-

ційного моделювання [163, 225].  

Інтенсивність та інші характеристики ПРХ, необхідні для оцінки ризику, 

такі як час виникнення, тривалість та інші, оцінюються за допомогою моделей 

динаміки ПРХ і подаються у вигляді різних показників [225]. Наприклад, висота 

полум'я під час пожежі оцінюється за допомогою моделювання поведінки пожежі 

при постійних погодних умовах [106] або за допомогою усереднення ряду оцінок, 

що отримуються з використанням методів імітаційного моделювання при різних 

погодних умовах і при різних напрямках поширення пожежі [3, 163]. Інтенсив-

ність ПРХ визначається за допомогою просторового розподілу руйнівних ефектів.  
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Рис. 1.9. Приклад кривих вразливості для двох ЦО 

 

 
 

Рис.  1.10 – Структура ризику 
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Компонент розташування ЦО щодо області, охопленої ПРХ, дозволяє ви-

ділити підмножину ЦО, які знаходяться в межах цієї області, а також ранжувати 

множину ЦО за ступенем віддаленості від цієї області. Цей компонент ризику 

знаходиться на перетині групи компонентів, яка описує ПРХ, і групи компонен-

тів, яка описує ЦО.   

Компонент вразливості в найбільш широкому сенсі визначає властивості 

об'єкта, які встановлюють очікуваний збиток від ПРХ певного типу [100, 118, 130, 

165, 177]. В останні десятиліття розроблено множину фреймворків, присвячених 

саме оцінці вразливості. В [68] розглядається двостороння концепція вразливості, 

згідно з якою вразливість має «зовнішню сторону», пов'язану зі схильністю об'єк-

та до негативного впливу ПРХ, і «внутрішню сторону», пов'язану зі здатністю за-

побігати ПРХ шляхом прийняття оптимальних рішень, а також зі здатністю до лі-

квідації наслідків ПРХ. В [249] вразливість визначається за допомогою трьох 

компонентів:  

1) розташування об'єктів щодо області, охопленої ПРХ (exposure);   

2) заходів, вжитих для запобігання ПРХ або зменшення збитків (resistance);   

3) здатності об'єкта відновлювати своє нормальне функціонування або до-

сягати бажаного стану після впливу ПРХ (resilience).   

В рамках європейського проекту MOVE [118], спрямованого на розробку 

методів оцінки вразливості об'єктів в умовах НС для Європи, був розроблений 

фреймворк, згідно з яким вразливість визначається як комбінація трьох компоне-

нтів: розташування об'єктів щодо області, охопленої ПРХ, сприйнятливості  об'єк-

тів до негативного впливу ПРХ, і здатності суспільства попереджати ПРХ, адап-

туватися до умов ПРХ, а також ліквідувати такі процеси. 

Треба відзначити певні обмеження робіт по оцінці ризику, заснованих на 

вразливості. Вразливістю є здатність об'єкта до руйнування в умовах ПРХ, однак 

існує ще одна характеристика об'єкта, протилежна вразливості, яку можна назвати 

стійкістю. Стійкість дозволяє об'єкту зберігати цінність в умовах ПРХ. Сукупний 

вплив вразливості та стійкості виражається в зміні цінності об'єкта у відповідь на 

вплив ПРХ. Отже, крива вразливості не може відображати поведінку об'єкта в 

умовах ПРХ. Замість неї доцільно розглядати функцію зміни цінності об'єкта. 
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Оцінкою зміни цінності в умовах ПРХ певного типу та інтенсивності є 

зміна екологічних, соціальних та економічних цінностей, в результаті впливу да-

ного ПРХ. Ефект зміни цінності оцінюється за допомогою перехідної функції 

(response function), за допомогою якої обчислюється негативна або позитивна змі-

на цінності певного об'єкта, що зазнає ризику, у відповідь на вплив ПРХ певного 

типу та інтенсивності [163, 225]. Перехідні функції можуть відображати динаміку 

зміни відносного значення цінності, показуючи частку збитку по відношенню до 

початкової цінності об'єкта, або динаміку абсолютного значення цінності, відо-

бражаючи абсолютне значення збитку під впливом ПРХ певного типу та інтенси-

вності [303-306].  

Функції зміни цінності об'єкта розглядалися в роботах Фінні, Калкіна, Ей-

джера та ін. [3-4, 77], проте моделі, запропоновані в їх роботах, не можуть бути 

застосовані в системах реального часу, оскільки засновані на статистичному ана-

лізі даних і не розглядають динаміку цінності об'єктів. Основним обмеженням іс-

нуючих перехідних функцій і кривих інтенсивності є їх статичність. Вони врахо-

вують сумарний ефект від ПРХ певного типу та певної інтенсивності. При цьому 

не розглядається динаміка вразливості ЦО у відповідь на ПРХ, що поширюється. 

Ризик оцінюється по відношенню до цінних об'єктів. У зв'язку з цим в схемі оцін-

ки ризику (рис. 1.11) не вистачає компонентів, які відображають прогноз майбут-

ньої ситуації для ЦО в умовах ПРХ. Іншими словами, необхідна оцінка часу, за 

який ПРХ досягне ЦО за умови, якщо ПРХ вже поширюється. Цей фактор пови-

нен знаходитися на перетині двох груп параметрів, що описують потенціал ПРХ і 

ЦО, оскільки залежить від характеристик ПРХ і розташування ЦО по відношенню 

до нього. Цей фактор є розширенням компонента, що описує розташування об'єк-

та щодо області, охопленої ПРХ, та дозволяє наділити його динамічними власти-

востями і спрогнозувати можливість охоплення ЦО ПРХ. Такий фактор є загро-

зою для ЦО і дозволяє вирішувати задачу не тільки діагностики поточної ситуації, 

а й прогнозу майбутньої ситуації. Поняття загрози в описаному вище розумінні не 

знайшло відображення в літературі. Її оцінка особливо необхідна при вирішенні 

задачі ППР в системах реального часу, коли час прийняття рішення є критичним.  
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Рис. 1.11. Взаємозв’язок компонентів ризику 

 

Розглянемо основні підходи до оцінки ризику, що використовуються в да-

ний час [305] (рис. 1.12):  

1) кількісна оцінка ризику,  

2) підхід на основі дерев подій,  

3) підхід на основі матриці ризиків,  

4) підхід на основі індикаторів.   

Перші два методи є кількісними, останні два – якісними.   

Кількісний підхід до оцінки ризику заснований на статистичній обробці да-

них і вимагає знання ймовірностей виникнення ПРХ і охоплення певної ділянки 

цим процесом [77, 107-108]. Внаслідок складності отримання значимої статистич-

ної вибірки, вона береться на великій ділянці місцевості (часто в масштабі країни) 

і за великий проміжок часу (10-100 років), компенсуючи непрезентативність. 
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Рис. 1.12. Сучасні методи оцінки ризику 

 

Недостатню кількість статистичних даних, як правило, компенсують вико-

ристанням методів імітаційного моделювання, що пов'язані з високою обчислю-

вальною складністю. Оцінка ризику, що отримана за допомогою такого підходу, є 

статичною величиною. Сумарний ризик оцінюється за допомогою виразу [306]: 
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де  T HS
P  – часова ймовірність певного сценарію ПРХ (HS), під яким розу-

міють ПРХ певного типу (наприклад, пожежа, повінь тощо) певної частоти; 

 S HS
P  – просторова ймовірність того, що певна територія буде охоплена 

певним сценарієм ПРХ; 
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 ЦО HS
A  – цінність об’єктів, що схильні до негативного впливу певного 

сценарію ПРХ; 

 ЦО HS
V  – вразливість об’єктів, що знаходяться в зоні ризику, для певного 

сценарію ПРХ (значення від 0 до 1). 

Кількісний метод може бути успішно використаний для попередження 

НСПХ, але для підтримки прийняття рішень в системах реального часу, де рішен-

ня приймаються в умовах ліміту часу, такий метод не може бути застосований.  

Одним з поширених методів оцінки ризику є дерева подій, які дозволяють 

моделювати послідовність подій, формуючи структури будь-якого рівня складно-

сті. Аналіз з використанням дерев подій може бути використаний для оцінки му-

льтиризику в умовах декількох ПРХ, які слідують один за іншим ("ефект домі-

но"). Недоліком дерев подій є те, що події не прив'язані до місцевості [255]. При 

цьому метод є доволі гнучким і має великий потенціал для розвитку. Прив'язка 

подій до місцевості дозволила б моделювати динаміку просторово-розподілених 

ПРХ. Такі моделі можуть бути доповнені з урахуванням різних способів оцінки 

невизначеності (імовірнісних, нечітких, наближених тощо).   

Підхід на основі матриці ризику дозволяє оцінювати ризик з використан-

ням певних класів замість точних значень, тим самим дозволяючи подолати про-

блему кількісного підходу в умовах недостатньої репрезентативності вибірки. 

Матриці ризику будують на основі експертних знань, вони дозволяють класифі-

кувати ділянки місцевості за ступенем ризику на основі інформації про частоту 

ПРХ та очікувані збитки [186]. Слід зазначити, що оцінка такої частоти не завжди 

однозначна, оскільки одній і тій же ділянці можуть бути співставлені різні комбі-

нації частоти ПРХ і очікуваних збитків. Ефективність застосування методу зале-

жить від компетентності експертів, які формують сценарії ПРХ, а також ранжу-

ють їх за частотою та можливим збитком. Даний метод також не дозволяє отри-

мувати кількісні значення оцінки ризику.  

Підхід на основі індикаторів використовується у випадках, коли кількісні 

та напівкількісні методи не можуть застосовуватися через нестачу вхідних даних. 

Цей підхід дозволяє здійснювати всебічну оцінку ризику, враховуючи додаткові 

компоненти, такі як соціальний, економічний чинники, а також вразливість об'єк-
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тів, що знаходяться в зоні ризику. З множини компонентів формується дерево, 

кожному вузлу якого присвоюється вага. Недоліком підходу є те, що результуюча 

оцінка ризику є відносною і не відображає інформацію про очікувані збитки [305].   

У додатку Б наведено порівняння переваг і недоліків кожного з розгляну-

тих методів оцінки ризику. 

Наведений огляд методів оцінки ризику в СППР дозволяє зробити висно-

вок про те, що існуючі підходи дозволяють отримувати статичну оцінку ризику 

лише на етапі, що є попереднім для ПРХ, і практично не застосовні в системах ре-

ального часу. Більшість методів, що використовуються для оцінки ризику в даний 

час, є кількісними, заснованими на статистичному аналізі даних. Внаслідок того, 

що достатню кількість статистичних даних, що описують реальні ПРХ, складно 

зібрати, вибірка береться на великій ділянці місцевості та за великий проміжок 

часу. Нерепрезентативність вибірки компенсується методами імітаційного моде-

лювання, які пов'язані з проведенням множини обчислювальних експериментів. 

Зокрема, для обчислення ймовірності виникнення ПРХ часто використовується 

метод Монте-Карло. Методи кількісної оцінки ризику мають істотний недолік: 

велику обчислювальну складність. 

Оцінка ризику вимагає великої кількості кроків обробки географічної ін-

формації, на кожному з яких необхідно обчислити характеристики ПРХ і вразли-

вість ЦО. Великий обсяг обчислень створює потенціал для помилок, а час, який 

витрачається на обчислення, ускладнює використання таких оцінок в СППР реа-

льного часу. В результаті оцінка ризику є статичною величиною, яка розрахову-

ється заздалегідь, до початку ПРХ, і може бути використана для попередження 

НСПХ, але для підтримки прийняття рішень в системах реального часу, де про 

ймовірності не може бути мови, а рішення приймаються в умовах ліміту часу, та-

кий метод застосувати не можливо.  

В цілому, в даний час відсутні моделі, в яких модель ПРХ йде у зв'язці з 

моделлю динаміки ризику, а ризик розглядається як процес, при якому здійсню-

ється наскрізна динамічна його оцінка в системах реального часу. В даному дисе-

ртаційному дослідженні ризик пропонується розглядати як процес, який враховує 

динаміку вразливості, динаміку загрози охоплення ЦО ПРХ, а також вплив зовні-

шнього середовища та прийнятих рішень. 
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1.6. Гіпотеза, мета і задачі дослідження 

 

Внаслідок невизначеності процесів, що протікають в умовах ПРХ, ОПР не 

здатна переробляти великий обсяг інформації. Необхідність прийняття рішень за 

мінімальний час внаслідок високої динаміки ситуацій висуває завдання, вирішен-

ня яких перевищує фізіологічні можливості ОПР, а застосування існуючих мето-

дик оцінки ризику, заснованих на імітаційних моделях з використанням статисти-

чних методів, пов'язане з неприйнятною обчислювальною складністю.  

ОПР в системах реального часу вимагає оперативної діагностики не тільки 

поточної, а й прогнозованої ситуації, чого не дозволяють здійснювати сучасні ме-

тодики оцінки ризику, які не враховують вплив на оцінку ризику динаміки ПРХ і 

цінності ЦО, а також прогнозу ПРХ. Відсутність в існуючих методиках оцінки ри-

зику врахування впливу з боку ОПР не дозволяє здійснювати адекватну оцінку 

динаміки ризику в системах реального часу. 

Гіпотеза. Підвищити своєчасність, обґрунтованість та ефективність рі-

шень в ризик-орієнтованих геоінформаційних системах підтримки прийняття рі-

шень в умовах впливу процесів руйнівного характеру в реальному часі можливо 

за умов використання динамічної моделі ризику, заснованої на просторово-

розподіленій моделі територіальної системи та моделі ПРХ, що розвивається в її 

межах, яка враховує вплив навколишнього середовища та рішень ОПР, а також 

забезпечує достатню деталізацію в просторі і часі. 

Вимоги до створення ефективних швидкодіючих ризик-орієнтованих геоі-

нформаційних систем підтримки прийняття рішень в умовах процесів руйнівного 

характеру, діючих в реальному часі, з одного боку, і недостатній рівень наукового 

і методологічного дослідження цих питань, з другого боку формують протиріччя, 

які полягають в наступному (рис. 1.13): 

1) Необхідність прийняття рішень за мінімальний час внаслідок високої 

динаміки ситуацій, а також великого об’єму різнорідної вхідної інформації, час-

тина якої є невизначеною, висуває завдання, вирішення яких перевищує фізіоло-

гічні можливості ОПР. Застосування існуючих методик оцінки ризику, заснованих 
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на статистичних методах з використанням імітаційних моделей, пов'язане з не-

прийнятною обчислювальною складністю, яка не припустима в СППР реального 

часу;  

2) Існуючі статистичні методи оцінки ризику пов’язані з обробкою да-

них, що описують великі площі, та не забезпечують достатньої деталізації розпо-

діленої в просторі оцінки ризика, що потрібна для прийняття обґрунтованих рі-

шень в СППР реального часу. 

3) Існуючі методи засновані на статичній оцінці ризику, яку складно за-

стосувати в системі реального часу, яка потребує динамічної реакції ОПР в умо-

вах швидкоплинного ПРХ. 

Описані протиріччя між існуючими (традиційними) методами оцінки ри-

зику в ПТС в умовах ПРХ і потребами сучасної практики породжує необхідність в 

створенні принципово нових підходів до побудови ризик-орієнтованих ГІСППР 

реального часу в умовах ПРХ, які дозволили би істотно підвищити швидкодію 

прийняття рішень з метою підвищення безпеки  ПТС. 

Таким чином, науково-прикладна проблема полягає в недостатній ефектив-

ності існуючих інформаційних технологій, що не забезпечують своєчасне та об-

ґрунтоване прийняття управлінських рішень в умовах НСПХ на основі ризику в 

ГІСППР реального часу. 

Метою дослідження є створення методологічних основ геоінформаційної 

технології підтримки прийняття рішень в природно-територіальних системах в 

умовах надзвичайних ситуацій природного характеру, що заснована на своєчасній 

оцінці ризику. 

Об’єктом дослідження є процес ризик-орієнтованої підтримки прийняття 

рішень в природно-техногенних системах в умовах надзвичайних ситуацій приро-

дного характеру. 

Предмет дослідження складають моделі та методи ризик-орієнтованої 

підтримки прийняття рішень в природно-техногенних системах в умовах надзви-

чайних ситуацій природного характеру. 
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Рис. 1.13. Актуальність дослідження 

 

Для розв’язання поставленої в роботі проблеми мають бути вирішені на-

ступні задачі: 

1) аналіз проблеми підтримки прийняття рішень в природно-техногенних 

системах в умовах надзвичайних ситуацій природного характеру; 

2) розробка просторово-часової моделі природно-техногенної системи у 

вигляді багатовимірного розмитого топологічного простору; 

3) розробка моделі подання знань, що описують проблемну область, у ви-

гляді просторово-розподіленої деревовидної мережі подій; 

4) розробка правдоподібної подійно-мережевої моделі динаміки процесу 

руйнівного характеру в природно-техногенній системі; 

5) розробка методу динамічної оцінки цінності системи цільових об'єктів в 

умовах надзвичайних ситуацій природного характеру; 

6) розробка методів аналізу просторово-розподілених ризиків; 

7) розробка ризик-орієнтованого методу діагностики ситуації в природно-

територіальній системі в умовах надзвичайних ситуацій природного характеру; 
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8) розробка геоінформаційної технології ризик-орієнтованої підтримки 

прийняття рішень в природно-техногенних системах в умовах надзвичайних ситу-

ацій природного характеру в реальному часі. 

 

1.7. Висновки за розділом 1 

 

1. Предметом дослідження є моделі та методи ризик-орієнтованої ППР в 

ПТС в умовах НСПХ. ПТС є відкритими складними динамічними системами, що 

містять сукупність природних та штучних картографічних об’єктів, серед яких 

виділяються певні ЦО, що представляють цінність для людини. ПТС схильні до 

стабільних або збурюючих впливів ЗС. Проявом останніх є ПРХ, в результаті 

яких можуть виникати НСПХ, що мають руйнівний вплив на ЦО та є підставою 

для прийняття рішень, заснованих на оцінці ризику та спрямованих на збереження 

цінності та захист ЦО. 

2. Для прийняття рішень в ПТС в умовах ПРХ ОПР доводиться аналізувати 

значні обсяги неповної, неточної інформації, що швидко змінюється в часі, при 

істотних обмеженнях часу на оцінку обстановки і прийняття рішення, що дозво-

ляє віднести ПТС в умовах ПРХ до класу слабкоструктурованих складних дина-

мічних систем, а проблему ППР в ПТС в умовах ПРХ – до класу складних і важ-

коформалізованих проблем.  

3. Необхідність прийняття рішень за мінімальний час внаслідок високої 

динаміки ситуацій, а також великого обсягу різнорідної вхідної інформації, час-

тина якої є невизначеною, висуває завдання, вирішення яких перевищує фізіоло-

гічні можливості ОПР. Застосування існуючих методик оцінки ризику, заснованих 

на статистичних методах з використанням імітаційних моделей, пов'язане з не-

прийнятною обчислювальною складністю, яка є неприпустимою в СППР реально-

го часу. 

4. Існуючі статистичні методи оцінки ризику пов’язані з обробкою даних, 

що описують великі площі, та не забезпечують достатньої деталізації розподіле-

ної в просторі оцінки ризику, яка потрібна для прийняття обґрунтованих рішень, а 

також засновані на статичній оцінці ризику, яку складно застосувати в в СППР 



86 
 

реального часу, де потрібна динамічна реакція ОПР в умовах швидкоплинних 

ПРХ. 

5. Для усунення протиріч пропонується гіпотеза, згідно з якою підвищити 

своєчасність, обґрунтованість та ефективність рішень в ризик-орієнтованих геоі-

нформаційних СППР в умовах впливу ПРХ в реальному часі можливо за умов ви-

користання динамічної моделі ризику, заснованої на просторово-розподіленій мо-

делі територіальної системи та моделі ПРХ, що розвивається в її межах, яка вра-

ховує вплив навколишнього середовища та рішень ОПР, а також забезпечує дос-

татню деталізацію в просторі і часі. 

6. Створення геоінформаційної технології ризик-орієнтованої ППР в умо-

вах НСПХ в реальному часі, що заснована на динамічній оцінці ризику, є актуа-

льною науково-прикладною проблемою, вирішенню якої присвячено дане дослі-

дження. Оскільки методологія ризик-орієнтованої ППР реального часу в умовах 

НСПХ на сьогоднішній день розроблена недостатньо, а визначена проблема за-

надто далека від свого вичерпного рішення, в зв'язку з випадками НСПХ, що по-

частішали, вона набуває особливої актуальності.  

 

Список використаних у даному розділі джерел наведено у повному списку 

використаних джерел під номерами: [49-52, 275, 275-278, 320, 321, 331-334, 260-

369, 440, 441, 447]. 
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РОЗДІЛ 2 

КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ РИЗИК-

ОРІЄНТИРОВАНОЇ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ ПРХ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ 

 

2.1. Структура проблемної області 

 

Нехай Х – підпростір двовимірного Евклідового простору, який містить ді-

лянку місцевості, в межах якої розташовано ПТС. У межах Х виокремлюється 

множина природних та штучних картографічних об'єктів (КО) O =  
1

n

i i
o


. Поз-

начимо підмножину природних об’єктів, до яких відносяться однорідні ділянки 

місцевості, Onat, а підмножину штучних об’єктів, до яких відносяться будівлі, об'-

єкти інфраструктури тощо, – Oart, тоді 
nat artO O O  . 

Кожен об’єкт в певний момент часу t характеризується станом 
t

iState  у ви-

гляді множини значень параметрів А, серед яких вирізняється підмножина картог-

рафічних параметрів АK, які описують прив'язку об'єкта до місцевості, та підмно-

жина атрибутивних параметрів AA, які описують характеристики об'єкта, не пов'я-

зані з географією, K AA A A  . Сукупність значень картографічних параметрів 

об’єкта о позначимо АК(о) і будемо вважати її картографічною складовою об’єкта 

о. Сукупність значень атрибутивних параметрів об’єкта о позначимо АА(о) і буде-

мо вважати її атрибутивною складовою об’єкта о. Будемо також вважати, що ка-

ртографічна складова об’єктів є частиною територіальної системи (ТС).  

Територіальна система – модель території у вигляді лінійного Чебишев-

ського простору з введеною в ньому нормою, метрикою, та картографічною скла-

довою об'єктів, розташованих в його межах. 

Зовнішнє середовище (ЗС) E також описується сукупністю параметрів AE, 

значення яких в кожен момент часу t формують його стан 
t

EState .  

Серед КО, розташованих на досліджуваній території, виокремимо цінні, 

або цільові об’єкти, що мають певну цінність (об'єкти енергетичної, транспортної, 

рекреаційної інфраструктури тощо), та позначимо їх множину  
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Рис. 2.1. Схематичне зображення компонентів ПТС 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Види впливів на КО 
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 *

1
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m

i i
O o O m n


   . Будемо вважати, що множина інших об’єктів 

*

ko O  не ста-

новлять інтерес для ОПР, тому оцінка ризику та ППР буде здійснюватися тільки 

для ЦО з множини О*. 

В межах ПТС визначимо сценарії ПРХ Fj, j = 1,.., J, які можуть бути дже-

релами ризику для ЦО. Кожен сценарій Fj описує розповсюдження ПРХ від пев-

ного джерела uj в межах ПТС при певних параметрах ЗС. У певний момент часу 

кожен сценарій Fj може бути потенційним або активним. У момент активізації 

(реалізації) сценарію Fj частина ЦО можуть зазнавати його негативного впливу у 

вигляді зменшення цінності. Такі об'єкти називаються вразливими, вони є прий-

мачами ризику від джерела Fj. 

На рисунку 2.1 схематично відображено ПТС, яка містить три активних 

сценарії F1, F2 и F3 з джерелами u1, u2 и u3 відповідно, два потенційних джерела 

ПРХ u4 и u5, а також три цінних об’єкта о1, о2 і о3, один з яких охоплено сценарієм. 

Вразливим цінним об'єктом по відношенню до сценарію є ЦО, для якого 

існує можливість зменшення цінності в результаті реалізації цього сценарію. Це 

означає, що ЦО розташований на такій відстані від сценарію, що може бути охоп-

лений ним через певний час. 

Множину вразливих ЦО по відношенню до сценарію Fj позначимо 
* jO , 

при цьому   * *1,.., jj J O O O    . Саме ці об’єкти 
* j

jo O  потребують захисту 

при реалізації сценарію Fj, тому для них доцільно здійснювати оцінку ризику ijR . 

В умовах реалізації сценарію Fj стани об’єктів 
* j

io O  динамічно зміню-

ються під впливом різних джерел. Під впливом на об'єкт будемо розуміти певну 

величину, яка сприймається об'єктом, і на яку він реагує зміною значень певних 

параметрів, що характеризують його стан. Впливи на КО в ПТС можуть генерува-

тися наступними джерелами (рис. 2.2) [446]:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1) ЗС (зовнішній вплив); 

2) ПРХ (збурюючий вплив); 

3) ОПР (рішення, спрямовані на компенсацію збурюючого впливу). 

Враховуючи той факт, що в умовах ПРХ вразливi ЦО можуть зазнавати 

шкоди, метою ППР є зменшення цієї шкоди, яке має бути досягнуте за допомогою 
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рішень з боку ОПР, спрямованих на компенсацію збурюючого впливу. Тобто, 

ППР в умовах ПРХ повинна бути спрямована на захист ЦО (рис. 2.2). У дисерта-

ційній роботі ППР засновано на оцінці ризику того, що ЦО зазнають втрат у ре-

зультаті ПРХ. 

З огляду на вищесказане, проблема ППР в умовах ПРХ розпадається на на-

ступні складові задачі:  

1) моделювання території, на якій розповсюджується ПРХ;   

2) моделювання природних і штучних об'єктів, розташованих в межах дос-

ліджуваної території;   

3) моделювання динаміки ПРХ;   

4) опис ЗС;   

5) виокремлення ЦО; 

6) діагностування ситуації в ПТС в умовах ПРХ (оцінка ризику);   

7) моделювання підсистеми ризик-орієнтованої ППР (РОППР).   

В результаті вирішення перших трьох задач мають бути отримані моделі, 

сукупність яких є моделлю ПТС (рис. 2.3) як цілісного територіального утво-

рення, що формується в тісному взаємозв'язку людей, природних і штучних об'єк-

тів, які можуть перебувати під впливом ПРХ. 

 

2.2. Концепція природно-техногенної системи 

  

Концепція ПТС, яка пропонується в даному дослідженні, має пошарову 

структуру і складається з наступних шарів: 

- територіальна система у вигляді двовимірного лінійного Чебишевського 

простору з введеною нормою та метрикою, а також з картографічними атрибута-

ми розташованих в її межах КО, 

- природні об'єкти з прив’язаною до них атрибутивною інформацією, 

- штучні об'єкти з прив’язаною до них атрибутивною інформацією, 

- динаміка ПРХ, що відбуваються в межах місцевості. 
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Рис. 2.3. Структура (модель) предметної області 

 

 

Рис. 2.4. Концепція природно-техногенної системи 
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Перший шар утворює територіальну систему (ТС), перший шар в сукупно-

сті з другим утворює природну систему (ПС) в стабільному стані, перший шар в 

сукупності з другим і третім утворює природно-техногенну систему (ПТС) в ста-

більному стані, а накладення всіх чотирьох шарів утворює ПТС в умовах ПРХ 

ПТС(F) (рис. 2.4). 

 К

о О

ТС А о


 ,  

nat

o

о О

ПС ТС State


 
   

 
, 

 

art

o

о О

ПТС ПС State


 
    

 
, 

 

( )
j

j

F

F F

ПТС F ПТС State


 
   

 
 

. 

 

Таким чином, ПРХ при своєму розповсюдженні зазнає впливу ЗС, а також 

стану КО, розташованих в межах ТС. Стан КО характеризується картографічною 

та атрибутивною складовими. Серед КО виділяються ЦО, на які повинна бути 

спрямована ППР в умовах НСПХ. Тобто модель ПРХ на вході приймає вихідні 

параметри ЗС, а також параметри КО (рис. 2.5). КО мають географічну прив’язку, 

тобто їх картографічні складові формуються на основі ТС. Множина ЦО є підм-

ножиною сукупності штучних (ШО) та природних об’єктів (ПО). 

Стан ПТС в умовах ПРХ є об'єднанням станів всіх природних, штучних 

об'єктів, ПРХ і ЗС (1.3). Під ситуацією в ПТС в певний момент часу будемо розу-

міти оцінку структури ПТС, яка необхідна для ППР. Ситуація в ПТС в умовах 

ПРХ є оцінкою відношень між об’єктами та ПРХ у вигляді оцінок ризику для ЦО 

(1.6). 

Якщо стан є констатуючим концептом, тобто задається перерахуванням 

значень множини параметрів окремих КО, ПРХ або їх множини і являє собою ре-

альну точку (або точки) в фазовому просторі параметрів, то ситуація є концептом 

оціночним. Вона співвідносить відомий на даний момент стан з обумовленими 

класами ситуацій [446]. Тож, якщо поняття стану може мати місце як для окремих 

КО, ПРХ, так і для ПТС в цілому, то ситуація – це узагальнююче поняття, яке має 

місце тільки для ПТС в цілому. 
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Рис. 2.5. Модель природно-техногенної системи в умовах ПРХ 

            

Рис. 2.6. Динаміка станів і ситуацій 
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Для опису ситуації визначають певну підмножину параметрів, частина з 

яких перетворюється в якісну форму і узагальнюється. Потім отримана множина 

ознак зіставляється з еталонами класів ситуацій. Результатом є формування для 

проблемної ситуації рішень, які цілеспрямовано змінюють стан ПТС, і отже – си-

туацію (рис. 2.6). 

Формалізуємо поняття часу, стану, ситуації.  

Визначення 2.1. Часовою структурою називається кортеж , TT  , де Т – 

множина моментів часу, T  – відношення повного порядку на Т. 

Множину моментів часу задано на відрізку t = [t0, t1, …, ti, …, T) з початко-

вим значенням t0 і дискретними значеннями ti. Відповідно, відношення <T задає на 

множині моментів часу впорядковану часову шкалу [450]. 

Нехай oi – i-й КО ПТС. Тоді  
0i i

s
j

o o
j

A a


  – множина параметрів стану КО 

oi, де s – розмірність вектору параметрів стану, 
ioV  – множина можливих значень 

параметрів стану КО oi, що визначається як j
i

oij
oo ii

o a
a A

V V


 , де j
oi

a
V  – область зна-

чень параметра 
i

j

oa . 

Нехай Fj – j-й ПРХ, що розповсюджується в межах ПТС. Тоді  
0j j

n
l

F F
l

A a


  

– множина параметрів стану ПРХ Fj, де n – розмірність вектору параметрів стану, 

jFV  – множина можливих значень параметрів стану ПРХ Fj, що визначається як 

l
j Fjl

F Fj j

F a
a A

V V


 , де l
Fj

a
V  – область значень параметра 

j

l

Fa . 

Нехай  
0

E
j

E E j
A a


  – множина параметрів стану ЗС, де Е – розмірність век-

тору параметрів стану ЗС, EV  – множина можливих значень параметрів стану ЗС, 

що визначається як j
E

j
EE

E a
a A

V V


 , де j
Ea

V  – область значень параметра j

Ea . 

Визначення 2.2. Станом 
i

t

oState  КО oi в момент часу t називається вектор 

оцінки виміряної в зазначений момент часу із заданою точністю множини параме-

трів 
ioA : 
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де ˆ j
i
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a V  – значення параметра 
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oa . 

Визначення 2.2. Станом 
j

t

FState  ПРХ Fj в момент часу t називається вектор 

оцінки виміряної в зазначений момент часу із заданою точністю множини параме-

трів 
jFA : 
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де ˆ l
j Fj

l

F a
a V  – значення параметра 

j

l

Fa . 

Визначення 2.4. Станом t

EState  ЗС в момент часу t називається вектор оці-

нки виміряної в зазначений момент часу із заданою точністю множини параметрів 

EA : 
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(2.3) 

 

де ˆ j
E

j

E a
a V   – значення параметра j

Ea . 

Визначення 2.5. Станом tState  ПТС   в умовах ПРХ в момент часу t на-

зивається вектор: 

 

1 1 1
i i i

N A M
t t t t t

nat art F E
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State State State State State
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(2.4) 

 

де 
i

t

natState  – стан i-го природного об’єкта (ПО) ПС, N – кількість ПО, 
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i

t

artState  – стан i-го ШО, А – кількість ШО, 

i

t

FState  – стан i-го ПРХ, М – кількість ПРХ. 

Графічну інтерпретацію зміни станів ПТС представлено на рисунку 2.6.  

 

 

Рис. 2.7. Схематичне зображення компонентів індивідуального ризику для цінно-

го об'єкта від потенційного сценарію 

 

Визначення 2.6. Ситуацією  t  в ПТС   в момент часу t є оцінка (аналіз, 

узагальнення) станів КО, ПРХ та ЗС, а також зв'язків між КО та ПРХ, виражають-

ся в оцінках ризиків (1.6). 

 

2.3. Концепція ризику 

 

Ризик в контексті даної роботи є оцінкою відношення між сценаріями ПРХ 

Fj – джерелами ризику, та вразливими ЦО * j

io O  – приймачами ризику, а його 

оцінка використовується для діагностики ситуації в ПТС в умовах ПРХ.  

Ризик від одного джерела для певного ЦО є індивідуальним. Індивідуаль-

ний ризик оцінюється для певного ЦО *

io O  і характеризує можливість для 

об’єкта зазнати втрат від ПРХ Fj з джерелом uj.  

Джерело, а отже і пов'язаний з ним сценарій, може бути потенційним і ма-

ти небезпеку μj, яка характеризує можливість виникнення в даній точці ПРХ Fj 

(рис. 2.7). Ризик від потенційного джерела назвемо потенційним. 

При наявності декількох джерел ризику для певного ЦО створюються му-

льтизагрози і мультиризики.  

При виникненні ПРХ Fj, тобто при реалізації сценарію Fj, виділяється 

множина вразливих ЦО 
* *jO O , для яких існує можливість бути охопленими 

цим процесом. Поняття небезпеки при цьому втрачає сенс, а для кожного вразли-

uj 
Rji 

*
i Oo   

μj 
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вого об'єкту * j

io O  в процесі розвитку ПРХ визначається динамічна характерис-

тика – загроза ςji, яка характеризується просторовою та часовою віддаленістю ЦО 

oi від контуру ПРХ Fj, а також потенціалом ПРХ Fj, який визначається інтенсивні-

стю ПРХ Sj і площею, охопленою ПРХ Fj (рис. 2.8). Збиток, який понесе об'єкт oi в 

результаті ПРХ Fj, залежить від потенціалу ПРХ Fj. Ризик від активного сценарію 

для вразливого об'єкта, ще не охопленого цим сценарієм, назвемо ризиком загроз. 

При охопленні ЦО сценарієм поняття загрози втрачає сенс, а об'єкт почи-

нає відчувати негативний вплив сценарію, виражений у вигляді зменшення його 

цінності. Такий ризик називається ризиком руйнувань (рис. 2.9).  

Відповідно до вищесказаного, в кожен момент часу певний сценарій Fj 

може бути потенційним або активним. Джерело потенційного сценарію описуєть-

ся небезпекою, при цьому загрози для ЦО (ще) не існує, а існує потенційний ри-

зик. Активний сценарій є матеріалізованою небезпекою у вигляді ПРХ, який по-

ширюється від джерела, і може викликати ризик загроз або руйнувань для певного 

вразливого ЦО. Сценарій, який ще не охоплює вразливий ЦО, викликає для нього 

загрозу і, відповідно, ризик загроз. Сценарій, який охоплює ЦО, викликає зміну 

(як правило, зменшення) цінності для ЦО і є ризиком руйнувань. 

Таким чином, динаміка індивідуального ризику для певного ЦО в загаль-

ному випадку проходить три стадії: 

1) потенційний ризик, 

2) ризик загроз, 

3) ризик руйнувань. 

Задачею ППР є не допустити або мінімізувати вплив останньої стадії ризи-

ку.  

Індивідуальний ризик ПРХ для певного ЦО складається з наступних ком-

понентів: 

1) небезпека виникнення ПРХ певного типу та інтенсивності; 

2) інтенсивність ПРХ; 

3) загроза; 

4) потенційний збиток для ЦО. 
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Рис. 2.8. Схематичне зображення компонентів індивідуального ризику для  

цінного об'єкта, що знаходиться під впливом ризика загроз 

 

 

 

 

 

Рис. 2.9. Схематичне зображення компонентів індивідуального ризику для  

цінного об'єкта при охопленні об'єкта сценарієм 
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Небезпека μ – компонент ризику, який описує потенційну можливість ви-

никнення ПРХ певного типу і інтенсивності на певній ділянці території в певний 

момент часу. Небезпека стає активною (матеріалізується) в той момент, коли на 

даній ділянці території виникає ПРХ. Після виникнення ПРХ для даної ділянки 

місцевості поняття небезпеки втрачає сенс. Оцінка небезпеки дозволяє визначити 

ділянки території, де виникнення ПРХ певного типу і інтенсивності найбільш 

ймовірно в певний момент часу. Небезпека не пов'язана з цінністю об'єктів, а ви-

значає тимчасову і просторову ймовірність виникнення ПРХ. 

Небезпека має наступні характеристики: 

1) є оцінкою потенційного джерела ПРХ певного типу і інтенсивності на 

певній ділянці території в певний момент часу; 

2) виражена у вигляді можливості (ймовірності); 

3) час її існування – до моменту виникнення ПРХ. 

Матеріалізована небезпека для певного джерела означає, що пов'язаний з 

даним джерелом сценарій став активним і створює загрозу для вразливих об'єктів 

або викликає процес зміни цінності (руйнує об’єкт). Загроза ji  для об'єкта oi від 

ПРХ Fj виникає в разі, коли цей об'єкт можливо буде охоплений цим ПРХ. Об'єк-

ти, для яких достовірно відомо той факт, що вони не будуть охоплені певним 

ПРХ, є невразливими, і загрози для них не існує.  

Тож загроза – це динамічній компонент ризику, який описує просторово-

часове відношення між контуром ПРХ і вразливим ЦО, виникає в момент матері-

алізації небезпеки, втрачає сенс в момент охоплення ЦО ПРХ. 

Характеристики загрози: 

1) є оцінкою просторово-часового відношення між ПРХ і ЦО; 

2) час її існування – від моменту виникнення ПРХ до моменту охоплення 

ним ЦО. 

У момент виникнення такої загрози для ЦО, яка вимагає застосування ке-

руючих впливів для її зниження, виникає НСПХ. 

Загроза створюється сценарієм ПРХ і подається у вигляді набору просто-

рових зон, диференційованих за рівнями і розташованих навколо контуру ПРХ. 
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Кожна зона визначає межі тієї частини ПТС, де проявляється загроза певного рів-

ня. Множину зон позначимо {D1, D2, ..., Dk}, де k – кількість зон загроз, упорядко-

ваних в порядку зростання ступеня загрози (рис. 2.10). 

Таким чином, загроза є компонентом ризику, який відрізняє концепцію ри-

зику, запропоновану в цьому дисертаційному дослідженні, від існуючих концеп-

цій (рис. 2.11). 

Ризик Rji – це інтегральна оцінка, яка характеризує потенційну можливість 

для об'єкта oi зазнати збитків під час ПРХ Fj певного типу та інтенсивності. Загро-

зи і ризики розглядаються для ЦО, які вимагають захисту при виникненні ПРХ. 

Для інших об'єктів їх розглядати немає необхідності, особливо в умовах ліміту 

часу. 

Характеристики ризику: 

1) є оцінкою можливого негативного впливу певного ПРХ на ЦО; 

2) є функцією небезпеки, загрози, інтенсивності (потенціалу) ПРХ і потен-

ційного збитку, який може понести ЦО; 

3) у процесі динаміки проходить три стадії: потенційний ризик, ризик за-

гроз і ризик руйнувань. 

Рис. 2.12 відображує часове співвідношення між компонентами індивідуа-

льного ризику. Стадія потенційного ризику характеризується небезпекою, яка 

пов’язана з потенційним джерелом ПРХ та існує до моменту виникнення ПРХ. 

Ризик загроз характеризується загрозою, що описує взаємозв’язок між активним 

ПРХ та вразливим ЦО та існує з моменту виникнення ПРХ до моменту охоплення 

ЦО цим процесом. Ризик руйнувань характеризується зменшенням цінності ЦО, 

яка є динамічною характеристикою ЦО, що існує з моменту охоплення ЦО ПРХ  
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Рис. 2.10. Зони загроз 

 
 

 
 

Рис. 2.11. Взаємозв’язок компонентів ризику 
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до моменту повного руйнування ЦО. Динаміка зменшення цінності ЦО залежить 

від потенціалу ПРХ, а також вразливості та стійкості ЦО. 

При наявності декількох джерел, які потенційно впливають на певний ЦО, 

і (або) активних сценаріїв, що створюють для нього загрозу або руйнують, будемо 

говорити про мультиризик і пов'язані з ним мультинебезпеку та мультизагрозу 

(рис. 2.13). На рисунку 2.13 відображено п'ять джерел сценаріїв (u1,…, u5), три з 

яких є активними (u1, u2, u3), а два потенційними (u4, u5), і два цінних об'єкта (o1 и 

o2). Причому 
5

*

1 2
1

, j

j

o o O


 , тобто обидва ЦО належать множинам вразливих цін-

них об'єктів щодо визначених п'яти сценаріїв. 

Три активних сценарії F1, F2 и F3 з джерелами u1, u2 и u3 відповідно, ство-

рюють загрози для об'єктів o1 і o2, де ςji – загроза, яка створюється j-м активним 

сценарієм i-му об'єкту. Потенційні джерела u4 і u5 створюють небезпеку виник-

нення активного сценарію μ4 і μ5 відповідно. 

На рисунку 2.14 відображений взаємозв’язок компонентів ризика. 

Небезпека характеризує потенційне джерело ПРХ і залежить від типу по-

тенційного ПРХ і розташування джерела. Загроза залежить від розташування ЦО 

щодо контуру ПРХ, а також від потенціалу ПРХ, який характеризує час, за який 

ПРХ досягне ЦО. На зміну цінності ЦО впливає потенціал ПРХ, а також рішення 

з боку ОПР. Збиток залежить від початкової цінності ЦО та від швидкості зміни 

цінності, яка, в свою чергу, залежить від типу ЦО. 

 

2.4. Побудова просторової моделі 
 

В даному підрозділі представлено просторову модель території, в межах 

якої розташована ПТС. В наступних розділах буде розглянуто моделювання ди-

наміки ПРХ і підсистеми ППР в межах запропонованої просторової моделі. 
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Рис. 2.12. Часове співвідношення між компонентами ризику для джерела ПРХ і 

цінного об'єкта 

 

 
 

 

Рис. 2.13. Схематичне зображення компонентів мультиризику 
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Рис. 2.14. Взаємозв’язок компонентів ризику 
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2.4.1. Основна топологічна модель 

 

Представимо просторову модель ПТС у вигляді топологічного простору 

[123, 173, 190]. Будемо використовувати лінійний нормований рівномірний прос-

тір Х з нормою (1.1), представлений в підрозділі 1.2. 

Частину території X, яка використовується для моделювання ТС, предста-

вимо у вигляді відкритого зв'язного підпростору двовимірного Евклидового прос-

тору, який буде наділено топологічними властивостями.   

Для побудови топологічного простору на основі множини X встановимо 

відношення еквівалентності (рефлексивне, симетричне і транзитивне) на множині 

всіх точок простору X [316]:  

 

X X X    (2.5) 

 

Тоді пара 

 

 ,X Xapr X   (2.6) 

 

буде простором апроксимації Павлака, а / XX 
 
позначимо як фактор-множину 

[280], яка складається з усіх класів еквівалентності множини X відносно X . По-

рожня множина  , універсальна множина X і елементи / XX   є елементарними 

множинами. Кінцеве об'єднання однієї або більше елементарних множин є ком-

позиційною множиною. Сімейство всіх композиційних множин позначимо 

 XDef apr . Клас еквівалентності, який містить точку x X , позначимо  X x . 

Простір апроксимації Павлака однозначно визначає топологічний простір: 

 

  , XT X Def apr . (2.7) 
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Визначення 2.7. [94, 173] Нехай X – множина, а  XDef apr  – сімейство 

композиційних множин, які породжені відношенням еквівалентності 
X

 
на мно-

жині X, що включає порожню множину  , універсальну множину X.  XDef apr  є 

топологією на X, коли його підмножини задовольняють наступним умовам: 

1) ( ),XDef apr
 

( ),XX Def apr  

2) , ( ) ( )X XA B Def apr A B Def apr    , 

3) , ( ) ( )X XA B Def apr A B Def apr    . 

Підмножини  XDef apr  називаються відкритими множинами, 

  , XT X Def apr  – топологічним простором, X – носієм топології, а x X
 
– 

точками топологічного простору. 

Визначимо метрику на топологічному просторі. 

Визначення 2.8. Нехай X – непорожня множина, а d – функція 

0X X R  , де 
0R
 – множина невід'ємних дійсних чисел, яка задовольняє на-

ступним умовам: 

1) d(x,y) = 0 тоді і тільки тоді, коли x = y; 

2) d(x,y) = d(y,x); 

3)      , , ,d x y d y z d x z   (нерівність трикутника) 

для кожного , ,x y z X . Пара (X, d) називається метричним простором, d – функ-

цією відстані або метрикою, а d(x,y) – відстанню між точками x і y.  

В якості відстані будемо використовувати Евклідову відстань.  

Евклідова відстань між двома точками x = (x1, x2) и y = (y1, y2) обчислюєть-

ся за формулою: 

   
2 2

1 2 1 2Ed x x y y     
(2.8) 

 

Надалі Евклідову відстань будемо називати просто відстанню і позначати d. 

Відстань між точкою x X
 
та множиною Y X

 
визначається за форму-

лою: 

 



107 
 

    , inf ,d x Y d x y y Y   (2.9) 

 

Відстань між двома непорожніми множинами ,Y Z X  визначається за фо-

рмулою: 

 

    , inf , ,d Y Z d y z y Y z Z    (2.10) 

 

Нехай будь-яка точка x X
 
має непорожню кінцеву множину параметрів 

A, серед яких виділяються картографічні АК та атрибутивні АА, 
K AA A A  . Розг-

лянемо множину атрибутивних параметрів AА = {a1, a2, …, am}, Va – область зна-

чень атрибуту 
Аa A , a

a A

V V


 , а : Аf X A V   – всюду визначена функція, та-

ка що  , af x a V  для кожного x X , a A . Тоді четвірку 

 

I = (X, AА, V, f) (2.11) 

 

назвемо інформаційною таблицею [280], яка визначає значення f(х, a) для кожно-

го атрибута 
Аa A  точки x X . В загальному випадку інформаційна таблиця 

(2.8) складається з нескінченної кількості рядків. 

Таким чином, кожна точка x X  описується вектором: 

 

DesI(x) = [f(x, a1), f(x, a2), …, f(x, am)], (2.12) 

 

який називається описом точки х і представляє доступну інформацію про точку х. 

Побудуємо топологічний простір на множині точок, породжений відно-

шенням еквівалентності, який розділяє множину Х на підмножини точок, що ма-

ють однакові значення певної непорожньої підмножини атрибутів АP A . Для 

цього визначимо відношення еквівалентності: 

 



108 
 

      , , , ,X

P x y X X a P f x a f y a        (2.13) 

 

Відношення еквівалентності 
P

X
 

називається відношенням Р-

нерозрізненості за Павлаком [280]. Якщо  , P

Xx y  , то кажуть, що точки x та y є 

P-нерозрізненими (щодо атрибутів з множини Р). Відношення 
P

X
 
розбиває мно-

жину Х на сімейство класів еквівалентності / P

XX  . Клас еквівалентності, який 

містить х, позначимо  P

X x . За аналогією з (2.6) отримуємо простір апроксима-

ції: 

 

 ,P P

X Xapr X  . (2.14) 

 

При цьому  P

XDef apr  – сімейство всіх складових множин простору апроксимації 

(2.14), включаючи порожню множину   та універсальну множину Х. 

Отримуємо топологічний простір, породжений відношенням Р-

нерозрізненості на підпросторі двовимірного Евклідового простору Х [364]: 

 

  ,P P

X XT X Def apr  (2.15) 

 

Клас еквівалентності   /P P

X Xx X    в загальному випадку є незв’язним 

підпростором простору Х, що складається з непорожніх відкритих непересічних 

множин. На рисунку 2.15 відображений приклад топологічного простору, поро-

дженого відношенням P-нерозрізненості, що розбиває простір Х на 5 непересіч-

них класів еквівалентності, кожний х яких є незв’язним. 

Сукупність всіх відкритих підмножин, що належать сімейству компози-

ційних множин  P

XDef apr , є відкритим покриттям топологічного простору, 

оскільки об’єднання цих множин складає множину Х: 
( )P

i X

i
X Def apr

X X


 . Множина 
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класів еквівалентності  / P P

X XX Def apr   є підпокриттям топологічного прос-

тору, оскільки об’єднання цих множин складає множину Х: 
/ P

i X

i
X X

X X
 


 
[280]. 

Особливий інтерес представляють зв'язні множини, з яких складається ко-

жен клас еквівалентності. Такі множини називають компонентами зв'язності 

[280].   

Визначення 2.9. Компонентою зв'язності топологічного простору назива-

ється будь-яка його зв’язна підмножина, що не міститься ні в якій суворо більшій 

зв'язній підмножині топологічного простору.   

Компонента зв'язності є замкнутою множиною. Множина компонент зв'яз-

ності є підпокриттям топологічного простору, тобто топологічний простір може 

бути представлено у вигляді об'єднання попарно-непересічних компонент зв'язно-

сті. 

Кожна точка місцевості характеризується множиною параметрів А, які по-

діляються на картографічні, що описують координати точки в просторі, АК, і ат-

рибутивні АА, які можна поділити на дві підмножини: такі, що змінюються протя-

гом ПРХ (залежні від процесу), і такі, що не змінюються протягом ПРХ (не зале-

жні від процесу). 

Оскільки ПРХ визначені як процеси, що швидко розвиваються, то атрибу-

ти, які не змінюються протягом ПРХ, назвемо статичними, а ті, що змінюються – 

динамічними.  Таким чином, множина атрибутів А будь-якої точки в умовах ПРХ 

підрозділяється на три підмножини: картографічних АК, статичних атрибутів AS 

(що не змінюються в часі) і динамічних атрибутів AD (змінюються в часі), при 

цьому К А К S DA А А А A A     .  

До статичних атрибутів відносяться атрибути, що описують місцевість, та-

кі, як тип рослинності, її геометричні параметри, вік тощо. Динамічні атрибути 

описують динаміку КО в умовах ПРХ, що розвивається. При інертному стані ЗС, 

ПТС знаходиться в стабільному стані, і всі атрибути КО, що її складають, є стати-

чними. При виникненні збурюючого впливу з боку ЗС, який викликає ПРХ, час-

тина атрибутів КО, охоплених цим процесом, перетворюються в динамічні. Їх 

значення динамічно змінюються в результаті впливу ПРХ на КО.  
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Рис. 2.15. Топологічний простір, породжений класами еквівалентності 

 

 

 

Рис. 2.16. Декомпозиція множини параметрів стану 

 

- клас еквівалентності 1 
- клас еквівалентності 2 

- клас еквівалентності 3 

- клас еквівалентності 4 

- клас еквівалентності 5 
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AS AD AE AK 
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В окрему множину виділимо сукупність параметрів ЗС AE, таких як швид-

кість і напрям вітру, вологість повітря, температура повітря. Відмінною особливі-

стю цих атрибутів є те, що їх значення не прив'язані до певних КО і однакові для 

всіх КО в певних межах (рис. 2.16) [364]. 

Якщо 
SP A , то класи еквівалентності сімейства / P

XX  , породжені від-

ношенням Р-нерозрізненості, є статичними множинами, що не змінюються з ча-

сом, і відповідно топологічний простір (2.15) є статичним.  

Якщо 
DP A  , то класи еквівалентності сімейства / P

XX   є динаміч-

ними множинами, і відповідно топологічний простір (2.15) є динамічним. 

Топологічну модель (2.15) побудовано на рівні точок, що ускладнює її ви-

користання для аналізу просторових областей в реальному часі внаслідок обчис-

лювальної складності. Інформаційна таблиця (2.11), що містить множину рядків, є 

складною в використанні. Тому територію доцільно представити у вигляді сукуп-

ності однорідних щодо значень певної підмножини параметрів дискретних об'єк-

тів.  

В даному дослідженні просторову модель подано у вигляді дискретних 

об'єктів чотирьох рівнів, накладених один на одний. На нижньому рівні місцевість 

дискретизовано за допомогою сітки з рівновеликих квадратних комірок, кожна з 

яких вважається об'єктом з мінімальним розміром. На другому рівні місцевість 

розділено на однорідні ділянки на основі значень статичних параметрів, що опи-

сують природні умови. На третьому рівні місцевість подано у вигляді динамічних 

областей, однорідних відносно значень динамічних параметрів, що презентують 

ділянки з різним ступенем охоплення ПРХ. Для діагностики ситуації в умовах 

ПРХ корисно також уявити конфігурацію областей, що не є реальними фізичними 

об'єктами, а є зонами, однорідними щодо певних оцінок значень параметрів, таких 

як небезпека, загроза, ризик. Такі зони в умовах ПРХ є динамічними і визнача-

ються на верхньому рівні просторової моделі. 

Таким чином, просторова модель ПТС складається з чотирьох шарів:  
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1) сітки з рівновеликих комірок, що представляють собою об'єкти мінімаль-

ного розміру;   

2) однорідних статичних просторових областей;   

3) динамічних областей з різним ступенем охоплення ПРХ;   

4) динамічних просторових зон, що відображають оцінки значень парамет-

рів.   

Всі шари суміщено в єдиній системі координат  1 2,   (точніше – накладе-

но один на одний з суміщенням точки відліку координат (0,0). 

 

2.4.2. Рівень комірок просторової моделі 

 

Модель місцевості, або території, в межах якої розвивається ПРХ, є тери-

торіальною системою (ТС)  . Можливості сучасних ГІС дозволяють реалізувати 

візуальну модель ТС, що необхідна ОПР для ефективного прийняття рішень і на-

очно представляє всі аспекти просторової складової ПРХ.   

Дискретизація області за допомогою сітки рівновеликих координатно-

орієнтованих однорідних елементів (комірок) квадратної форми дозволяє здійсни-

ти перехід від безперервної форми подання геоінформації до дискретної – в мас-

штабі окремих комірок. Комірки використовуються для моделювання динаміки 

ПРХ, при цьому кожна комірка є КО мінімальної форми, який може характеризу-

ватися динамічними властивостями. 

Використовуючи метрику Х , накладемо за допомогою лінійного відобра-

ження w метричну мережу координатних ліній δ = ∆α1 = ∆α2, що містить множину 

С квадратних комірок розміром δδ, на простір Х в початковій точці з координа-

тами (∆α1=0, ∆α2=0).  

 

w: X→C. (2.16) 
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Таким чином, кожній комірці c відповідатимуть координати в просторі Х. 

Цими координатами будуть координати точки її центру. Центр комірки с позна-

чимо Ос. 

Визначимо для кожної комірки c C  додатковий картографічний параметр 

h Ka A , який є координатою 
3  комірки c C  в базисі 

1 2 3e ,e ,e , що в умовах реа-

льних ТС є висотою комірки над рівнем моря; коректним способом отримання 

значення даного параметра є обчислення середнього значення висоти за чотирма 

точками – вершинами квадрата, який обмежує дану комірку.  

Використання параметру 
ha  дозволяє моделювати в ТС   рельєф місцево-

сті, оскільки відношення різниці значень параметрів    1 2, ,h hf c a f c a  двох ко-

мірок 
1 2,c c C  до їх середньої висоти однозначно визначає ухил рельєфу: 

 

 
    

   
1 2

1 2

1 2

2 , ,
,

, ,

h h

h h

f c a f c a
c c

f c a f c a


 



, (2.17) 

 

що, в свою чергу, є необхідною умовою адекватного моделювання динаміки по-

ширення ПРХ [364].  

Визначимо кожну клітинку с у вигляді відкритого підпростору двовимір-

ного простору Х: с Х .  

Визначення 2.10. Для кожної комірки с можна побудувати замикання с  в 

просторі Х. Різниця с с с    називається межею с. 

Нехай  Def C  – сімейство всіх композиційних множин, отриманих з мно-

жини комірок С, включаючи порожню множину   і множину С. 

Визначення 2.11. Декомпозиція підпростору Х Евклідового простору за 

допомогою комірок є топологічним простором: 

 

  ,CT X Def C , (2.18) 
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який формується за допомогою звичайної дискретизації простору Х на рівновели-

кі ділянки (комірки), при цьому комірки є попарно-непересічними множинами, а 

їх диз'юнктне об'єднання співпадає з множиною Х, тобто є його підпокриттям: 

  i ji j с c    , 
i

i

c C

X с


 . 

Комірки є статичними в просторі КО. При стабільному стані ПТС комірки 

є статичними також і в часі, однак в умовах ПРХ певного класу у комірок, вразли-

вих до даного класу ПРХ і охоплених цим процесом, з'являються параметри з пі-

дмножини AD, які змінюються в часі. 

Таким чином, комірка має наступні властивості: 

1) прив'язку до координат простору Х; 

2) комірка є зв’язним підпростіром простору Х, тобто її неможливо 

представити у вигляді об'єднання двох непорожніх непересічних зв'язних підпро-

сторів; 

3) всі комірки мають однакову фіксовану геометричну форму квадрата та 

однаковий розмір; 

4) комірки попарно не перетинаються; 

5) комірка є мінімальним за розмірами КО ТС; 

6) множина комірок є підпокриттям простору Х; 

7) комірка є статичним в просторі об’єктом; 

8) в загальному випадку комірка не є статичним в часi об'єктом, так як її 

стан описується множиною атрибутів АА, яка включає статичні і динамічні атри-

бути; 

9) комірка є однорідною ділянкою місцевості з точки зору значень атрибу-

тів множини АА, тобто всі точки комірки є АА-нерозрізненими: 

 

        1 2 1 2, , ,S Dc c С a A A f c a f c a        ; (2.19) 
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10) в силу того, що комірка є мінімальним за розмірами, зв'язним, однорі-

дним, не статичним КО, множину комірок доцільно використовувати для моде-

лювання динаміки ПРХ в ПТС. 

Оскільки в будь-який момент часу всі точки комірки є A-нерозрізненими, 

комірку можна узагальнити до точки. За аналогією з відношенням нерозрізненості 

в множині точок простору Х, в множині комірок також можна побудувати відно-

шення Ai-нерозрізненості для будь-якої підмножини атрибутів 
i АA A .  

Визначимо відношення Ai-нерозрізненості в множині комірок С: 

 

        , , , ,iA

i C m n i m nA A с c C C a A f c a f c a          (2.20) 

 

Позначимо як  iA

C c  клас еквівалентності в множині комірок, породжений 

відношенням Ai-нерозрізненості, якому належить комірка с. Всі комірки, що на-

лежать одному класу еквівалентності з множини класів еквівалентності, породже-

них відношенням Ai -нерозрізненості, мають однакові значення атрибутів з підм-

ножини 
i АA A : 

 

            , , ,i iA A

i А i m n C m C n m nA A a A c c C c c f c a f c a          
 

 (2.21) 

 

 ,i iA A

C Capr C   – простір апроксимації в множині комірок; 

 iA

CDef apr  – сімейство всіх складових множин простору апроксимації в 

множині комірок, включаючи порожню множину  . 
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2.4.3. Статична складова просторової моделі: рівень геотаксонів 

 

Паралельно з дискретизацією за допомогою комірок, підпростір X може 

бути подано у вигляді об'єднання непересічних КО, які мають різні геометричні 

форми та є статичними областями, що відповідають ділянкам з різними умовами 

місцевості, однорідним відносно певного набору статичних параметрів.  

Для формування статичних КО, які описують умови місцевості, будемо 

використовувати відношення нерозрізненості на основі підмножини статичних 

атрибутів AS. Основним структурним елементом ТС  , а також і основною лан-

кою в задачі просторової прив'язки, представлення та аналізу територіально-

розподіленої інформації, є статичний КО, який є компонентом зв'язності тополо-

гічного простору SA

XT  та побудований за допомогою відношення AS-

нерозрізненості на основі підмножини статичних атрибутів AS.  

Назвемо такий КО геотаксоном. Геотаксон має наступні властивості [364]: 

1) прив'язки до координат простору Х; 

2) статичності в просторі; 

3) наочності (геотаксони представляють собою ділянки місцевості, з якими 

ОПР звикла мати справу); 

4) однорідності з точки зору значень атрибутів з множини AS (всі точки 

геотаксона є AS-нерозрізненими); 

5) зв'язності (кожен геотаксон є компонентою зв'язності топологічного 

простору SA

XT ); 

6) статичності у часi (геотаксон побудований за допомогою відношення AS-

нерозрізненості на основі підмножини статичних атрибутів); 

7) попарного неперетину; 

8) множина геотаксонів є підпокриттям простору Х; 

8) порівнянності (описи геотаксонів повинні дозволяти здійснювати їх аде-

кватне порівняння). 
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Очевидно, такий структурний елемент ТС має бути об'єктивно існуючою 

обмеженою ділянкою місцевості. Крім того, він має бути цілісним і однорідним 

«об'єктом інтересу» для ОПР, відносно якого як єдиного цілого (незалежно від 

інших способів розбиття простору) ОПР безпосередньо вирішує задачі діагности-

ки ситуації. Слід зауважити, що в більшості сучасних ГІС статистика ведеться з 

прив'язкою до пронумерованих ділянок місцевості, властивості яких цілком від-

повідають визначенню геотаксона, що дозволяє розглядати геотаксони в ГІС як 

однорідні пронумеровані ділянки місцевості. 

Таким чином геотаксон SA
g  – це статичний в просторі та часі картографі-

чний об'єкт, що знаходиться в межах досліджуваної області простору та є підпро-

стором двовимірного Евклідового простору. Оскільки всі точки  x X , що нале-

жать геотаксону SA
g  є AS-нерозрізненими, то геотаксон є зв'язною підмножиною 

певного класу еквівалентності з множини / SA

XX  , причому 

  /S S S SA A A A

X Xx g g x X     . Клас еквівалентності, до якого належить геотак-

сон SA
g , позначимо  S SA A

X g . Геотаксони, що належать одному класу еквівален-

тності, є AS -нерозрізненими. 

Нехай в SA
g  задана точка b зі статичними (незмінними в часі) координата-

ми (xb, yb),  , SA

b bb x y g  .  

Назвемо точку b реперною точкою геотаксону SA
g . Реперна точка визначає 

координати геотаксону в просторі Х. 

Кожній точці c = (xc, yc) підпростору SA
g  шляхом спостереження (вимірю-

вання) можуть бути співставлені однакові значення параметрів з підмножини 

SA A , 

 

       1 2 1 2, , ,S S SA A A

X Sg G c c g a A f c a f c a         , (2.22) 
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множину значень яких назвемо описом геотаксону SA
g . Оскільки реперна точка 

SA
b g , то опис геотаксону SA

g  можна задати наступним чином:  

 

    ,SA

I SDes g f b a a A  . (2.23) 

 

Визначення 2.12. Зв’язний підпростір двовимірного Евклідового простору 

SA
g X , який належить певному класу еквівалентності, породженому відношен-

ням AS-нерозрізненості (2.22) на основі підмножини статичних атрибутів AS, 

 S S SA A A

Xx g g x   , що має реперну точку SA
b g , яка визначає координати 

SA
g  в Х і задає його опис (2.23), називається геотаксоном. 

У загальному випадку властивість однорідності в (2.22) може розглядатися 

відносно різних підмножин параметрів стану (варіантів), розбиття простору Х на 

геотаксони для кожного такого варіанту буде різним. Більше того, оператор рів-

ності в (2.22) можна визначити суворо (як відношення еквівалентності) або несу-

воро (як відношення подібності). В останньому випадку несувора рівність значень 

параметрів стану дає можливість «розмивати» кордони геотаксонів. 

Визначення 2.13. Для кожного геотаксону g можна побудувати замикання 

g  в просторі Х. Різниця g g g    називається межею g. 

Межа кожного геотаксону містить вершини (підпростору простору Х роз-

мірності 0) і грані (підпростору простору Х розмірності 1). Кожна грань має поча-

ткову і кінцеву вершини, які визначають її орієнтацію. Кожній грані відповідають 

максимум 2 геотаксони, розташовані ліворуч і праворуч від неї, враховуючи на-

прямок від початкової до кінцевої вершини (рис. 2.17). 

На рисунку 2.17 відображено множину з трьох геотаксонів g1, g2 и g3, що є 

підпростором двовимірного Евклідового простору. Межі геотаксонів складаються 

з дванадцяти вершин, які є підпросторами розмірності 0, і чотирнадцяти граней, 

що є підпросторами розмірності 1. Вершини позначено цифрами 1-12, а межі – 

буквами a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, k, l и m. 
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Рис. 2.17. Набір геотаксонів 

 

Для того, щоб декомпозиція простору Х за допомогою множини геотаксо-

нів була топологічним простором, необхідно і достатньо, щоб кожен геотаксон g 

задовольняв наступним властивостям [173]: 

1) кожна одномірна грань мала б початкову і кінцеву 0-мірні вершини;   

2) для кожної одновимірної межі існувало б два суміжних геотаксони, роз-

ташовані ліворуч і праворуч;   

3) кожен двовимірний геотаксон мав би замкнуту межу, що складається з 

послідовності вершин і граней, які чергуються;   

4) до кожної 0-мірної вершині примикала б послідовність граней і геотак-

сонів, які чергуються. 

Визначення 2.14. Геотаксони gi и gj, межі яких 1g  і 2g  мають загальні 

відрізки ненульовий довжини, 1 2g g   , називаються суміжними. 

В рамках ТС   геотаксони не можуть перекривати або покривати один 

одного, але можуть стикатися (бути суміжними, дотичними). Властивість суміж-

ності, яка дозволяє визначити, чи дотичні геотаксони один до одного, відіграє 

значну роль для опису динаміки ПРХ. 
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Визначення 2.15. Декомпозиція підпростору Х Евклідового простору за 

допомогою геотаксонів є топологічним простором, при цьому геотаксони є мно-

жинами, які попарно не перетинаються: 

    ,S S S S SA A A A A

i j X i jx X g g x g g      . Множина геотаксонів є підпокриттям 

простору Х, оскільки їх диз'юнктне об'єднання збігається з множиною Х: 

  / / /

S

A A AAS S SS
X X X

i i

A

X X g X

X g
    

 , де  / SA

X
i

X   – i-й клас еквівалентності, породжений 

відношенням AS-нерозрізненості, що складається з множини AS-нерозрізнених 

геотаксонів. 

Позначимо як SA

XG  множину всіх геотаксонів, які отримані розбиттям прос-

тору Х на класи еквівалентності за допомогою відношення AS-нерозрізненості і 

виокремлення зв'язних множин (компонент зв'язності) в кожному класі, як S

i

A

XG  – 

підмножину геотаксонів, які належать i-му класу еквівалентності, як S

i

A

X jg - j-й гео-

таксон, що належить S

i

A

XG . Тоді 

/

1

AS
X

S S

i

X

A A

X X

i

G G





 , 
1

i

S S

i i

n
A A

X X j

j

G g


 , де ni – кількість гео-

таксонів в i-му класі еквівалентності, 

/

1

AS
X

S

X

A

i X

i

n G





 . 

Нехай  SA

XDef G  – сімейство всіх композиційних множин, отриманих з 

множини геотаксонів SA

XG , включаючи порожню множину   і універсальну мно-

жину Х. 

Визначення 2.16. Декомпозиція підпростору Х Евклідового простору за 

допомогою геотаксонів формує топологічний простір: 

S

X

A

GT  = (X, Def( SA

XG )), (2.24) 

 

накладений на топологічний простір SA

XT . При цьому геотаксони є множинами, які 

попарно не перетинаються і є компонентами зв'язності простору SA

XT , а їх диз'-
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юнктне об'єднання співпадає з множиною Х, тобто є його підпокриттям: ,i j   

i jg g  , 
AS

i X

i

g G

X g


 . Таким чином, топологічний простір S

X

A

GT  формується на 

основі SA

XT
 
шляхом розбиття кожного класу еквівалентності, породженого відно-

шенням AS-нерозрізненості в множині Х, на компоненти зв'язності (геотаксони). 

Сукупність геотаксонів G утворює другий шар просторової моделі, який 

знаходиться над шаром комірок C. Оскільки обидва шари суміщені в єдиній сис-

темі координат  1 2,   (точніше – накладені один на одного з суміщенням точки 

відліку координат), кожний геотаксон 
kg G  апроксимується множиною комірок 

 
0

s

km m
c C


 , таких що  km km c g  , потужністю  m kmn c . Апроксимація здійс-

нюється за допомогою лінійного бієктивного ізометричного відображення:  

 

fC: G →C. (2.25) 

 

Функція fC дозволяє для кожного геотаксону gi визначити множину Ci ап-

роксимуючих комірок. Вважається, що комірка належить множині апроксимації 

геотаксону в тому випадку, якщо її центр належить геотаксону.  

 

   i C i ig G f g С   , iС С  

  i i c iс С с С c g O g        
(2.26) 

 

Визначимо також функцію, зворотну функції fC, яка для кожної комірки 

визначає геотаксон, якому вона належить (рис. 2.18): 

 

fG: C →G. (2.27) 

 

 



122 
 

 

 

Рис. 2.18. Побудова територіальної системи   

 

Тож територіальна система   є статичною складовою просторової моде-

лі Ω, яка є областю значень лінійного відображення fG множини комірок C на 

множину геотаксонів  
1

r

j j
G g


  потужності r в просторі X: 

 

, ,Gf C G   (2.28) 

 

Визначення 2.17. Комірка mc C  є складовою для геотаксону kg G  в ТС 

 , якщо і тільки якщо задане в   відображення f однозначно відображає cm в gk:  

 

:G m kf c g . (2.29) 

 

Визначення 2.18. Геотаксон kg G  включає множину комірок kC C  в ТС 

 , якщо і тільки якщо всі елементи даної множини kc C  є складовими для kg : 

, :k G kc C f c g   . (2.30) 
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Побудова топологічного простору геотаксонів на рівні комірок представ-

ляє особливий інтерес. При цьому комірки узагальнюються до точок топологічно-

го простору, їх множина стає носієм топології, а нескінченна кількість рядків ін-

формаційної таблиці (2.11) стає кінцевою.   

Геотаксони в множині комірок породжуються відношенням АS-

нерозрізненості. Якщо відношення АS-нерозрізненості в множині точок x X  по-

роджує статичні класи еквівалентності, на основі яких будується топологічний 

простір 
SA

XT , компонентами зв'язності якого є геотаксони, то відношення АS-

нерозрізненості в множині комірок С також породжує статичні класи еквівалент-

ності. В результаті формується топологічний простір 

 

  ,S sA A

C CT C Def apr . 
(2.31) 

 

Носієм топології при цьому є кінцева множина комірок С, а не нескінченна 

множина точок Х. Нехай 
SA

CG  – множина геотаксонів, апроксимованих комірками, 

 SA

C
i

G  – множина геотаксонів, апроксимованих комірками, які належать до i-го 

класу еквівалентності, породженому відношенням АS-нерозрізненості в множині 

комірок. Тоді: 

 

 S SA A

X Cv G G , 

    S SA A

X C
i i

v G G  

 

(2.32) 

Нехай  SA

CDef G  – сімейство всіх композиційних множин, отриманих з 

множини геотаксонів SA

CG , апроксимованих комірками, включаючи порожню 

множину  . 

Визначення 2.19. Декомпозиція підпростору апроксимації C простору Х за 

допомогою геотаксонів, апроксимованих комірками, є топологічним простором, 

що відображає ТС як статичну складову просторової моделі ПТС: 
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S

C

A

GT  = (C, Def( SA

CG )), (2.33) 

 

накладеним на топологічний простір SA

CT .  

 

2.4.4. Рівень динаміки процесу руйнівного характеру 

 

Під час ПРХ значення параметрів підмножини AD вразливих комірок, охо-

плених процесом, динамічно змінюються. Відношення AD-нерозрізненості на 

множині комірок породжує динамічні класи еквівалентності, на основі яких буду-

ється динамічний топологічний простір 
DA

CT , динаміка якого визначається поведі-

нкою ПРХ. Цей топологічний простір складається з областей, однорідних віднос-

но ступеня охоплення ПРХ, які мають наступні характеристики:  

1) прив'язки до координат простору Х;   

2) наочності (області відображають динаміку ПРХ);  

3) однорідності з точки зору значень атрибутів з множини AD; 

4) динамічності з точки зору значень атрибутів з множини AD. 

Для побудови топологічного простору DA

CT  визначимо відношення AD-

нерозрізненості в множині комірок: 

 

      1 2 1 2, , , ,D
С

D

A c c C C a A f c a f c a        
(2.34) 

 

Відношення DA

C
 
розбиває множину С на сімейство динамічних класів ек-

вівалентності / DA

СС  . Клас еквівалентності, який містить с, позначимо  DA

С с . 

За аналогією з (2.14) отримуємо простір апроксимації: 

 

 ,D DA A

С Capr C   (2.35) 
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При цьому  P

СDef apr  – сімейство всіх складових множин простору апроксимації 

(2.35), включаючи порожню множину   та універсальну множину С. 

Отримуємо топологічний простір, породжений відношенням AD-

нерозрізненості в множині комірок С, що відображає просторову конфігурацію 

ПРХ в момент часу t : 

 

     ,D DA A

С CT t C Def apr t  
(2.36) 

 

Клас еквівалентності   /P P

C Cc C    в загальному випадку є незв'язним пі-

дпростором простору Х, який складається з непустих відкритих непересічних 

множин.   

Відношення (ASАD)- нерозрізненості також породжує динамічні класи 

еквівалентності, на основі яких формується топологічний простір в результаті на-

кладення двох топологічних просторів: 
SA

CT  і 
DA

CT . Таким чином, для будь-якої ко-

мірки с, що знаходиться в умовах ПРХ, тобто характеризується динамічними па-

раметрами з підмножини AD, існує рівність: 

 

       S D S DA A A A

C C Cc C c c c


     . (2.37) 

 

2.4.5. Верхній рівень просторової моделі: зони 

 

Вимірювані характеристики певної точки – атрибутивні параметри – вико-

ристовуються для вирішення задач моделювання процесів в ПТС. Крім цього, іс-

нують задачі діагностики ситуації, які вимагають розрахунку певних оцінок на 

основі значень параметрів, таких як загрози, ризики. Оцінки є визначеними функ-

ціями від параметрів. При вирішенні задачі діагностики ситуації в ПТС в умовах 

ПРХ необхідно визначити просторові зони, однорідні щодо таких оцінок. На від-

міну від геотаксонів, ці зони не обов'язково повинні бути зв'язними. В умовах 
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ПРХ зони динамічно змінюються в залежності від динаміки області, зайнятої 

ПРХ.  

Зони мають наступні характеристики:  

1) прив'язки до координат простору Х;   

2) наочності (зони дозволяють здійснювати діагностику ситуації);   

3) однорідності відносно значень оцінок значень атрибутів;   

4) динамічності відносно оцінок параметрів; 

5) порівнянності (описи зон повинні дозволяти здійснювати їх адекватне 

порівняння). 

Множину оцінок позначимо Q = {q1, q2, …, qk}, Vq – область значень оцін-

ки q Q . Для кожної оцінки q Q  існує функція: 

 

:q a q

a A

f V V


 , 
(2.38) 

 

яка повертає значення оцінки q Q  в залежності від значень атрибутивних пара-

метрів a A .  

Значення оцінки q для комірки c можна визначити наступним чином: 

 

vq(с) = fq(f(c, a1),…, f(c, am)).
 

(2.39) 

 

При вирішенні задач діагностики ситуації в умовах ПРХ необхідно візуа-

льно подати зони, однорідні щодо оцінок значень параметрів. Для цього побудує-

мо відношення нерозрізненості відносно таких оцінок і породжений ним тополо-

гічний простір. Враховуючи той факт, що об'єктом мінімального розміру є комір-

ка, топологічній простір будемо будувати в множині комірок.  

Для будь-якої оцінки q Q  визначимо відношення q-нерозрізненості на 

множині комірок C: 

 

      1 2 1 1 1 2 1 2, ( , ),..., ( , ) ( , ),..., ( , )C

q

q m q mc c C C f f c a f c a f f c a f c a      (2.40) 
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Клас еквівалентності, який містить с, позначимо  q

C c . За аналогією з (2.35) 

отримуємо простір апроксимації: 

 

 ,q q

С Capr C   (2.41) 

 

При цьому  q

СDef apr  – сімейство всіх складових множин простору апроксимації, 

включаючи порожню множину   та універсальну множину С. 

Отримуємо динамічний топологічний простір, породжений відношенням 

q-нерозрізненості на множині С: 

 

     ,q q

С CT t C Def apr t  (2.42) 

 

Клас еквівалентності   /q q

С Cc C    в загальному випадку є незв'язним пі-

дпростором простору Х, що складається з непустих відкритих непересічних мно-

жин. 

 

2.4.6. Побудова просторової моделі природно-техногенноъ системи 

 

Просторова модель ПТС містить сукупність топологічних просторів, су-

міщених в єдиній системі координат з єдиним носієм (базою: множиною комірок 

С) та може бути представлена у вигляді багатошарового топологічного простору, 

що представляє собою накладення складових топологічних просторів: 

 

     , , ,S Dw w q

C C C C CT C Def apr apr apr apr apr  , (2.43) 

де  CDef apr  – сімейства композиційних множин, породжених відношен-

нями Sw -, Dw - і q -нерозрізненості, кожне з яких формує окремий шар просторо-

вої моделі. 
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В таблиці 2.1 відображено властивості топологічних просторів, які є скла-

довими просторової моделі ПТС. 

На рисунку 2.19 відображено основні шари просторової моделі ПТС. Ниж-

ні статичні (відносно простору) шари комірок і геотаксонів відповідають стабіль-

ному стану ПТС в умовах інерційного впливу ЗС. Верхні динамічні шари облас-

тей, охоплених ПРХ і зон оцінок відповідають збуреному стану ПТС в умовах 

збурюючого впливу ЗС, проявом якого є ПРХ. 

 

2.4.7. Розмивання топологічної моделі 

 

Топологічні простори, що описані вище, відрізняються суворими межами 

складових областей, проте в реальності, внаслідок невизначеності і неточності до-

ступної інформації, сувору топологічну модель побудувати неможливо, тому до-

цільно розмити топологію, апроксимуючи значення атрибутів за допомогою на-

ближених або нечітких множин.   

Відношення нерозрізненості iA

C  або q

C , де ,iA A q Q  , яке породжує 

відповідно просторові регіони або зони, в наближеній моделі може бути узагаль-

нено за допомогою використання відношення толерантності ˆ iA

C  ( ˆ q

C ) замість ві-

дношення еквівалентності (нерозрізненості), внаслідок чого можливо отримати 

наближені простори апроксимації [275] 

 

 ˆˆ ,i iA A

С Capr C  , (2.44) 

 ˆˆ ,q q

С Capr C  , (2.45) 

 

та відповідні наближені топологічні простори: 

 

  ˆ ˆ,i iA A

С CT C Def apr , (2.46) 

  ˆ ˆ,q q

С CT C Def apr . (2.47) 
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Нечітка модель може бути побудована шляхом узагальнення відношення 

нерозрізненості iA

C  ( q

C ) за допомогою відношення подібності iA

C  ( q

C ), за до-

помогою чого можливо отримати нечіткий простір апроксимації: 

 

 ,i iA A

С Capr C  , (2.48) 

 ,q q

С Capr C  , (2.49) 

та відповідні нечіткі топологічні простори: 

 

  ,i iA A

С CT C Def apr , (2.50)  

  ,q q

С CT C Def apr . (2.51)  

Наведені узагальнення призводять до розмивання просторових областей і 

зон. Оскільки відношення нерозрізненості можуть залежати від зміни певних ат-

рибутів в часі, то отримана топологічна модель стає не тільки розмитою, але й 

динамічною (рис. 2.20). 
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Таблиця 2.1 

 

Властивості топологічних просторів 

 

Топологічний 

простір 

Основа форму-

вання 

Властивості Використову-

ється для рішен-

ня задач 

Комірки Дискретизація 

простору  

1) динамічне (значення дина-

мічних атрибутів зміню-

ються відносно часу), 

2) статичне відносно просто-

ру, 

3) елементи кожного класу 

еквівалентності однорідні 

відносно множини атрибу-

тів 
S DA A A   

Моделювання, 

діагностики 

Геотаксони Відношення AS-

нерозрізненості 

1) статичне відносно часу,  

2) статичне відносно просто-

ру,  

3) елементи кожного класу 

еквівалентності однорідні 

відносно множини атрибу-

тів AS  

Моделювання, 

діагностики 

ПРХ Відношення 

AD-

нерозрізненості 

1) динамічне  відносно часу,  

2) динамічне відносно прос-

тору,  

3) елементи кожного класу 

еквівалентності однорідні 

відносно множини атрибу-

тів AD 

Моделювання, 

діагностики 

Оціночні зони Відношення q-

нерозрізненості 

 

1) динамічне  відносно часу,  

2) динамічне відносно прос-

тору,  

3) елементи кожного класу 

еквівалентності однорідні 

відносно значення оцінки q 

Діагностики 
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Рис. 2.19 – Просторова модель 

 

Статичні топологічні простори 

Динамічні топологічні простори 

Підмножина  
A-нерозрізнених 

точок 

Підмножина  
AS-нерозрізнених 

комірок 

Підмножина 
 wD-

нерозрізнених 

комірок 

 

 

 

Підмножина  
q-нерозрізнених 

комірок 

Рівень  

комірок 

Рівень  

геотаксонів 

Рівень  
динаміки 

ПРХ 

Рівень  

зон 
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Рис. 2.20. Розмивання топологічних просторів 

 

2.5. Висновки за розділом 2 

 

1. Ризик в контексті даної роботи відображає відношення між сценарія-

ми ПРХ – джерелами ризику, які в кожен момент часу можуть бути потенційними 

чи активними, та вразливими ЦО – приймачами ризику. Розроблено концепцію 

ризику, що заснована на трьох стадіях: потенційного ризику, джерело якого опи-

сується небезпекою, ризику загроз від активного сценарію ПРХ, який ще не охоп-

лює ЦО, та ризику руйнувань від активного сценарію, який охоплює ПРХ та ви-

кликає зміну його цінності, що, на відміну від існуючих концепцій ризику, дозво-

ляє описувати динаміку ризику, якого зазнає цінний об’єкт від певного сценарію 

ПРХ, в системах реального часу.  

 

Відношення еквіва-

лентності 
iA

C  та q

C  

Строгі топологічні 

простори 

  ,i iA A

С CT C Def apr

та 

  ,q q

С CT C Def apr  

Відношення толе-

рантності 

ˆ iA

C  та ˆ
q

C  

Відношення подіб-

ності 
iA

C  та q

C  

Наближені топо-

логічні простори 

  ˆ ˆ,i iA A

С CT C Def apr

та 

  ˆ ˆ,q q

С CT C Def apr  

Нечіткі топологічні 

простори 

  ,i iA A

С CT C Def apr

та 

  ,q q

С CT C Def apr  

Узагальнення Узагальнення 
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2. Існуючу модель ризику, яка враховує ймовірність ПРХ, його інтенси-

вність та ефект, розширено за допомогою додаткової компоненти – загрози, яка є 

прогностичною просторово-часовою складовою ризику та дозволяє в будь-який 

момент прогнозувати можливість втрат та оцінювати ризик для конкретних ЦО в 

умовах розвитку ПРХ в системах реального часу. 

3. Загрозу може бути подано у вигляді низки диференційованих за рів-

нями і розташованих навколо контуру ПРХ просторових зон, кожна з яких визна-

чає межі тієї частини ПТС, де проявляється загроза певного рівня, що дозволяє ді-

агностувати ситуацію в ПТС в цілому для ППР в умовах ПРХ. 

4. Просторову модель ПТС, що містить ПРХ, який розвивається, подано у 

вигляді накладення статичних і динамічних правдоподібних топологічних прос-

торів, суміщених в єдиній системі координат, кожний з яких побудовано на основі 

відношення нерозрізненості відповідних картографічних об’єктів, або областей чи 

зон, що, на відміну від існуючих моделей, дозволяє відображати різнорідну дина-

мічну просторово-прив’язану інформацію. 

5. Внаслідок неможливості побудови суворих топологічних просторів че-

рез невизначеність і неточність доступної інформації топологія має бути розми-

тою, що дозволить отримувати апроксимацію значень атрибутів за допомогою на-

ближених або нечітких множин, яка забезпечить пристосування до умов неповної 

та неточної інформації та дозволить побудувати такі простори з використанням 

даних моніторингу.  

Список використаних у даному розділі джерел наведено у повному списку 

використаних джерел під номерами: [49, 275, 276, 320-322, 360-369]. 
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РОЗДІЛ 3 

ФОРМАЛЬНА ПРОСТОРОВО-РОЗПОДІЛЕНА МОДЕЛЬ ДЕРЕВОВИДНОЇ 

МЕРЕЖІ ПОДІЙ 

 

3.1. Джерело процесу руйнівного характеру, зона розповсюдження 

 

Виникнення ПРХ завжди безпосередньо пов'язане з наявністю певного 

джерела на місцевості, небезпека в якому матеріалізується в результаті збурюю-

чого впливу ЗС. Так, у разі лісової пожежі збурюючий вплив може мати природ-

ний (блискавка), антропогенний (кинутий людиною недопалок) або техногенний 

(іскра від тепловозу).   

З урахуванням наведеної вище дискретизації ТС   за допомогою сітки з 

комірок будемо вважати джерело виникнення точковим, що міститься в межах 

певної комірки lc C . Роль джерела полягає в тому, що в момент виникнення 

ПРХ lt T  воно є початковою точкою подальшого поширення процесу; в момент 

tl лише одна комірка вважається охопленою ПРХ – комірка cl, але внаслідок яви-

ща розповсюдження в кожен наступний момент часу число охоплених ПРХ комі-

рок буде збільшуватися (зрозуміло, якщо не вжито відповідних заходів щодо ло-

калізації).   

У попередньому розділі було відзначено, що можливість виникнення ПРХ 

в певній комірці визначається небезпекою, яка залежить від класу умов місцевос-

ті, класу станів ЗС і типу ПРХ. Для виникнення ПРХ необхідна наявність збурю-

ючого впливу (наприклад, антропогенної або техногенної природи), який з ураху-

ванням умов місцевості та умов ЗС є достатнім для переходу ПТС в збурений 

стан. Іншими словами, ПРХ певного типу виникають при певному «збігу обста-

вин», які є наслідком впливу ЗC на ділянки місцевості певного класу. 

Певна комірка сl може стати джерелом ПРХ в момент часу tl при певній 

комбінації стану зовнішнього середовища lt

EState  і стану комірки l

l

t

cState . Слід за-

уважити, що така комбінація не означає негайного виникнення ПРХ, а лише ство-
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рює потенційну можливість виникнення ПРХ у вигляді оцінки небезпеки μ1. Та-

ким чином, комірка cl в момент часу tl при певній комбінації стану зовнішнього 

середовища lt

EState  і стану l

l

t

cState  може бути джерелом ПРХ з певною ймовірністю 

(можливістю) μl. 

На сьогоднішній день у багатьох регіонах світу накопичені досить великі 

масиви даних, що стосуються статистики виникнення ПРХ і враховують метеоро-

логічні, антропогенні та інші фактори з урахуванням сезонності (для певної пори 

року). Накопичені масиви даних доступні для комп'ютерної обробки. В [49-52] 

запропоновано проводити обробку статистичними методами, наприклад, підрахо-

вувати число позитивних результатів при відомій загальній кількості збігів конк-

ретних факторів впливу, де позитивним результатом вважається подія – виник-

нення ПРХ. Тоді відношення числа позитивних результатів до загального числа 

випадків дасть оцінку ймовірності виникнення ПРХ в конкретний час року, при 

конкретних кліматичних (та інших) умовах і при заданих значеннях параметрів 

стану комірки.   

Однак, виникнення ПРХ є цілком стохастичним процесом, причому ряд 

обставин їх виникнення або є зовсім невідомим внаслідок неможливості спосте-

режень в повній мірі, або відомим недостовірно внаслідок обмеженої точності 

спостережень. Крім того, мають місце «приховані» чинники і залежності, що не 

дозволяють належним чином встановити вплив на виникнення ПРХ.   

Більш обґрунтованим рішенням є використання для обробки накопичених 

масивів даних сучасних методів інтелектуального аналізу даних і вилучення знань 

(Data Mining & Knowledge Discovery), які дозволяють враховувати неповноту і не-

точність спостережень за рахунок застосування формального апарату нечітких 

(Fuzzy) і наближених (Rough) множин  і виявляти приховані залежності у великих 

масивах даних. Застосування методів інтелектуального аналізу даних дозволяє 

отримати оцінку можливості виникнення ПРХ на множині виявлених збігів зна-

чень параметрів, які описують умови місцевості, і зовнішнього середовища.  
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Не вдаючись в природу відмінностей оцінок імовірності та можливості по-

дій, і абстрагуючись від конкретного способу обробки масиву ретроспективних 

даних, далі в роботі будемо розглядати кількісну оцінку можливості виникнення 

ПРХ як оцінку впевненості (confidence).  

Слід зауважити, що процес поширення ПРХ може відбуватися паралельно 

в часі від декількох незалежних (або залежних) одне від одного джерел, тому в за-

гальному випадку існує одночасно множина джерел. Будемо вважати, що кожне 

джерело ul в процесі поширення ПРХ формує зону розповсюдження Fl (рис. 3.1). 

Зоною розповсюдження в певний момент часу t є площа, зайнята ПРХ в 

цей момент часу (рис. 3.1).  

Визначення 3.1. Джерелом виникнення lu  сценарію ПРХ Fl є комірка lc C  

в межах якої фізично локалізована зона розповсюдження сценарію Fl в початко-

вий момент часу tl  [365]. 

Визначення 3.2. Комірка lc C  може стати джерелом виникнення lu  сце-

нарію ПРХ Fl в момент часу tl з упевненістю μl при певній комбінації класу станів 

ЗС lt

EState  і стану комірки l

l

t

cState  з ймовірністю (можливістю) p = μl. Дана можли-

вість є небезпекою. 

Таким чином, якщо в комірці lc C  в момент часу tl спостерігається вини-

кнення ПРХ, ця комірка є джерелом виникнення ПРХ з упевненістю μl = 1, при 

цьому формується зона розповсюдження Fl і починається процес поширення сце-

нарію ПРХ, що вимагає від ОПР своєчасного вирішення задачі діагностики і, далі, 

при виникненні НСПХ, своєчасного та ефективного вжиття заходів протидії.   

Якщо в момент часу t T  в комірці cl ПРХ не спостерігається, ця комірка 

все одно може стати джерелом ПРХ (для цього потрібна виявлена комбінація 

умов виникнення) з деякою впевненістю (імовірністю, можливістю) 0 1l  , що 

як правило оцінюється статистично на основі ретроспективної вибірки даних. 

Відповідно, отримана оцінка впевненості в тому, що комірка lc C  може стати 

джерелом ПРХ, може стати основою для вирішення задачі прогнозування виник-

нення ПРХ.  
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При подальшому розгляді ПРХ будемо враховувати наступні припущення: 

1. ПРХ відбуваються виключно в межах ТС, що подається матрицею квад-

ратних комірок C розміром   ; 

2. ПРХ в загальному випадку має множину точкових джерел {ul}, які пов-

ністю охоплюють комірки ТС, в якій вони розташовані, і множину відповідних їм 

зон розповсюдження {Fl}. 

Очевидно, що 
1

Fn

i
i

F F


 , де  Fn u . 

ПРХ F в момент часу t T  визначається: 

а) множиною джерел    lU t u , де  1,..., Fl n t     – індекс джерела, nF(t) 

– загальна кількість джерел в момент часу t;  

б) множиною зон розповсюдження     lF t F t ,  1,..., Fl n t   , кожна з 

яких апроксимується множиною комірок     
lF FC t C t . 

Нехай  Fn t  – загальна кількість джерел ПРХ в момент часу t ;  ln t  – за-

гальна кількість комірок, що утворюють в момент часу t  зону розповсюдження 

lF , тобто    
ll Fn t C t . Позначимо через 

l

t

FState  стан зони розповсюдження lF  в 

момент часу t T , джерело якої знаходиться в комірці lc . Тоді 

 

 
 

1 1

,
l l

l m

n t n t

t t

F c m

m m

State State A c t
 

  .  

Позначимо через t

FState  стан ПРХ F  в момент часу t T , при цьому 

 

1

F

l

n t

t t

F F

l

State State


 . Відповідно, стан ПРХ t

FState  містить стани всіх комірок, що 

утворюють в момент часу t  зони розповсюдження ПРХ. Тоді ПРХ може бути 

описаний як множина комірок, що належать актуальній на момент розгляду мно-

жині зон розповсюдження. Отже, ПРХ F  в кожний момент часу t T  однозначно 

визначається множиною комірок, які охоплені ПРХ в момент t  або були охоплені 

ПРХ на інтервалі часу від моменту виникнення ПРХ lt  до моменту t .  
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Рис. 3.1. Фрагмент ПРХ 
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Рис. 3.2. Процес розповсюдження ПРХ 
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Для адекватного моделювання процесу поширення ПРХ становить значний 

інтерес множина джерел    
 

1

Fn t

l l
U t u


 . 

Розглянемо процес розвитку ПРХ з джерелом lu U  в комірці lc C  (рис. 

3.2). Виникаючи в момент tl в комірці cl, під стохастичним впливом ЗС ПРХ почи-

нає поширюватися від епіцентру, що знаходиться в комірці cl, в різних напрямках 

в межах ТС, охоплюючи з часом все нові і нові комірки.  

Множина комірок, які знаходяться на межі зони розповсюдження сценарію 

Fl та максимально віддалених від епіцентру цієї зони за різними напрямами в де-

який момент часу t, утворюють її контур  
lFK t . 

Зона розповсюдження сценарію ПРХ, як правило, поширюється одночасно 

в різних напрямках з різною швидкістю [5-7]. Поширення ПРХ, відповідно, приз-

водить до зміни (руху) його контуру. Можна сказати, що математичний опис пе-

реміщення в часі контуру ПРХ є адекватною моделлю динаміки поширення ПРХ 

[5-7, 115]. У той же час, поширення ПРХ пов'язане з протіканням в ПТС найскла-

дніших фізико-хімічних процесів, що є нестаціонарними, нелінійними, і опису-

ються системами рівнянь високої розмірності. Щоб достовірно визначити коор-

динати контуру ПРХ, необхідно не просто вирішити складні системи рівнянь, а 

вирішити їх з точними вихідними числовими значеннями параметрів.   

Слід зауважити, що отримати вихідні значення параметрів з необхідною 

точністю найчастіше неможливо через неточності, а також просторову і часову 

дискретність вимірів. Відповідно, не маючи якісних вхідних даних, неможливо 

отримати коректне рішення системи рівнянь, що описують рух контуру ПРХ. 

Більш того, значна обчислювальна складність рішення систем рівнянь високої ро-

змірності перешкоджає своєчасному визначенню положення контуру, що не до-

зволяє ОПР ефективно вирішувати завдання протидії НСПХ.   

Зазначені причини змушують використовувати наближені методи рішення, 

спрощувати моделі до розумної розмірності, забезпечувати їх стаціонарність і лі-

нійність, що негативно позначається на точності одержуваних рішень. Для прак-

тичних застосувань доцільно вимагати, щоб помилка обчислення положення кон-
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туру не перевищувала половини розміру   комірки cl. 

В [441] показано, що поширення зони розповсюдження ПРХ може бути 

представлено в наближеному вигляді контуром еліптичної форми, а рух контуру 

може характеризуватися швидкістю його поширення.  

Незважаючи на те, що вплив ЗС надає зоні розповсюдження ПРХ явний 

основний напрямок розповсюдження, зона зростає у всіх можливих напрямках, 

але з різною швидкістю. На практиці доцільно оцінювати швидкість поширення 

контуру зони розповсюдження ПРХ в чотирьох напрямках (рис. 3.2):  

- фронтальному, що збігається з основним напрямком поширення;   

- тиловому, протилежному основному напрямку поширення;   

- фланговому, перпендикулярному основному напрямку поширення. 

Відповідно, потрібно оцінювати фронтальну швидкість поширення f , 

флангову швидкість поширення l  ( r ) і тилову швидкість поширення b . Знаючи 

зазначені параметри швидкості і основний напрямок поширення  , можна отри-

мати координати контуру ПРХ в різні моменти часу lt t . Слід зауважити, що по 

кожному з напрямків поширення в різні моменти часу lt t  необхідно також ви-

значати інтенсивність ПРХ, що далі позначається як  S t .  

Таким чином, потрібно використати модель поширення ПРХ, входами якої 

iV  є параметри стану комірок ПТС і ЗС, а виходами oV  є параметри напрямку і 

швидкості поширення ПРХ (рис. 3.3).  

 

Рис. 3.3. Модель розповсюдження ПРХ 

 

 

Vi 

 

 

M 

AE(t) 

 tA
ic Ссi   

υ,  S 

ψ 

 

 

Vo 



141 
 

Така модель може бути спрощеною математичною моделлю [351-353], 

комп'ютерною імітаційною моделлю [109], гібридною моделлю, побудованою на 

основі інтелектуальних механізмів [350] тощо.   

Абстрагуємо поняття моделі до поняття функції. 

Нехай множина вхідних параметрів iV  моделі M  в кожний момент часу 

t T  включає: 

- стан ЗС t

EState ; 

- координати комірки-джерела lc C ; 

- стани  
i

t

cState  для кожної комірки ic C . 

Нехай також множина вихідних параметрів моделі M  може бути представ-

лена як  , , , , , , , ,o f l r b f l r bS S S S    V . 

Тоді модель M  є «чорним ящиком», який отримує на вході в момент часу t  

множину вхідних змінних iV  та виконує за кінцевий час   над ними певні перет-

ворення (знаходження рішень), і видає на виході результат у вигляді множини ви-

хідних змінних oV .  

Відповідно, модель M  може бути заданою в аналітичній, чисельної або ло-

гічній формі, та реалізованою у вигляді функції:  

 

    i of t t

M V V . (3.1) 

 

Виконання цієї функції приводить до запуску моделі в момент t  з встанов-

леними вхідними параметрами  i tV  і поверненню в момент часу t   значень 

вихідних параметрів  o tV , завдяки чому отримують координати контуру зони 

розповсюдження ПРХ станом на момент часу t  . 

Зведемо поняття моделі до поняття перехідної функції  , такої що 

   F 1 t

FX t State  . Припустимо, що використовуючи  , можна визначити стан 

ПРХ t

FState . 
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Визначення 3.3. Процес руйнівного характеру F , що розгортається в часі 

T  і просторі X , дискретизованому множиною комірок C , є складною динаміч-

ною системою, що включає територіальну систему   і характеризується в кожний 

момент часу t  станом t

FState , який визначається перехідною функцією  .  

Отже, ПРХ F  може бути заданий в такий спосіб: 

 

 ,T, ,State ,t

FF U t   . (3.2) 

 

3.2.  Модель просторової складової процесу руйнівного характеру  

 

ПТС, яка піддається впливу ПРХ, набуває динамічних властивостей. Стани 

КО, охоплених ПРХ, динамічно змінюються, що проявляється в зміні значень ди-

намічних параметрів з множини AD. Оскільки в просторовій моделі КО мінімаль-

ного розміру є комірка, то динаміку станів ПТС в умовах ПРХ зручно моделювати 

на рівні комірок. 

Множину комірок С умовно поділимо на підмножину комірок СК, схиль-

них до впливу ПРХ певного класу К, і підмножину комірок 
KC , не схильних до 

впливу ПРХ певного класу К: 

 

K KC C C  . 
 

 

Перша підмножина комірок, на відміну від другої, містить параметри з пі-

дмножини параметрів AD, значення яких в умовах ПРХ змінюються. 

Кожна точка х, що належить комірці с, як і будь-яка інша точка простору 

Х, характеризується кінцевою множиною атрибутів А = {a1, a2, …, am}= S DA A . 

Нехай aV  – область значень атрибуту a A , a

a A

V V


 . Оскільки комірка є однорі-

дним підпростором простору Х, кожна точка комірки характеризується однакови-
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ми значеннями атрибутів з множини А. Отже вважатимемо, що в кожен момент 

часу t комірка характеризується певним станом: 

 

     , ,t

c I S DState Des c t A c A c t   , (3.3) 

 

де AS(c) – набір значень статичних параметрів з підмножини AS комірки с; 

AD(c) – набір значень динамічних параметрів з підмножини AD комірки с в 

момент часу t. 

Нехай 
S

S

A a

a A

V V


  – область значень всіх статичних атрибутів комірок, 

D

D

A a

a A

V V


  – область значень всіх динамічних атрибутів комірок, 
E

E

A a

a A

V V


  - 

область значень всіх атрибутів ЗС. Введемо функції 
SAf  і 

DAf , які зіставляють пе-

вній комірці набір значень статичних і динамічних параметрів відповідно, та фун-

кцію 
EAf , що зіставляє набір значень параметрам ЗС. 

 

:
SA S Sf C A V  , (3.4) 

:
DA D Df C A t V   , (3.5) 

:
EA E Ef A t V  , (3.6) 

 

де 
S

S a

a A

V V


  – область значень статичних атрибутів, 

      
D

D a

a A

V V


  – область значень динамічних атрибутів, 

      
E

E a

a A

V V


  – область значень атрибутів ЗС. 

Тоді значення статичного атрибуту a комірки с можна визначити за допо-

могою  ,
SAf c a , а значення динамічного атрибуту a комірки с в момент часу t – за 

допомогою  , ,
DAf c a t . Оскільки всі точки певної комірки є А-нерозрізненими: 



144 
 

 

     

         

,

, , , , , ,
S S D D

i S j D

A i A i A j A j

c C x y c a A a A t T

f x a f y a f x a t f y a t

         

   
 

, (3.7) 

 

стан комірки c в момент часу t можна визначити за допомогою функцій 
SAf  и 

DAf : 

 

       , , , ,
S D

S D

t

c S D A A

a A a A

State A c A c t f c a f c a t
 

    , (3.8) 

а стан ЗС – за допомогою функції 
EAf : 

 

   ,
E

E

t

E E A

a A

State A t f a t


  . (3.9) 

 

Визначимо набір значень статичних параметрів комірки. Оскільки комірка 

с належить геотаксону fG(c), то набір значень статичних параметрів комірки с ви-

значається наступним чином: 

 

         , ,
S S

S S

S S G A G A

a A a A

A c A f c f f c a f с a
 

   , (3.10) 

 

тобто набір значень статичних параметрів комірки дорівнює набору значень па-

раметрів геотаксону, якому вона належить. 

Визначимо набір значень динамічних параметрів комірки. Особливістю 

просторово-розподіленого ПРХ є те, що поведінку комірки не можна розглядати 

ізольовано. На динаміку стану комірки впливають стани сусідніх комірок. Будемо 

вважати, що множина сусідніх комірок для певної комірки с складається з усіх 

комірок, що знаходяться в квадраті розміром 33 комірки з центром в комірці с. 

Позначимо цю множину як Сneigh(c). Очевидно, що   ( )neighс С С c C   . Множину 
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станів, в яких знаходяться комірки, сусідні для комірки с, в момент часу t позна-

чимо  neigh

t

C с
State , тож в кожний момент часу t  

 
neigh

neigh

t t

cC с

c C c

State State


 . 

Значення динамічних параметрів комірки c в момент часу t залежать від 

наступних факторів: 

1) стану комірки c в момент часу (t-1): 1t

сState  ; 

2) значення параметрів ЗС в момент часу (t-1): AE(t-1) = 1t

EState  ; 

3) значення параметрів сусідніх комірок в момент часу (t-1): A(Cneigh, t-1)
 

 
1

neigh

t

C с
State  . 

 

        

  1 1 1

, , 1 , , 1 , 1

, ,

D

D

D neigh

D

D A neigh E

a A

t t t

A c EC c

a A

A c t f A c t A C t A t

f State State State



  



    


. (3.11) 

 

Крім того, всі комірки, що належать підмножині Сi (множині апроксимації 

геотаксону gi), мають однакові значення атрибутів з підмножини SA A : 

 

       1,.., , , ,S

S S

A

X S m n i A m A ni G a A c c C f c a f c a       
  . 

(3.12) 

 

Знаючи стани комірок в момент часу t, можна описати стан ПТС   в той 

же момент часу (рис. 3.4):  

 

t t t

c E

c C

State State State



 
  
 

. 
(3.13) 

Введемо набори класів в множині статичних і динамічних параметрів. 

Набір класів в множині статичних параметрів комірки (класи умов мі-

сцевості). 

Класи в множині статичних параметрів комірок є статичними класами 

умов місцевості, що представлені геотаксонами, які є компонентами зв'язності то-

пологічного простору SA

CT  (2.31), що побудований за допомогою відношення AS-
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нерозрізненості SA

C  в множині комірок C  відносно множини статичних атрибу-

тів AS. 

 

 

 

Рис. 3.4. Формування стану ПТС в момент часу t 

 

Таким чином, кожен клас еквівалентності сімейства / SA

СС   охоплює діля-

нки території з однаковими умовами місцевості, які описуються множиною зна-

чень статичних параметрів з множини AS. Будемо вважати, що кожен такий клас 

еквівалентності визначає статичний клас умов місцевості. Множину таких стати-

чних класів позначимо WS. Оскільки статичні класи WS = {wS1, wS2,…, wSn} форму-

ються на основі значень статичних параметрів AS, тобто ( S SA W ), відношення AS-

нерозрізненості 
SA

C  на множині комірок можна замінити відношенням wS-

нерозрізненості 
Sw

C . Відношення wS-нерозрізненості на відміну від AS-

нерозрізненості дозволяє формувати осмислену кількість класів еквівалентності, 

завдяки чому в множині комірок формується простір апроксимації: 

 

 ,S Sw w

C Сapr C  .  

 

. 

. 

. 

1

t

cState  

с1 

с2 

сn 

. 

. 

. 

   1 1SA Sf c A с  

tState  

. 

. 

. 

   2 2SA Sf c A с  

   
SA n S nf c A с  

    1 1, ,
DA E Df c A t A c t  

    2 2, ,
DA E Df c A t A c t  

    , ,
DA n E D nf c A t A c t  

n

t

cState  

2

t

cState  

E    
EA Ef t A t  
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Набір класів в множині динамічних параметрів комірки (фази). 

Моделювання динаміки ПРХ на сітці з комірок полягає в моделюванні 

змін стану комірок. Будемо вважати, що при зміні свого стану в умовах ПРХ ко-

мірка проходить через послідовність якісно різних класів станів, які визначаються 

значеннями динамічних параметрів з множини AD. Назвемо їх фазами.  

Множину фаз позначимо WD. Підрозділ станів комірки на фази здійсню-

ється таким чином, що кожна фаза характеризується певними законами зміни ста-

ну комірки. При переході комірки з однієї фази в іншу ці закони змінюються. Як-

що стан комірки змінюється безперервно, то зміна фази здійснюється стрибкопо-

дібно. Множина фаз WD в множині значень динамічних параметрів комірки є впо-

рядкованою множиною відносно досяжності фаз. Наприклад, в найпростішому 

випадку в якості послідовності фаз комірки, що моделює ділянку лісу в умовах 

пожежі, можна виділити наступні (рис. 3.5): 

1) Розігрів лісового горючого матеріалу (ЛГМ) до температури горіння – 

w0; 

2) Термічне розкладання ЛГМ (піроліз) – w1; 

3) Займання ЛГМ – w2; 

4) Горіння ЛГМ – w3; 

5) Загасання горіння – w4. 

Однак, в загальному випадку в множині значень динамічних параметрів 

можна виділити необмежену кількість фаз. Нехай множиною фаз є множина WD = 

{wD1, wD2, …, 
DDnw }, де nD – кількість фаз. Виокремимо особливу фазу wD0 з мно-

жини можливих фаз, яка передбачає, що комірка ще не охоплена ПРХ і знахо-

диться в статичному стані. Переходи комірок в умовах ПРХ з однієї фази в іншу 

описують динаміку області, охопленої ПРХ, яка відображається на третьому шарі 

просторової моделі (рис. 2.19). В певний момент часу t множина комірок підроз-

діляється на фази за допомогою відношення нерозрізненості Dw

С , завдяки чому і 

множині комірок формується простір апроксимації: 

 

 ,D Dw w

C Сapr C  .  
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Рис. 3.5. Приклад послідовності класів станів 

 

 

 

 

Рис. 3.6. Формування стану ПТС в момент часу t 

Розігрів Займання Піроліз Загасання Горіння 
t0 t1 t2 

wD1 wD3 wD2 

t3 

wD4 wD0 

t5 t4 

. 

. 

. 

1

t

cState  с1 

с2 

. 

. 

. 
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ˆ
SA Scf c A  

tState  

. 

. 

. 
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ˆ
SA Scf c A  

 
1 1

1 ˆ ˆState ,
D Dc

t t t

A c Ef A A   

 
2 2

1 ˆ ˆState ,
D Dc

t t t

A c Ef A A   

2

t

cState  

   
1 1

ˆ
Sw Sc Sf A w с

 

   
1

1
ˆ

D Dc

t t

w Df A w c  

   
2 2

ˆ
Sw Sc Sf A w c  

   
2

2
ˆ

D Dc

t t

w Df A w c  

 1

tw c  

сn 

  ˆ
S nA n Scf c A  

 1 ˆ ˆState ,
D n Dcn

t t t

A c Ef A A   

n

t

cState  

   ˆ
S nw Sc S nf A w c  

   ˆ
D Dcn

t t

w D nf A w c  

 t

nw с  

 2

tw с  
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Нехай 
Swf  и 

Dwf  – функції, що зіставляють набору значень параметрів ко-

мірки клас умов місцевості або фазу з множин WS і WD відповідно (рис. 3.6). Тоді:  

 

 

:
S Sw A Sf V W ,  ˆ

SS w Sw f A , де S Sw W , 
ˆ

SS AA V , 
 

:
D S Dw A A Df V V W  ,  ˆ ˆ,

DD w S Dw f A A , де S Sw W , D Dw W , 

ˆ
SS AA V , 

ˆ
DD AA V . 

 

Очевидно, що: 

 

  
S SS w Aw f f c ,  

 

    , ,
D S DD w A Aw f f c f c t . 

 

  

Розбиття множини комірок С  на класи природних умов 
SW  в кожний мо-

мент часу t  формує територіальну систему: 

 

, ,W
Sw Sf C  . (3.14) 

 

Розбиття множини комірок С  на фази 
DW  в кожний момент часу t  формує 

стан ПРХ: 

, ,W
Dw DF f C . (3.15) 

 

Комірки з підмножини CK в кожен момент часу можуть знаходитися в од-

ній з множин можливих фаз WD. Однак, якщо комірка належить СK, але не знахо-

диться в умовах ПРХ F класу К, то вона може знаходитися тільки в фазі wD0 (рис. 

3.7). Розіб’ємо підмножину комірок CK на 2 підмножини: ті, що знаходяться в 

умовах ПРХ F класу К – CFK і ті, що не знаходяться в умовах ПРХ F класу К – 

FKC .  

Очевидно, що 
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K FK FKC C C  . 
 

 

Для комірок, що належать підмножині 
FKC , виконується правило: 

 

         01,..., , ,
D S D

KF

w A A Dc C t T i n f f c f c t w       , 
 

 

згідно з яким будь-яка така комірка в будь-який момент часу t може знаходитися 

тільки в фазі wD0 з множини можливих фаз WD (рис. 3.7). 

Нехай acc  – бінарне відношення досяжності (accessibility relation) між фа-

зами з множини WD. Це відношення характеризується такими властивостями, як 

рефлексивність, асиметричність і антитранзитивність. Відношення досяжності ви-

значається функцією досяжності: 

 

 : ,acc D Df W W true false  . 
(3.16) 

 

Пара  ,D accW   називається шкалою Кріпке. Визначимо класи також і в 

множині параметрів ЗС АE. Множину класів станів ЗС позначимо  1,...,E E EnW w w  

(рис. 3.8). Кожна комірка с одночасно перебуває в трьох фазах: wS, wD і wE з мно-

жин WS, WD і WE відповідно. Декартові добутки S DW W , E DW W  можна поділити 

на дві підмножини: підмножину пар сумісних класів і підмножину пар несумісних 

класів. При цьому кожна комірка с, що знаходиться в класі умов місцевості wS в 

будь-який момент часу t одночасно знаходиться в фазі wD, що є сумісною з wS, і в 

класі умов місцевості wE, що є сумісним з wD. 

Ніяка комірка ні в який момент часу не може перебувати в двох класах з 

множини пар несумісних класів. Нехай com  – бінарне відношення сумісності 

(compatibility relation) між класами з множин WS і WD, а також WE і WD. 



151 
 

 

 

          

 

Рис. 3.7. Комірки та фази 

 

 

 

 

Рис. 3.8. Комірки та класи 
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Відношення сумісності визначається функцією сумісності: 

 

 : ,com S Df W W true false  , 

 : ,com E Df W W true false  . 

 : ,com S D Ef W W W true false    

 

(3.17) 

 

Відношення сумісності є відношенням еквівалентності з наступними влас-

тивостями:  

1) рефлексивність,  

2) симетричність,  

3) транзитивність.   

У таблиці 3.1 представлені можливі відношення між парами класів. Табли-

ця являє собою матрицю, симетричну відносно головної діагоналі. 

На рисунку 3.9 схематично відображені відношення досяжності і суміснос-

ті, що визначають взаємозв'язок класів. 

Для будь-якої комірки с виконується правило: 

 

             , , ,
D S D S Sw A A Di w A Sj com Sj Dif f c f c t w f f c w f w w true     

   . 
 

 

В загальному випадку: 

 

    , ,com S D com S Dw w f w w true   . 
 

 

Композиційні класи. 

Таким чином, кожна комірка с в кожен момент часу t одночасно перебуває 

в трьох класах: S Sw W , D Dw W  і E Ew W     і E Ew W  (рис. 3.10), які формують 

тривимірний узагальнений клас станів SDE SDEw W . Серед елементів класів WD і WE 

введено відношення досяжності. В множинах Декартових добутків S DW W  і 

E DW W  введено відношення сумісності. 
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Таблиця 3.1 

 

Відношення між класами 

 

 WS WD WE 

WS  Відношення сумісності  

WD Відношення сумісності Відношення досяжності Відношення сумісності 

WE  Відношення сумісності Відношення досяжності 

 

 

 

 

Рис. 3.9.  Взаємозв'язок класів 
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Відношення досяжності в множині станів ЗС EW  вводяться для узагальнен-

ня, оскільки в загальному випадку параметри ЗС, такі як швидкість і напрямок ві-

тру, температура повітря та інші, можуть змінюватися в ході розповсюдження 

ПРХ, але якщо тривалість ПРХ становить не більше доби, а ЗС не характеризуєть-

ся мінливістю, то можна вважати ці параметри постійними на інтервалі часу роз-

повсюдження ПРХ. Параметри умов місцевості є постійними, тому клас умов мі-

сцевості Sw  для комірки не змінюється з часом. 

Класи з множин WS, WD і WE назвемо елементарними. Визначимо множини 

композиційних класів у вигляді Декартових добутків складових їх множин або пі-

дмножин таких Декартових добутків:  

 

    , , , ,SD S D S S D D com S DW w w w W w W w w true     , 
(3.18) 

SE S EW W W  , (3.19) 

    , , , ,DE D E D D E E com D EW w w w W w W w w true     , 
(3.20) 

 
   

, , ,
, ,

, , ,

S S D D E E

SDE S D E

com S E com S D

w W w W w W
W w w w

w w true w w true

     
  

     
. 

(3.21) 

Множина композиційних класів WSE описує статичну складову множини 

можливих станів комірок. 

Таким чином, виділимо три множини класів станів WS, WD і WE, а також 

три рівня класів: 

1) елементарні класи: S D Ew W W W ; 

2) композиційні двовимірні класи: SD SE DEw W W W ; 

3) композиційні тривимірні класи: SDEw W . 

Класи з множини WE в будь-який час є однаковими для всіх комірок. Ви-

значимо простір апроксимації для композиційних класів з множини SDW . Врахо-

вуючи той факт, що цей простір буде формуватися з просторів  C,S Sw w

C Capr    і 

 C,D Dw w

C Capr   , композиційний простір апроксимації визначимо таким чином: 
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Рис. 3.10. Перехід між композиційними класами комірки 

 

 

 

 

Рис. 3.11. Простір класів 
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 C C,SD SDw w

C Capr    ,  

 

де  
2

SDw

C C C   . Кожний клас апроксимації композиційного простору 

формується як перетин складових класів:  

 

    
   

   

1 2 1 2 1 2 1 2

1 1 2 2

1 2 1 2 1 1

, , , , , , , ,
, , ,

, , ,

S D

SD

S D

w wS S D D S S D D

C Cw S D S D

C w wS S D D S D

C C

c c c c C c c c c
apr c c c c

c c c c c c

    
  

   
 

 

Таким чином, в будь-який момент часу кожна комірка буде перебувати в 

певній точці в просторі класів (певному тривимірному класі) (рис. 3.11). 

На рисунку 3.11  представлено фазову точку для комірки, стан якої в пев-

ний момент часу належить класу умов місцевості wS6, фазі wD4, а сама комірка 

знаходиться в умовах ЗС, стан якого належить класу wE2. 

Зміна стану комірки в часі під впливом ПРХ буде являти собою певну тра-

єкторію в просторі класів (рис. 3.12). 

Множину можливих класів станів, в яких знаходяться комірки, сусідні для 

комірки с, позначимо як W(Cneigh(c)),    ( )neighс С W С c W   , 

      
 

, ,
neigh

neigh

c C c

t T W C с t w c t


   . 

Нехай fw – діагностична функція, що співставляє стану комірки відповід-

ний клас. Нехай STATE – множина можливих станів комірок. Тоді: 

 

:wf C STATE W  . (3.22) 

 

Таким чином, для кожної комірки с можна визначити: 

1) клас умов місцевості wS(c): 

    S w Sw с f A с , де 
S Sw W ,  

SS AA с V ,  
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Рис. 3.12. Траєкторія в просторі класів 

 

 

 

 

Рис. 3.13. Функції зміни стану комірки 
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що описує ділянку місцевості, на якій розташована комірка, 

2) композиційний клас wSE(c), 

 

      ,SE w S Ew с f A с A t , де 
SE SEw W ,  

 

що описує ділянку місцевості, на якій розташована комірка, у сукупності з пара-

метрами ЗС, 

3) елементарну фазу  ,Dw c t  в момент часу t: 

 

    , ,
neigh

t t

D w c C с
w c t f State State , де  D Dw t W , 

 
,

neigh

t t

c C c
State State STATE . 

 

 

При моделюванні ПРХ в множині комірок нас буде цікавити множина фаз. 

Оскільки на практиці важко точно віднести певний стан комірки до певної фази, 

то кожну фазу можна представити у вигляді області з розмитими межами в m-

вимірному просторі параметрів комірки. Тоді динаміка стану комірки буде траєк-

торією в цьому просторі параметрів. Рухаючись по цій траєкторії, стан комірки 

проходить через послідовність світів, пов’язаних відношенням досяжності, а та-

кож через їх розмиті межі. Стан комірки змінюється за певними законами, які ви-

значаються фазою, в якій знаходиться комірка, і змінюються при переході комір-

ки з однієї фази в іншу. Узагальнимо закон зміни стану комірки, що знаходиться в 

композиційному класі wij, де i – номер класу умов місцевості, j – номер фази, до 

поняття функції fij. Множина функцій зміни станів комірки: 

 

F = {fij: i = 1, …, nS, j = 1, …, nD, k = 1, …, nE}, 

W→F. 

 

 

Кожному класу умов місцевості wDi і фазі wSj буде відповідати певна функ-
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ція зміни стану комірки, яку можна подати у вигляді матриці 

11 1

1

...

... ... ...

...

D

S S D

n

n n n

f f

F

f f

 
 

  
 
 

, 

де nSE – кількість класів умов місцевості wSE, nD – кількість фаз (рис. 3.13). 

Наприклад, зміна стану комірки с, що знаходиться в класі умов місцевості 

wSi і в момент часу t в фазі wDi, можна визначити за допомогою співвідношення: 

 1t t

c ij cState f State  . 

 

3.3. Модель подій 

 

Як було зазначено раніше, кожна комірка в кожний момент часу t знахо-

диться в трьох елементарних класах: wS, wD і wE. Клас умов місцевості 

 S w Sw f A  характеризується сукупністю параметрів зі стабільними значеннями, 

тому назвемо його статусом комірки.  

Класи wS і wE на основі відношення сумісності зумовлюють множину мож-

ливих фаз, тому об’єднання цих двох класів назвемо умовою: 

 C S E w S Ew w w f A A    . 

Будемо розглядати будь-яку значну (можливо, стрибкоподібну [275, 276]) 

зміну значення деякого атрибута комірки, що змушує комірку змінювати свою 

фазу wD, як подію  , таким чином, що : Di Djw w  . Тоді модель ПРХ може бути 

представлена як модель динамічних змін фаз певної підмножини комірок, охоп-

леної цим процесом в просторовій моделі ПТС, тож задача моделювання динамі-

ки ПРХ на сітці з комірок зводиться до задачі моделювання зміни фаз комірок.   

Для подальшого аналізу різних аспектів події, що спостерігається, в зале-

жності від точності спостереження, її необхідно класифікувати, дотримуючись 

певної ієрархії. Як мінімум, необхідно побудувати таксономічну ієрархію 1I , що 

відповідає множині класів  
1

n

i i
Class class


 , де iclass  – клас події, з визначеним 

на ній відношенням часткового порядку 1 , що впорядковує інформацію від абст-
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рактної до детальної: 
1 1 2class class  означає, що клас 

1class  містить менше інфор-

мації ніж 
2class .  

Крім того, кожна подія, що фіксується, може бути частиною якоїсь більш 

складної структури подій, наприклад, ланцюга, тригера тощо. Відповідно, доціль-

но побудувати композиційну ієрархію 2I , що відповідає певній структурі подій 

j k l   , з визначеним на ній відношенням часткового порядку 2 , що впоряд-

кує розташування події, яка спостерігається, в даній структурі: 2k j   буде озна-

чати, що j  включене в структуру 
k  в якості складової. 

Крім того, можна побудувати просторову ієрархію 3I  на основі запропоно-

ваної просторової моделі з множиною елементів {комірка, геотаксон, зона}, і за-

даним на ній відношенням часткового порядку 3 , а також часову ієрархію 4I  з 

множиною елементів {секунда, хвилина, година, день, ...} і заданим на ній відно-

шенням суворого порядку 4 . Саме просторова й часова ієрархії є базовими для 

побудови адекватної просторово-часової моделі ПРХ. 

Таким чином, базовим елементом моделі подій є ієрархія. Будемо розгля-

дати ієрархію i  як трійку:  

 

, ,i i i iI   , (3.23) 

 

де iI  – множина деяких елементів, відповідна певному відношенню i ,  

i  – задане на множині iI  відношення часткового порядку,  

i  – найменший (молодший) елемент порядку i .  

Модель подій можна визначати з використанням відношень таксономії 1 , 

композиції 2 , просторових 3 , часових 4 , досяжності 5 , сумісності 6  тощо, як 

окремо, так і спільно. В таблиці 3.2 відображені види ієрархій. 

Представимо сигнатуру події як кортеж 
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1

,
m

i i
s A


  , (3.24) 

 

де A  – множина атрибутів,  

 
1

m

i i
  – множина ієрархій i , індукованих відповідними відношеннями 

i .  

Тоді модель подій може бути визначена як 

 

,E q s , (3.25) 

 

де q  – певна множина змінних, 

 s  – сигнатура подій. 

Подія   в моделі E  може бути представлена структурою 

 

,class, ,c,Y t A , (3.26) 

 

де .Y E q  – унікальна мітка події,  

1. .class E s I  – клас події,  

t T  – час фіксації події (момент спостерігання, 4. .t E s I ),  

c C  – комірка простору (геолокація спостерігання події, 3. .c E s I ),  

A  – множина атрибутів події, A A  .  

Таким чином, подія   є складним об'єктом, який належить певному класу 

подій class Class  і приймає значення атрибутів відповідної комірки c C , яка 

містить точку простору, де подія відбулася. Оскільки умови і точність спостере-

ження подій можуть бути різними в різні моменти часу і в різних точках просто-

ру, подію   також може бути описано атрибутами, які відрізняються за своєю то-

чністю (визначеністю) в різних точках на шкалі часу T . 
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Таблиця 3.2 

 

Ієрархії подій 

 

 
Назва Позна-

чення 

Відношення по-

рядку 

Відношення Смисл відношення Приклад елементів 

Таксоно-

мічна 

I1 
1 1 2class class  Таксономії υ1 Клас сlass1 містить мен-

ше інформації, ніж сlass2 

{підклас, клас, су-

перклас} 

Компози-

ційна 

I2 
2k j  Композиції 

υ2 
k  включена до струк-

тури j  в якості складо-

вої 

{частина, підсисте-

ма, система} 

Просторо-

ва 

I3 
3k j  Просторове 

υ3 
k  є частиною j  

{комірка, регіон, 

зона} 

Часова I4 
k 4 j  Часове υ4 

k  раніше, ніж j  на де-

яку кількість елементів 

часової ієрархії 

{секунда, хвилина, 

година, день} 

Досяжнос-

ті 

I5 
5k j  Досяжності 

υ5 
j  слідує за k  Стани об’єктів 

Суміснос-

ті 

I6 
6k j  Сумісності υ6 Стани об’єктів можуть 

існувати одночасно 

Стани об’єктів 

 

                                                 

 

Рис. 3.14. Зв'язний ациклічний мультиграф 
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Потік подій  1 2, ,... nS     в моделі E  є послідовністю подій, впорядко-

ваною за T  так, що 1 2 ...T T T nt t t      для всіх подій послідовності. Подію   

послідовності iS  з індексом j  будемо позначати як i

j , так що .i jt t T   . Отже, 

повне впорядкування моделі E  за 
T  при наявності 0, , Tt T   є необхідною умо-

вою її адекватності.  

Нехай шлях  ,ci jc  є послідовністю подій, що поширюються по ланцю-

жку від комірки ic  до комірки 
jc . Два і більше шляхів можуть бути об'єднані за 

допомогою оператора конкатенації. 

Нехай L  – непорожня множина-носій із заданими на ній мультиплікатив-

ним   і адитивним   операторами. Якщо дана множина задовольняє умовам 

ідемпотентності, комутативності, асоціативності і дистрибутивності, для будь-

яких , ,x y z L , може бути побудована дистрибутивна квазі-решітка , ,R L   . 

Далі, задаючи нуль-арні операції 0 і 1, а також умову поглинання, отримуємо об-

межену дистрибутивну решітку (напівкільце) , , ,0,1Z L   , не замкнуту відно-

сно об'єднання [1, 94, 135], де , ,1L   – моноїд, а , ,0L   – комутативний моноїд. 

Отримане напівкільце Z  характеризується наступними властивостями: a) 

  x x ; б)  0 0 ; в)   1L  ; г)    i ii Ii I
L L


   .  

Виходячи з ідемпотентності адитивного оператора   відносно L  і власти-

востей напівкільця Z , можна задати на L  відношення порядку Z , таке що 

, ,    Zx y z L x y x z y     . Відношення Z  є відношенням часткового поряд-

ку на L , що дозволяє порівнювати різні елементи множини-носія, при цьому 

Zx y  означає, що значення y  є кращим, ніж значення x .  

Запропонована модель напівкільця та відношення часткового порядку мо-

жуть служити каркасом моделі правдоподібності. Обираючи відповідну множину-

носій L , визначаючи на ньому адитивний   і мультиплікативний   оператори, а 

також операції взяття точної нижньої межі inf і верхньої межі sup на Z , можна 
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побудувати модель правдоподібності , яка може виражати ступінь правдоподіб-

ності як міри приналежності елемента до множини-носія.  

Таким чином, ми можемо використовувати оцінку відносної правдоподіб-

ності на шкалі [0,1], і замість оцінки ймовірності подій оцінювати їх як більш мо-

жливі, менш можливі, або однаково можливі на основі чисельного значення (сту-

пеня) їх правдоподібності. Це дозволить в рамках єдиної структури комбінувати 

оцінки ймовірності подій, отримані на основі статистичних спостережень, з оцін-

ками можливості інших подій, які отримані від експертів, а також враховувати 

неповноту і неточність спостереження подій, що подаються за допомогою нечіт-

ких (fuzzy) або наближених (rough) множин. 

 

3.4. Правдоподібні деревовидні мережі подій 

 

Побудуємо мережевий формалізм подання знань в моделі подій E , засно-

ваний на спільному відображенні множини індукованих ієрархій в деревовидну 

структуру подій.  

Розглянемо спрямований зв'язний ациклічний мультиграф (рис. 3.14) 

,g v e , де v  – множина вершин, e  – множина дуг. Непорожню множину вер-

шин мультиграфу v  розіб'ємо на три непересічних множини: множину кінцевих 

вузлів (листів) u v , множину коренів r v , і множину вузлів b , що не є коре-

нями та листями, причому u b r  = , u b u r b r   = = = . Непорож-

ню множину дуг e  розіб'ємо на підмножини 1 ... ne e e  = , кожна з яких відо-

бражає певне відношення i , задане на v .  

Введемо мультиграф g  в модель подій E . 

Ми можемо використовувати модель правдоподібності  для того, щоб по-

значати дуги мультиграфу коефіцієнтами правдоподібності, які належать множи-

ні-носію L . Наявність переходу (дуги ie e  ) між двома вузлами відображає ная-

вність деякого відношення i  між подіями, представленими вузлами. Оцінки пра-
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вдоподібності i L  , що зіставлені дугам на підставі моделі , відображують 

ступінь наявності відношення 
i  між двома вузлами, з'єднаними даної дугою.  

В якості моделі  можуть використовуватись: 

- детермінований апарат (D), що дозволяє помітити дуги булевими оці-

нками  0,1DL  , які відображають наявність (1) або відсутність (0) відповідного 

відношення; 

- апарат теорії ймовірності (P), за допомогою якого оцінюють ймовір-

ність переходу від вузла до вузла,  0,1PL  ; 

- апарат теорії нечітких множин (F), за допомогою якого оцінюють мо-

жливість переходу від вузла до вузла,  0,1FL  ; 

- апарат теорії наближених множин (R), за допомогою якого оцінюють 

ступінь можливості і необхідності переходу від вузла до вузла,    0,1 0,1RL   ; 

- апарат часової теорії (T), за допомогою якого оцінюють очікуваний 

час переходу від вузла до вузла,  0,TL   .  

Адитивний оператор   моделі правдоподібності  дозволяє оцінювати   

при наявності множини переходів з деякого (одного) вузла, мультиплікативний 

оператор    для транзитивних замикань переходів. На основі простих моделей 

(D, T, P, R, F) можуть бути побудовані складні композиційні моделі, наприклад 

(PT, FT, FR, FRT).  

Композиційної моделлю правдоподібності 

 назвемо модель, яка побудо-

вана з моделей 
i
 і 

j
 так, що напівкільце композиційної моделі Z   є Декартовим 

добутком напівкілець вихідних моделей, i jZ Z Z   . 

В табл. 3.3 наведені варіанти побудови деяких моделей правдоподібності 

[446]. Композиційні моделі побудовано на основі простих моделей, їх напівкільця 

є результатами Декартових добутків вхідних напівкілець. 

Складною моделлю правдоподібності   назвемо множину  
1

n

i i
 простих і 

композиційних моделей правдоподібності, які спільно використовуються.  
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Таблиця 3.3 

 

Варіанти реалізації моделі правдоподібності   на основі напівкільця Z  

 

Модель правдоподібності,  L      0 1 

Детермінована, D  0,1      0  1  

Ймовірнісна, P  0,1     
1

1 1
k

ii
p


   0  1  

Нечітка, F  0,1   1mink

i i   1maxk

i i  0  1  

Наближена, R    0,1 0,1   1 1
,

k k

iii i
d d

 
  1 1

,
k k

iii i
d d

 
 0,0  ,U U  

Часова, T  0,     1mink

i it  0    

Ймовірнісно-часова, PT    0,1 0,    1 1
,

k k

i ii i
p t

        11
1 1 ,min

k k

i i ii
p t

    0,0   1,  

Нечітко-часова, FT    0,1 0,     1 1
min ,

kk

i i ii
t       1 1max ,mink k

i i i it    0,0   1,  

Наближено-часова, RT      0,1 0,1 0,      11 1
, ,

k k k

ii iii i
d d t

        11 1
, ,min

k k k
ii i ii i

d d t 
  0,0 ,0   , ,U U   
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Правдоподібною деревовидною мережею подій (ПДМП) в моделі E  на 

основі потоку подій  1,... nS   , такого що .i E s  , назвемо структуру 

 

 
1

, , , , , ,
k

i i i
G g      


 , , (3.27) 

 

де g  – ациклічний зв'язний мультиграф,  

: r S   – відображення кінцевого вузла r  в певну подію з потоку S ,  

: r T   – відображення кінцевого вузла r  на множину значень часу 

4. .E s I ,  

: r X   – відображення кінцевого вузла r  на множину просторових ло-

кацій 3. .E s I ,  

.: 2E s Av  .

 – відображення вузла v  на множину атрибутів . .E s A ,  

 
1

k

i i
 – множина відношень часткового порядку 

i
 на множині вузлів v , 

кожен з яких індукований відношенням 
i  і поданий підмножиною вузлів ie e  ,  

  – складна модель правдоподібності,  

: j

i j


 e  – відображення міток кожної з дуг 1je e   на оцінки правдо-

подібності j  моделі  .  

Кореневі вузли r   ПДМП G  визначають множину послідовностей (по-

токів), що складаються з усіх подій, упорядкованих за  i . Кожен кореневий ву-

зел r r  відповідає певним атрибутам події  , часової локації   і просторової ло-

кації  . Некінцеві вузли відображують значущі потоки подій, представлених кін-

цевими вузлами u u . Кожен вузел деревовидної мережі подій (ДМП) є складо-

вою частиною послідовності подій, а нащадки кожного вузла продовжують пев-

ний ланцюжок батьківської послідовності.   

ПДМП може використовуватися для формалізації частково впорядкованих 

множин подій, які відбуваються одночасно і спільно. В цьому випадку кінцеві ву-

зли представляють елементарні події, що спостерігаються, а некінцеві вузли від-

повідають складним, агрегатним подіям, які відповідають послідовностям елеме-
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нтарних подій. Більш того, некінцеві вузли містять обмеження на своїх нащадків, 

включаючи часові, просторові та інші відносини 
i   і порядок їх появи. 

Важливою особливістю представленої формалізації ПДМП є можливість 

розширення множини відношень між подіями новими відношеннями 
k , додаючи 

відповідну підмножину дуг 
ke  і реалізуючи відповідне відношення порядку 

k
.  

Побудована раніше композиційна ієрархія 2I  дозволяє розглядати ПДМП 

як композиційну структуру, що включає в якості елементів інші деревовидні 

структури. При наявності декількох потоків подій в моделі і множини різних від-

ношень між ними утворюється складна композиційна структура. Композиційною 

правдоподібною деревовидною структурою подій в моделі E  з множиною потоків 

подій  
1

n

j j
S


, 1 ,...j j

j mS      , таких що .j

i E s  , будемо називати структуру виду 

1 ... nG G G , що є лісом полі-мультидерев.   

На основі запропонованої формалізації ПДМП можливо: класифікувати 

кожну подію S  з E , тобто визначити її клас class Class  згідно порядку 
1
; 

встановити порядок 
T  і склад 

2
 подій деякої послідовності подій, яка відбува-

ється при розвитку ПРХ; встановити послідовність і параметри подій, що визна-

чають їх приналежність певному шляху, який веде до певної комірки c ; визначи-

ти відповідність послідовності подій, що спостерігається, деякому можливому 

шляху  ; визначити досяжність одного вузла ПДМП з іншого вузла ПДМП (ная-

вність певного кінцевого шляху  ); визначити сумісність різних вузлів ПДМП; 

здійснювати висновок від кореневих вузлів ПДМП до кінцевих і навпаки. 

Висновком на ПДМП G  є певний кінцевий вузел u u , такий що шлях 

 ,u r  до нього з вихідного вузла u  задовольняє встановленому порядку появи 

подій 
T . Знаходження висновку, як і виконання інших операцій, вимагає локалі-

зації різних фрагментів ПДМП за певним критерієм, наприклад, виокремлення 

зрізу всіх вузлів, що відповідають заданому часовому інтервалу; виявлення всіх 

абстрактних вузлів щодо деякого конкретного вузла; виділення всіх вузлів, що за-

довольняють заданим обмеженням тощо.   
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Таким чином, ПДМП як формальна система надає досить потужний ін-

струментарій, що реалізує операції над деревами, їх фрагментами і композиціями. 

Для оцінки часових відносин 
4  між подіями можуть бути використані нечіткі 

(FT) і наближені (RT) часові теорії, для чого модель правдоподібності   розши-

рюється FT- и RT- композиціями. 

На рисунку 3.15 представлений фрагмент нечітко-часової FT-ПДМП. Мо-

жна помітити, наприклад, що агрегатна подія 
111  є послідовністю з події 

1111  і 

можливо (с нечіткою оцінкою 0,8) наступної за нею з інтервалом від 1 до 5 хви-

лин події 
1112 . Також, якщо 

111  є складовою абстрактної події 
11 , то можливо 

(з оцінкою 0,5) протягом інтервалу від 2 до 6 хвилин має відбутися подія 
112 . 

Запропоновану формалізацію ПДМП можна розглядати як абстракцію ві-

домої моделі мережі довіри (Belief Network) [247].  Так, у разі використання нечі-

тких оцінок довіри є аналогія F-ПДМП з нечіткими байєсовськими мережами, в 

разі імовірнісних оцінок - аналогія P-ПДМП з ймовірнісними байєсовськими ме-

режами [89].  Важливою особливістю ПДМП є те, що складність виведення на них 

лінійно залежить за часом від розміру наявної ПДМП [188].  

 

3.5. Багаторівневі правдоподібні деревовидні мережі подій 

 

Визначена раніше сигнатура .E s  дозволяє відобразити відношення між 

об'єктами, зокрема таксономічну і композиційну ієрархії, часову шкалу тощо.  

Однак, сигнатура моделі E  може бути доповнена і іншими відношеннями 

між об'єктами і класами, наприклад каузальними [246]. Множина таких відношень 

(назвемо їх накладеними на модель E ) між об'єктами не може бути представлена 

формально в самій моделі E , оскільки вони виражені не як зв'язок між об'єктами, 

а як зміна зазначеного зв'язку. Відповідно, в асоційованій з моделлю подій E  

ПДМП накладені відношення повинні представлятися не дугами між вершинами 

ПДМП, а впливом на зміну оцінок правдоподібності  , пов’язаних з такими дуга-

ми. Оскільки формалізація ПДМП таких можливостей не надає, розширимо її від-

повідним чином.   
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Рис. 3.15. Фрагмент нечітко-часової (FT) ПДМП 
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Рис. 3.16. Фрагмент БПДМП 
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Багаторівневою правдоподібною деревовидною мережею подій (БПДМП) 

будемо називати структуру  

 

 1 1
,... , ,

m

j m j
G G G G  


 ,... , 

(3.28) 

 

де 
jG   ПДМП j -го рівня, 1..j m ,  

   загальна модель (метамодель) правдоподібності,  

   множина дуг, що з'єднують вузли і вершини i -го и j -го рівнів 

ПДММП, 1 1

m m

i j ij    e ,  

: ij

ij ij


 e   відображення, що позначає кожну дугу з ij e  певною 

оцінкою правдоподібності 
ij  в певній моделі  .  

Структура G  є гіперлісом полі-мультидерев. 

БПДМП G  включає множину ПДМП  1 ,...j mG G G,... , які формують рі-

зні мережі 1,...j m , накладені одна на одну так, що вузли і дуги ПДМП нижнього 

рівня залежать від оцінок правдоподібності, пов'язаних з вузлами верхнього рівня. 

При числі рівнів m  БПДМП називається m -рівневою правдоподібною деревовид-

ною мережею подій і позначається як mG .   

На рис. 3.16 представлено фрагмент 3-рівневої БПДМП, утвореної на мно-

жині ПДМП  * * *

1 2 3, ,G G G . Суцільними стрілками зображені дуги e , відповідні від-

ношенням, заданим на множині вершин кожної з ПДМП. Пунктирними стрілками 

зображені дуги, відповідні відношенням, заданим між вершинами ПДМП 
1G  і 

множиною вершин і дуг ПДМП 
2G , в той час як штрих-пунктирними стрілками 

зображені дуги, задані між вершинами ПДМП 
2G  і множиною вершин і дуг 

ПДМП 3G . Кожна з дуг ij e  може мати пов'язану оцінку правдоподібності 
ij .  

З допомогою одного рівня БПДМП (наприклад, 
1G ) може бути визначено 

множину переходів, інший рівень (
2G ) може містити причинно-наслідкові (кауза-

льні) зв'язки переходів, а третій шар ( 3G ) може містити модель подій. Такий під-
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хід є зручним, якщо існує необхідність представляти зміни оцінок правдоподібно-

сті переходів між подіями від зовнішніх по відношенню до моделі подій факторів, 

наприклад, від зовнішнього середовища (погодні умови) або від рішень з боку 

ОПР (рис. 3.16). 

Представлена формалізація БПДМП може бути порівняна з метамережею 

Байеса [89, 103, 126, 129, 205, 239], і на неї можуть бути узагальнені відповідні 

методи отримання висновків. БПДМП є складною структурою, що дозволяє орга-

нізувати частково впорядковані сукупності подій, які спільно відбуваються та 

спостерігаються за допомогою множини незалежних джерел, в потоки подій різ-

ного рівня абстракції, що дає можливість на основі БПДМП представляти і обро-

бляти неповну і неточну інформацію про динаміку ПРХ в рамках ПТС. 

 

3.6. Висновки за розділом 3 

 

1. Просторова модель ПТС в стабільному стані може бути побудована у 

вигляді топологічного простору за допомогою відношення нерозрізненості на ос-

нові множини статичних параметрів ділянок місцевості, що породжує множину 

класів природних умов 
SW .  

2. На множині станів комірки в умовах ПРХ введено впорядкований набір 

фаз 
DW , пов’язаних відношенням досяжності, що дозволяє представити динаміку 

ПРХ в ПТС у вигляді послідовності змін фаз комірок; на множинах станів ЗС і 

станів умов місцевості також виділено відповідні множини класів 
EW , 

SW . На 

множинах Декартових добутків 
S DW W  и 

E DW W  введено відношення суміснос-

ті, при цьому кожна комірка с, що знаходиться в класі умов місцевості wS, в будь-

який момент часу t одночасно знаходиться в фазі wD, що є сумісною з wS, і в класі 

умов місцевості wE, що є сумісним з wD.  

3. Для подання невизначеної інформації запропоновано модель правдо-

подібності, яку побудовано на основі напівкільця, що припускає спільне викорис-

тання в рамках однієї структури множини часових міток, імовірнісних, нечітких і 

наближених оцінок правдоподібності та їх комбінацій, за допомогою яких надалі 

побудовано формальну модель правдоподібних деревовидних мереж подій, які є 

основою для подання знань про динаміку процесів в ПТС. 
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4. Модель подання знань про динаміку ПРХ представлено у вигляді де-

ревовидної мережі подій, в якій, на відміну від існуючих мереж, кінцеві вузли, що 

відповідають подіям переходу комірки з однієї фази в іншу, асоційовані не тільки 

з моментами часу їх спостереження, але й з відповідними елементарними ділян-

ками ТС, що забезпечує їх одночасну прив’язку до простору та часу, за рахунок 

чого здійснюється можливість побудови більш адекватної моделі динаміки ПРХ. 

5. Деревовидна мережа подій для моделювання динаміки ПРХ, на відмі-

ну від існуючих мереж, має вузли, що відповідають елементарним ділянкам міс-

цевості, на множині яких введено відношення досяжності, та можуть поєднувати-

ся дугами в тому випадку, якщо класи станів, в яких вони знаходяться, поєднані 

цим відношенням, що дозволяє будувати мережі, які адекватно відображують ди-

наміку ПРХ з різним ступенем деталізації за рахунок використання множин класів 

станів різної потужності. 

6. В основу формалізації деревовидної мережі подій покладено множину 

ієрархій подій, таких як таксономічна, композиційна, просторова, часова, досяж-

ності, сумісності, у вигляді мультиграфу складної структури, яка може бути вико-

ристана для подання частково впорядкованих сукупностей подій різного рівня аб-

стракції, які відбуваються одночасно, спостерігаються множиною джерел і харак-

теризуються неповними та недостовірними параметрами спостереження.   

7. Формальну модель правдоподібних деревовидних багаторівневих мереж 

подій побудовано шляхом доповнення моделі правдоподібних деревовидних ме-

реж подій каузальними відношеннями, які, на відміну від існуючих різновидів ме-

реж подій, є багаторівневим гіперлісом полі-мультидерев та дозволяють моделю-

вати розповсюдження ПРХ одночасно від декількох джерел в системах реального 

часу з врахуванням впливу навколишнього середовища та рішень з боку ОПР. 

 

Список використаних у даному розділі джерел наведено у повному списку 

використаних джерел під номерами:  [276, 320, 362, 364, 365, 369, 441]. 
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РОЗДІЛ 4 

ФОРМАЛЬНА ПРАВДОПОДІБНА МОДЕЛЬ ДИНАМІКИ ПРОЦЕСУ 

РУЙНІВНОГО ХАРАКТЕРУ В ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННІЙ СИСТЕМІ 

 

4.1. Модель небезпеки 

 

У попередніх розділах мова йшла про те, що природно-техногенна система 

(ПТС) може перебувати в стабільному стані (в умовах інерційного впливу ЗС) і в 

збуреному стані (в умовах збурюючого впливу ЗС, проявом якого є процес руйні-

вного характеру ПРХ). Стабільному стану ПТС відповідає шар геотаксонів прос-

торової моделі з накладеним на нього шаром комірок. Геотаксони представлені у 

вигляді статичних картографічних об’єктів (КО), що є компонентами зв'язності 

топологічного простору SA

XT , який побудовано за допомогою відношення AS-

нерозрізненості SA

X  відносно множини статичних атрибутів AS.  

На рівні розбиття простору за допомогою комірок використовується від-

ношення нерозрізненості SA

C , яке породжує сімейство статичних класів еквіва-

лентності / SA

СС   та топологічний простір SA

СT , а геотаксони є компонентами зв'я-

зності топологічного простору SA

СT . Таким чином, кожен клас еквівалентності сі-

мейства / SA

СС   охоплює ділянки території з однаковими умовами місцевості та 

визначає статичний клас умов місцевості з множини WS. Оскільки статичні класи 

WS = {wS1, wS2,…, wSn} формуються на основі значень статичних параметрів AS, то 

відношення SA -нерозрізненості 
SA

C  в множині комірок можна замінити відно-

шенням wS-нерозрізненості 
Sw

C . Відношення wS-нерозрізненості на відміну від 

SA -нерозрізненості дозволяє формувати осмислену кількість класів еквівалентнос-

ті.  

Кожен статичний клас умов місцевості визначає класи ПРХ, які можливі в 

межах геотаксонів даного класу еквівалентності. У загальному випадку, для кож-

ного класу ПРХ K  множину статичних класів умов місцевості WS можна поділити 
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на 2 непересічних підмножини: класів умов місцевості, схильних до впливу ПРХ 

класу K , і класів умов місцевості, не схильних до впливу ПРХ класу K : 

 

 S S

K K

SK W W W   ,  

 

де S

KW  – підмножина класів умов місцевості, схильних до впливу ПРХ кла-

су К, 

     S

KW  – підмножина класів умов місцевості, не схильних до впливу ПРХ 

класу K . 

Наприклад, розглянемо в якості ПРХ класу K  лісові пожежі. До підмно-

жини S

KW  будуть віднесені всі геотаксони, які представляють ділянки лісу, а до 

підмножини S

KW  – піски, вододжерела, протипожежні розриви тощо. 

Відповідно множину геотаксонів G також можна поділити на геотаксони, 

схильні до впливу ПРХ класу K , і геотаксони, не схильні до впливу ПРХ класу K : 

 

   K K

SK G g W   , 
 

   K K

SK G g W   , 
 

 K KK G G G   ,  

 

де GK – підмножина геотаксонів, схильних до впливу ПРХ класу K , 

KG  – підмножина геотаксонів, не схильних до впливу ПРХ класу K . 

Однак для виникнення ПРХ певного класу в межах певного статичного 

класу умов місцевості необхідно, щоб параметри зовнішнього середовища (ЗС) 

приймали певні значення. Значення параметрів ЗС, яке перебуває в інертному 

стані, не сприяє виникненню ПРХ. Інертний стан ЗС характеризується певними 

інтервалами значень параметрів. При виході значень параметрів за межі цих інте-
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рвалів може виникнути збурюючий вплив з боку ЗС, який призведе до виникнен-

ня ПРХ.  

Для кожного класу ПРХ існують свої певні інтервали. Наприклад, повінь 

може виникнути за умови, коли кількість опадів перевищує певний пороговий рі-

вень, посуха може виникнути за умови, коли кількість опадів нижче певного по-

рогового рівня [202]. 

Параметри ЗС можуть набувати значень з безперервних інтервалів. Для 

зниження обчислювальної складності в просторі значень параметрів ЗС AE також 

необхідно виокремити класи, яких може бути значна кількість. Доцільно визначи-

ти класи з погляду на сумісність або несумісність з певними класами ПРХ.  

Позначимо множину класів в множині значень параметрів ЗС WE. При 

цьому WE = {wE1, wE2,…, wEm}. Можливість виникнення ПРХ певного класу в пев-

ній точці території є небезпекою. Небезпека в певній точці території визначається 

класом умов місцевості S Sw W , до яких належить дана точка, і класом умов ЗС 

E Ew W  (рис. 4.1). Оскільки всі точки в межах геотаксону належать одному класу 

умов місцевості, то небезпеку в межах геотаксону розподілено рівномірно. Вона 

розподілена рівномірно і в межах будь-якого класу еквівалентності з множини 

/ SA

СС  . Введемо функцію fμ, що відображає класи умов місцевості і станів ЗС, в 

оцінку небезпеки виникнення ПРХ певного класу K .  

Таким чином, небезпека виникнення ПРХ класу K  для геотаксонів, які на-

лежать класу умов місцевості wS, в умовах ЗС, стан якого належить класу wE, ви-

значається за допомогою функції (рис. 4.1): 

 

 , ,S Ef w w K  . (4.1) 

 

Характеристики небезпеки: 
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Рис. 4.1. Чинники, що визначають небезпеку 

 

 

 

Таблиця 4.1 

 

Матриця небезпеки для ПРХ класу K  

 

 wS1 wS2 … wSn 

wE1 μ11 μ12 … μ1n 

wE2 μ21 μ22 … μ2n 

… … … … … 

wEm μm1 μm2 … μmn 

 

 

Клас умов місце-

вості 

Клас станів ЗС Тип ПРХ 

Небезпека 
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1) є характеристикою певної точки території і відображає можливість ви-

никнення ПРХ певного класу в умовах певного стану ЗС; 

2) існує до моменту виникнення ПРХ; 

3) визначається класом умов місцевості, до якого належить точка, класом 

станів ЗС і класом ПРХ; 

4) рівномірно розподілена в межах геотаксону; 

5) рівномірно розподілена в межах будь-якого класу еквівалентності з 

множини / SA

СС  . 

Множину значень небезпеки для ПРХ класу K  можливо задати у вигляді 

матриці (таблиця 4.1). 

В матриці μij – це небезпека виникнення ПРХ класу K , що відповідає j-му 

класу умов місцевості та i-му класу станів ЗС. Такі матриці можуть бути побудо-

вані для всіх можливих класів ПРХ K . Той факт, що для певних класів умов міс-

цевості певні класи ПРХ неможливі, буде відображений в матриці у вигляді стов-

пця, заповненого нулями: 

 

      0K

Si S Ej ijK w W w      . 
 

 

4.2. Побудова шаблону мережі 

 

Для використання багаторівневої деревовидної мережі подій (БДМП) 

(3.28) для прийняття рішень в умовах ПРХ певного класу у реальному часі пропо-

нується для кожного класу ПРХ побудувати шаблон динаміки ПРХ, який описує 

взаємозв’язки між всіма можливими класами комірок у вигляді можливості пере-

ходу комірки з однієї фази в іншу. Розширення композиційної мережі до багаторі-

вневої дозволяє враховувати впливи на можливості таких переходів зовнішнього 

середовища та рішень з боку ОПР.  

Шаблон повинен бути гнучким для того, щоб дозволяти адаптувати його 

до будь-якого розміру комірки в умовах будь-яких параметрів ЗС та рішень з боку 
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ОПР. На рисунку 4.2 зображений шаблон ДБМП для моделювання ПРХ певного 

класу, який складається з двох рівнів.  

Перший рівень відображає динаміку ПРХ в усереднених умовах ЗС і являє 

собою ліс з полімультидерев, кожне з яких описує динаміку фаз комірки в умовах 

ПРХ, що відповідає певному класу умов місцевості. Кількість дерев на цьому рів-

ні ДБМП дорівнює кількості класів з множини умов місцевості SW . Вершини ко-

жного такого дерева відповідають фазам комірки, сумісним з відповідним класом 

умов місцевості. Вершини впорядковані за допомогою відношення досяжності 

(рис. 4.2). 

Подією в моделі динаміки ПРХ будемо вважати перехід комірки з однієї 

фази в іншу. Нехай ij  – подія переходу комірки з фази iw  в фазу jw  за умови 

 ,acc i jw w true  , тоді потік подій для комірки, яка належить класу умов міс-

цевості Si Sw W , 01 12 1,, ,...i n nS    
     є послідовністю подій, впорядкованою за 

T . Причому 01  – це подія, що означає перехід комірки з інертної фази 0Dw  в фазу 

1Dw , яка відповідає початку ПРХ в даній комірці, 
1,n n 

 – це подія, яка означає пе-

рехід комірки в останню фазу Dnw . 

Визначення 4.1. Шаблоном правдоподібної деревовидної мережі подій 

(ПДМП), яка відображує динаміку фаз комірки в умовах ПРХ, що знаходиться в 

класі умов місцевості Si Sw W , будемо вважати структуру: 

 

5 5, , , , , ,i i i i j jG g       , ,  

 

де ig  – ациклічний зв'язний мультиграф, відповідний i -му класу природ-

них умов,  

:i i iS    – відображення вузлів графу i  в певну подію з потоку iS ,  

:i i T    – відображення вузлів графу i  на множину значень часу 4. .E s I ,  
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Рис. 4.2. Шаблон мережі для моделювання динаміки ПРХ 

 

 

 

Рис. 4.3. Шаблон композиційної ПДМП для моделювання динаміки ПРХ 

 

wSi – класи умов місце-
вості, 

ψij – подія переходу ко-
мірки з фази wi в фазу 
wj, 

wEi – класи природних 

умов, 

λij – правдоподібність 

того, що після того, 

як певна комірка пе-

рейде в фазу i, через 

інтервал часу tij вона 

перейде в фазу j,  

– відношення досяж-

ності між подіями 

комірки, 

– відношення досяж-

ності між подіями су-

сідніх комірок, 

– вплив іншого рівня 

метамережі 
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:i i C    – відображення вузлів графу 
i  на множину просторових локацій 

3. .E s I  (комірок просторової моделі),  

.: 2E s A

i iv  .  – відображення вузлів графу 
i  на множину атрибутів . .E s A ,  

5  – відношення досяжності на множині вузлів 
i , кожне з яких індукова-

но відношенням 5  и представлено підмножиною вузлів 5  ,  

  – складна модель правдоподібності,  

5

5 : j

 e  – відображення міток кожної з дуг je  на оцінки правдоподі-

бності j  моделі  .  

Особливістю моделі ПРХ є те, що поведінка комірки в умовах ПРХ зале-

жить від поведінки сусідніх комірок, отже ПДМП, що відображають динаміку ко-

мірок, повинні бути взаємопов’язані. Тобто шаблон ПДМП *G  для моделювання 

ПРХ повинен відображати взаємозв’язки всіх можливих пар Декартового добутку 

G G , де  , 1,..,i sG G i n  , sn  – кількість класів умов місцевості . 

Визначення 4.2. Шаблоном композиційної ПДМП для моделювання ПРХ 

будемо називати композиційну структуру  

 

  *

1 ... , ,
SnG G G   , , (4.2) 

 

де jG   ПДМП, що відповідає j -му класу природних умов, 1..nSj  ,  

   загальна модель (метамодель) правдоподібності,  

   множина дуг, що з'єднують вузли мереж iG  і jG , 1 1
S Sn n

i j ij    e ,  

: ij

ij ij


 e   відображення, що позначає кожну дугу з ij e  певною 

оцінкою правдоподібності ij  в певній моделі  .  

Зв’язок вершини ПДМП iG  і вершини ПДМП jG , які належать одній ком-

позиційній ПДМП G , означає, що відповідна подія комірки ic , яка знаходиться в 

класі умов місцевості iw  (ПДМП iG ), впливає на відповідну подію комірки jc , яка 
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знаходиться у класі умов місцевості jw  (ПДМП jG ) та є сусідньою для ic . Шаблон 

композиційної ПДМП представлено у вигляді таблиці на рис. 4.3.  

Стовпцям і рядкам таблиці відповідають всі можливі події переходу комір-

ки з однієї фази 
1, , 1,...,i i Di n    в іншу для всіх можливих класів умов місцевості 

Si Sw W . Перший рядок таблиці описує динаміку фаз в межах однієї комірки, а 

решта таблиці описує взаємозв’язки між сусідніми комірками для всіх можливих 

комбінацій класів умов місцевості 

Перший рядок таблиці містить інтервали часу та можливості переходу ко-

мірки в умовах ПРХ з однієї фази в іншу для всіх можливих класів умов місцевос-

ті. На перетині стовпця і рядка решти таблиці знаходиться інтервал часу *ijt , че-

рез який після виникнення події 
1,i i 

, що відповідає рядку, виникне подія 
1,j j 

, 

яка відповідає стовпцю, та оцінка правдоподібності *ij  того, що між цими поді-

ями пройде час, що дорівнює інтервалу *ijt . 

Особливу увагу треба приділити події 01  в першому рядку матриці. Ця 

подія має місце для всіх можливих класів умов місцевості та означає перехід ко-

мірки зі стабільної фази 0Dw  в першу фазу ПРХ 1Dw . Тому в відповідних комірках 

відсутній інтервал часу, а присутня тільки оцінка правдоподібності виникнення 

такої події 01 . Ця правдоподібність є небезпекою для певного класу умов місце-

вості. 

Оскільки динаміка ПРХ зазнає впливу ЗС, розширимо композиційну 

ПДМП каузальними відношеннями, які відображають вплив на зміну оцінок пра-

вдоподібності з боку ЗС. Отримана структура буде багаторівневою правдоподіб-

ною деревовидною мережею подій (ПДБМП):  

 

 1 1
,... , ,

m

j m j
G G G G  


 ,... , 

(4.3) 

 

де jG   ПДМП j -го рівня, 1..j m ,  
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   загальна модель (метамодель) правдоподібності,  

   множина дуг, що з'єднують вузли і вершини i -го и j -го рівнів ПДБМП, 

1 1

m m

i j ij    e ,  

: ij

ij ij


 e   відображення, що позначає кожну дугу з ij e  певною 

оцінкою правдоподібності ij  в певній моделі  . 

 

4.3. Навчання та отримання висновків на мережі 

 

Для того, щоб шаблон можна було використовувати для моделювання ди-

наміки ПРХ, його треба навчити, тобто привласнити певні мітки дугам. 

Кожна фаза комірки характеризується певною швидкістю R  розповсю-

дження ПРХ. Цю швидкість можна визначити за допомогою аналітичної моделі. 

Знаючи швидкість та розмір комірки, можна визначити час, необхідний для пере-

ходу ПРХ від однієї комірки до іншої (рис. 4.4):  

2
; 2a d a

a a
t t t

R R
    

 

 

 

 

Рис. 4.4. Час розповсюдження ПРХ 

 

Розглянемо в якості ПРХ лісову пожежу. Спочатку необхідно побудувати 
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ПДМП, що описує динаміку комірки в умовах пожежі, для кожного класу умов 

місцевості. Розглянемо три фази комірки в умовах пожежі: стан до горіння (
0Dw ), 

стан під час горіння (
1Dw ) та вигорілий стан (

2Dw ) (рис. 4.5). 

 

        

 

Рис. 4.5. Фази комірки в умовах лісової пожежі 

 

Для того, щоб визначити, в якій фазі знаходиться комірка, використовуєть-

ся діагностична функція [266, 267]: 

 

0

1

2

1

1

1
D

D

t
w D

o

D

w
H

f w
H

w

  
 

   
   

 

 

(4.4) 

 

де Ht – кількість тепла, що його отримала комірка на момент часу t; 

H0 – кількість тепла, що є необхідною для займання. 

Кількість тепла, що його отримала комірка на момент часу t, визначається 

за формулою: 

 

0 02 d a
t

a

t t
H xH H

t

 
   

 
. 

(4.5) 

 

Наведені вище формули дозволяють визначити інтервали часу, протягом 

яких комірка знаходиться в певній фазі. Знаючи ці інтервали та оцінки можливос-

ті, які можна визначити за допомогою імітаційного моделювання, можна побуду-

Вигорілий стан  t0 t1 t2 

wD0 
wD2 wD1 

t3 Стан до горіння Стан під час 

горіння 
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вати ПДМП, що описує динаміку комірки в умовах пожежі для кожного класу 

умов місцевості. 

Для побудови композиційної ПДМП, яка описує взаємозв’язки між сусід-

німи комірками, треба визначити швидкість розповсюдження вогню. Ця швид-

кість на рівній місцевості за відсутності вітру може бути визначена за формулою 

[266, 267]: 

 

0
r

b ig

I
R

Q



 
  

(4.6) 

 

де Ir – інтенсивність фронту пожежі 
2

кДж

м

 
 
 

; 

ξ – доля тепла, що нагріває сусідні комірки; 

ρb – щільність лісового горючого матеріалу 
3

кг

м

 
 
 

; 

ε – доля лісового горючого матеріалу, що нагрівається до займання; 

Qig – кількість тепла, що потрібне для займання 1 кг лісового горючого ма-

теріалу 
кДж

кг

 
 
 

. 

Значення швидкості розповсюдження пожежі дозволить визначити час пе-

реходу пожежі від однієї комірки до іншої для різних класів умов місцевості. За 

допомогою імітаційного моделювання можна визначити ступінь правдоподібності 

переходів. Знання інтервалів часу и значень оцінок правдоподібності дозволить 

побудувати шаблон композиційної ПДМП для розповсюдження лісової пожежі. 

Висновком на ПДМП G  є певний кінцевий вузел u u , такий що шлях 

 ,u r  до нього з кореневого вузла r  задовольняє встановленому порядку появи 

подій T . Для отримання висновку на мережі необхідно спочатку визначити стани 

комірок просторової моделі ПТС, потім за допомогою діагностичної функції 

:
Dw Df C STATE T W    визначити фази, в яких вони знаходяться.  
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Рис. 4.6. Отримання висновку за допомогою шаблону 

 

        

Рис. 4.7. Отримання висновку на мережі. 
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Потім за допомогою шаблону визначити інтервали часу і можливості, від-

повідні переходу ПРХ з комірок, які розташовані на контурі, на сусідні (рис. 4.6).  

На рисунку 4.7 відображена блок-схема алгоритму отримання висновку на 

мережі. 

 

4.4. Модель процесу руйнівного характеру у вигляді правдоподібного 

стрибкоподібного просторово-розподіленого марківського процесу 

 

В попередніх підрозділах представлено формалізм ПДМП для моделюван-

ня ПРХ в окремих комірках, а також розповсюдження ПРХ між сусідніми комір-

ками. 

Для моделювання ПРХ в ПТС його динаміку доцільно представити у ви-

гляді марківських процесів, з якими в кожен момент часу пов'язано дискретний 

стан (поточну структуру або режим, фазу) і безперервний стан (параметри). Дис-

кретний стан визначає закон зміни безперервного стану. Для системи можна вка-

зати фази її функціонування, але не відомо точно, коли і які зміни фаз відбудуть-

ся. Оскільки неможливість отримання статистичної інформації шляхом багатора-

зових спостережень не дозволяє визначити розподіл випадкових величин, статис-

тичні моделі не є прийнятними для моделювання ПТС в умовах ПРХ. З огляду на 

вищесказане, метою даного підрозділу є моделювання ПТС в умовах ПРХ у ви-

гляді правдоподібного просторово-розподіленого марківського процесу. 

Модель динаміки ПТС в умовах ПРХ представлено у вигляді змін параме-

трів комірок, які в певні моменти часу призводять до стрибкоподібних переходів 

комірок між фазами. Зміну стану комірки (значень атрибутів), яка призводить до 

її переходу з однієї фази до іншої, будемо вважати елементарною подією. Оскіль-

ки на практиці неможливо точно задати моменти часу переходу комірки з однієї 

фази в іншу, дані переходи будемо задавати у вигляді можливостей. 

Нехай   – непорожня множина елементарних подій: 

 ,ij Di j W   , де ψij – перехід комірки з фази i в фазу j,   – алгебра підм-

ножин, елементи якої інтерпретуються як композиційні події.   



188 
 

Для порівняння подій будемо використовувати відносну оцінку правдопо-

дібності виникнення тієї чи іншої події на шкалі [0,1], задану за допомогою напів-

кільця Z  (табл. 3.3). 

Визначення 4.3. Мірою правдоподібності на   називається відображення 

:P L , яке задовольняє умові  supt t
t Tt T

P A P A


 
 

 
 для довільного непорожньо-

го сімейства множин  tA t T  з  , такого, що t

t T

A


 [344]. 

Визначення 4.4. Простором правдоподібності називається трійка (Ψ,  , P), 

де P є мірою правдоподібності на  . 

Міра правдоподібності на алгебрі   може бути продовжена до міри мож-

ливості на булеані множини елементарних подій 2X, тому будемо розглядати про-

стір правдоподібності виду: 

 

(Ψ, 2Ψ, P). (4.7) 

 

При цьому правдоподібність (A)P , де A , може бути визначена за до-

помогою мультипликативного оператора   згідно з таблицею 3.3. 

Для кожного числа 10   введемо позначення   : P        - 

множина елементарних подій правдоподібності більше  . 

Обмежимося розглядом просторів виду (4.7).  

Визначення 4.5. Нехай 0: ij    – часткова функція, визначена на всіх 

елементарних подіях ненульової правдоподібності, де  , , 1,...,ij ij Di j n    

Визначення 4.6. Індексоване сімейство часткових функцій  t t T



 назива-

ється незалежним в сукупності (невзаємодіючим), якщо [344] 

 

   , inft t t t
t T

P t T P   


     . (4.8) 

для довільного індексованого сімейства  t t T



 елементів ij . 
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Визначення 4.7. Часткова функція 0: ijp T   , визначена на 
0T  , де  

[0, )T    – часова піввісь, називається правдоподібним процесом. Позначимо 

 Tr p  – множину траєкторій правдоподібного процесу p позитивної правдоподі-

бності, тобто відображень : ijq T  , таких, що 

       , 0P t T p t q t        [344]. 

Позначимо як  , ijTot T   множину всюди визначених функцій 

: ijq T  . 

Визначення 4.8. Правдоподібний процес 0: ijp T    називається мар-

ківським, якщо для будь-якої функції  , ijq Tot T   виконується рівність:  

 

                    0 0P t p t q t P t t p t q t P t t p t q t         

 

(4.9) 

 

Наведене вище визначення означає незалежність минулої та майбутньої 

(щодо довільного моменту часу t0) еволюції процесу за умови    0 0p t q t  [344]. 

Марківський процес, що описує перехід комірки від однієї фази в іншу, за-

довольняє наступним умовам:  

1) кількість можливих фаз є кінцевою;   

2) фаза в кожен наступний момент часу залежить тільки від фази в попере-

дній момент часу. 

Визначення 4.9. Правдоподібний процес називається фінітним, якщо 

 

           
0

0lim ,
t

P t t p t q t P t p t q t q Tot T Y


         (4.10) 

 

Для будь-якого правдоподібного процесу p виконується нерівність 

         
0

0lim
t

P t t p t q t P t p t q t


      . Фінітність змістовно означає, що 

правдоподібності кінцевих фрагментів траєкторії визначають правдоподібність 

всієї траєкторії, і є звичайним припущенням для процесів, які можуть мати фізич-
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ну реалізацію [344].   

Позначимо  , ijPw T   – клас безперервних зліва кусково-постійних фун-

кцій : ijT  , множина точок розриву яких не має граничних точок. 

Визначення 4.10. Правдоподібний процес 0: ijp T X   є розмитим 

стрибкоподібним марківським процесом, якщо:  

1) p є фінітним марківським процесом; 

2)    , ijTr p Pw T   , тобто довільна траєкторія позитивної правдоподі-

бності процесу p здійснює переходи між фазами в ізольовані моменти часу, і на 

кожному обмеженому інтервалі часу кількість таких переходів є кінцевою.   

Визначення 4.11. Модель динаміки комірки в ПТС в умовах ПРХ належить 

до класу правдоподібних стрибкоподібних марківських процесів : ijp T L  . 

Визначення 4.12. Значенням правдоподібного марківського процесу для 

певної комірки с в момент часу t T  є відображення:  , Dp c t c W L   , що ви-

значає правдоподібності приналежності комірки с до кожної з можливих фаз в 

момент часу t.  

Процес в ПТС складається з множини процесів на рівні окремих комірок. 

Визначення 4.13. Значенням правдоподібного марківського процесу для 

ПТС в момент часу t T  є відображення:   Dp t C W L   , що визначає неви-

значену (розмиту) структуру системи в момент часу t (рис. 4.8).  

Визначення 4.14. Перехідним розподілом процесу p для комірки с назива-

ється індексоване сімейство функцій   , , D
i j i j W

с


, де  , ,i j ijTot T L   , ви-

значено за допомогою рівностей 

      , , , , , 1 , , [1,.., ],i j Di Dj Dc t P p c t w p c t w i j n t T       . 

Розподіл процесу   , , D
i j i j W

с


 для комірки с задається за допомогою шаб-

лону ПДМП. Для кожного класу природних умов Si Sw W  використовується 

окремий шаблон iG . Процеси зміни фаз комірок, що знаходяться в одному класі 

природних умов Si Sw W , будуть побудовані за одним шаблоном і будуть від-

різнятися тільки зміщенням один відносно одного щодо осі часу. 
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Рис. 4.8. Формування структури системи 

 

Нехай I – множина значень правдоподібного стрибкоподібного марківсь-

кого процесу для ПТС в момент часу t (множина можливих структур), тоді нечіт-

кий стрибкоподібний марківський процес для ПТС можна представити у вигляді: 

:p T I . 

Визначення 4.15. Перехідним розподілом процесу p для ПТС називається 

індексоване сімейство функцій  , ,i j i j I



, де  , ,i j ijTot T С L    , визначене 

за допомогою рівностей       , , 1 , , ,i j t P p t i p t j i j I t T       . 

Множина матриць можливостей переходів для всіх комірок в момент часу 

t:  

    , ,
,

D
i j i j W

c C

t с t




 
.
 (4.11) 

 

Таким чином, можна визначити правдоподібний стрибкоподібний марків-

ський процес 0: ijp T    для простору можливості (Ψ, 2Ψ, P), такий, що задо-

вольняє умовам (визначення 4.8) та перехідний розподіл якого може бути пред-

ставлений як індексоване сімейство функцій  ,i j . Побудований в попередньому 

розділі шаблон ПДБМП дозволяє визначати значення перехідного розподілу про-

цесу для кожної комірки з урахуванням впливу сусідніх комірок та з прив’язкою 

t
c1

State  

t
cm

State

 

t
c2

State

 

p(c1,t) 

p(c1,t) 

p(cm,t) 

p(t) . 
. 
. 

. 

. 

. 
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до території. 

Для моделювання процесу p(t) необхідно задати: 

1) матрицю функцій зміни стану комірки для кожного композиційного 

класу 

11 1

1

...

... ... ...

...

D

S S D

n

n n n

f f

F

f f

 
 

  
 
 

 (рис. 3.13); 

2) діагностичні функції відображення стану в множину класів умов місце-

вості і фаз: :
Sw S Sf A W , :

Sw Df STATE W ; 

3) шаблон ПДБМП, що завдає сімейство функцій перехідного розподілу 

процесу для кожного класу умов місцевості  , , D
i j i j W




  
  

; 

4) функцію досяжності: accf  (3.16); 

5) функцію сумісності: comf  (3.17). 

Перед моделюванням процесу необхідна ініціалізація станів комірок, а та-

кож фаз, в яких вони знаходяться в початковий момент часу t=0 (рис. 4.9).  

На рисунку 4.10 зображений алгоритм формування розмитого марківсько-

го процесу. 

 

4.5. Побудова структури природно-техногенної системи 

 

Динаміка ПРХ описується марківським процесом p , який в кожний мо-

мент часу t  породжує розмиту структуру ПТС, що є значенням марківського про-

цесу  p t  та поєднує розмиті множини комірок, які знаходяться в тій чи іншій фа-

зі. Запропоновано представити структуру у вигляді м’якої множини, шляхом роз-

мивання якої різними способами можна отримати розмиті структури ПТС різних 

видів. Найбільш загальний спосіб розмивання меж між підмножинами комірок, 

що належать різним фазам, є подання їх у вигляді нечіткої множини, але на прак-

тиці цей спосіб здійснити неможливо. Тому запропоновано замість нечітких мно-

жин використовувати наближені та їх комбінації з нечіткими, завдяки чому зни-

жується обчислювальна складність. 
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Рис. 4.9. Ініціалізація станів комірок 
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Рис. 4.10. Формування розмитого марківського процесу 
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М’яка множина дозволяє представити стан ПРХ у вигляді топологічного 

простору. Розмитий топологічний простір будується за допомогою розмивання 

меж між множинами комірок, які відповідають різним фазам. 

В даному підрозділі запропоновано наступні способи розмивання меж: 

1) за допомогою подання кожної множини комірок, що належить певній 

фазі, наближеною множиною. В даному випадку межі між фазами стають гранич-

ною областю наближеної множини, стан ПРХ представляється у вигляді набли-

женої м’якої множини; 

2) за допомогою подання кожної множини комірок, що належить певній 

фазі, нечіткою множиною. В даному випадку поняття меж між фазами втрачає 

сенс, стан ПРХ представляється у вигляді нечіткої м’якої множини. 

3) за допомогою подання кожної множини комірок, що належить певній 

фазі, нечіткою наближеною множиною. В даному випадку межі між фазами ста-

ють граничною областю наближеної множини, поданої у вигляді м’якої множини, 

стан ПРХ представляється у вигляді нечіткої наближеної м’якої множини. 

4) за допомогою подання кожної множини комірок, що належать певній 

фазі, інтервальною нечіткою наближеною множиною. В даному випадку межі між 

фазами стають граничною областю наближеної множини, представленої у вигляді 

інтервальної м’якої множини, стан ПРХ представляється у вигляді інтервальної 

нечіткої наближеної м’якої множини. 

 

4.5.1. Структура природно-техногенної системи в умовах процесу 

руйнівного характеру у вигляді м’якої множини 

 

Стрибкоподібний марківський правдоподібний процес в кожен момент ча-

су породжує стан ПРХ у вигляді розмитої структури, яка складається з правдопо-

дібних множин комірок, які знаходяться в тій чи іншій фазі. Цю структуру пропо-

нується представити у вигляді м’якої множини. 

Розглянемо поняття м’якої множини у загальному випадку. Нехай 

S DW W W   – об’єднання множини класів умов місцевості та множини фаз комі-
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рок, 
iW W  – будь-яка її підмножина, а 2W  – множина всіх підмножин множини 

W , 2W

iW  .  

Визначення 4.16. Пара  ,
iW iW    називається м'якою множиною на 

множині комірок C, якщо   є відображенням : 2C

iW  , де 2C  – множина всіх 

підмножин множини С [228, 307]. 

Іншими словами, м'яка множина є параметризованим сімейством підмно-

жин множини комірок С. Кожна множина  , iw w W   з цього сімейства може бу-

ти розглянута як множина w-елементів м'якої множини  , iW . 

М'яка множина може бути визначена множиною пар:  

 

     , : 2 , 2
i i i

W C

W W Ww w w w     
.
 (4.12) 

 

Значення  
iW w  є множиною, яка називається w-елементом м'якої мно-

жини для всіх iw W . М'яка множина пов'язана з множиною класів еквівалент-

ності, породженою відношенням нерозрізненості Павлака. Як згадувалося вище, в 

множині комірок можна ввести відношення Ai-нерозрізненості.  

Якщо набір параметрів iA  визначає клас iw W W  , то відношення 

iA -нерозрізненості можна замінити на відношення w -нерозрізненості і вважа-

ти, що м'яка множина 
iW  розбиває множину комірок С на класи еквівалентності, 

породжені відношенням w-нерозрізненості 
w

C , де iw W . Іншими словами, пара-

метризоване сімейство підмножин множини комірок С, яке утворює м'яку мно-

жину 
iW , є фактор-множиною / w

CС  , що складається з усіх класів еквівалентно-

сті множини С, породжених відношенням 
w

C .  

Таким чином, м'яка множина 
iW  може бути використана для породження 

класів еквівалентності в множині С  замість відношення еквівалентності 
w

C , 

iw W . Шляхом узагальнення відношення еквівалентності 
w

C  можна отримати 
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розмите відношення (подібності чи толерантності), при цьому класи еквівалент-

ності, на які м'яка множина 
iW  розбиває множину комірок С, будуть розмитими 

множинами (нечіткими чи наближеними). 

Особливий інтерес для побудови структури ПТС являють собою відно-

шення AS-нерозрізненості, які замінимо відношенням wS-нерозрізненості, і AD-

нерозрізненості, які замінимо відношенням wD-нерозрізненості. Простори апрок-

симації, породжені цими відношеннями, можна подати у вигляді м'яких множин 

SW  і 
DW  відповідно. 

Розглянемо відношення Sw -нерозрізненості в множині комірок і відповід-

ну м’яку множину 
SW . 

Визначення 4.17. Множина комірок ПТС може бути подана у вигляді 

м’якої множини, яка розбиває множину комірок на класи умов місцевості, що яв-

ляють собою статичну складову ПТС:  

 

     , : 2 , 2
S S S

W C

W W Ww w w w     
,
 (4.13) 

 

де  
SW w  – множина комірок, які знаходяться в класі умов місцевості 

Sw W . Ця множина є відображенням множини класів умов місцевості на мно-

жину комірок и тому описує територіальну систему: 

 

     , : 2 , 2
S S S

W C

W W Ww w w w       
,
 (4.14) 

 

Якщо відношення AS-нерозрізненості в множині точок x X  породжує 

статичні класи еквівалентності, на основі яких будується топологічний простір 

SA

XT , компонентами зв'язності якого є геотаксони, то відношення wS-

нерозрізненості в множині комірок також породжує статичні класи еквівалентно-



198 
 

сті, компонентами зв'язності якого є множини комірок, що апроксимують геотак-

сони. В результаті формується топологічний простір   ,S sw w

C CT C Def apr .  

Визначення 4.18. Декомпозиція підпростору апроксимації C простору Х за 

допомогою геотаксонів, апроксимованих комірками, є топологічним простором, 

що відображає статичну складову просторової структури ПТС: 

 

S

C

w

GT  = (C, Def( Sw

CG )). (4.15) 

 

Кожен i-й клас еквівалентності  Sw

C
i

apr  простору апроксимації Sw

Capr  може 

бути представлений у вигляді значення м'якої множини  
SW iw , i Sw W , тобто 

   S

S

w

C W i
i

apr w  . 

Нехай  
SWDef   – сімейство всіх композиційних множин м'якої множини 

SW . Очевидно, що   ( )S

S

w

W CDef Def apr  . Отже, топологічний простір може бути 

поданий у вигляді м'якої множини: 

 

     , ,S S

S

w w

С C WT C Def apr C Def   . (4.16) 

 

Для діагностики ситуації в ПТС в умовах ПРХ особливу роль відіграє від-

ношення wD-нерозрізненості в множині комірок, що розбиває множину комірок на 

фази та породжує динамічні класи еквівалентності, на основі яких будується ди-

намічний топологічний простір 
Dw

CT , динаміка якого визначається поведінкою 

ПРХ. Кожний i-й клас еквівалентності  Dw

C
i

apr  можна представити у вигляді зна-

чення м'якої множини  
DW iw , i Dw W . 

У будь-який момент часу t множина комірок ПТС може бути представлена 

у вигляді динамічної м'якої множини, що розбиває множину комірок на фази (рис. 

4.11):  
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       , , : 2 , , 2
D D D

W C

W W Wt w w t w w t     
,
 (4.17) 

 

де  ,
DW w t  – множина комірок, які в момент часу t  знаходяться в фазі 

Dw W . Ця множина описує стан ПРХ F  (рис. 4.11): 

 

       , , : 2 , , 2
D D D

t W C

F W W WState t w w t w w t       . (4.18) 

 

На рисунку 4.11 відображений стан ПРХ у вигляді м’якої множини, що ро-

збиває множину комірок на три підмножини: 0w -елемент (білим кольором), 1w -

елемент (червоним кольором) і 2w -елемент (сірим кольором). Якщо iw  і jw  

пов’язані відношенням досяжності, то області, апроксимовані комірками, що на-

лежать iw - і jw -елементам м’якої множини повинні примикати одна до одної. 

Визначення 4.19. Декомпозиція підпростору апроксимації C простору Х за 

допомогою відношення wD-нерозрізненості є топологічним простором: 

 

Dw

СT  = (C, Def( Dw

Capr )), (4.19) 

 

накладеним на топологічний простір Sw

CT .  

Кожний i-й клас еквівалентності  Dw

C
i

apr  можна представити у вигляді 

значення м'якої множини  
DW iF w ,  0w . 

Нехай  
DWDef   – сімейство всіх композиційних множин м'якої множини 

DW . Очевидно, що   ( )D

D

w

W CDef Def apr  . Отже, топологічний простір може бути 

поданий у вигляді м'якої множини: 

 



200 
 

 

 

                

Рис. 4.11. Стан ПРХ в вигляді м’якої множини 

 

 

 

 

Рис. 4.12. Відношення нерозрізненості для формування просторової моделі при-

родно-територіальної системи 
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     , ,D D

D

w w

С C WT C Def apr C Def   . (4.20) 

 

Відношення q -нерозрізненості в множині комірок породжує динамічні 

класи еквівалентності, на основі яких будують динамічний топологічний простір 

q

CT , який в кожний момент часу t породжує області, однорідні відносно оцінок не-

безпеки, загроз чи ризику. Підмножина комірок, що належать одному класу екві-

валентності, формують зони, кожна з яких не обов'язково повинна бути зв'язною.   

У будь-який момент часу t множина комірок ПТС може бути подана у ви-

гляді динамічної м'якої множини, що розбиває множину комірок на зони з мно-

жини Q : 

 

       , q, : 2 , q, 2Q C

Q Q Qt w t w t     
,
 (4.21) 

 

де  q,Q t  – множина комірок, які в момент часу t  знаходяться в зоні q Q . 

Визначення 4.20. Декомпозиція підпростору апроксимації C простору Х за 

допомогою відношення q -нерозрізненості є топологічним простором: 

 

  ,q q

С CT C Def apr . (4.22) 

 

Кожний i-й клас еквівалентності  q

C i
apr  можна представити у вигляді зна-

чення м'якої множини  Q iw , q Q . 

Нехай  QDef   – сімейство всіх композиційних множин м'якої множини 

QF . Очевидно, що   ( )q

Q CDef Def apr  . Отже, топологічний простір може бути 

представлений у вигляді м'якого множини:  

 

     , ,q q

С C QT C Def apr C Def   . (4.23) 



202 
 

Якщо множина 
SW  є статичною, то множини 

DW  і Q  є динамічними. 

Введемо бінарну операцію в множині м'яких множин [228]:  

 

A B A B    , (4.24) 

 

де      ,A B A B       , A , B  , а A B  – декартовий добуток 

множин A і B. 

Таким чином, можна визначити м'яку множину композиційних класів на 

множині С: 

 

S D S D SDW W W W W      . (4.25) 

 

При цьому: 

         

 

, ,, , ,
,

,,

i j
SD i j S i D j

SD i j

i j

com S D
W S D W S W D

W S D

com S D

если f w w truew t w w t
w t

если f w w false

   
  



, 

 

(4.26) 

 

тобто значення м'якої множини композиційного класу, що складається з 
iSw  і 

jDw , 

в будь-який момент часу t, буде складатися з комірок, які знаходяться в цих двох 

класах одночасно, за умови, що ці класи є сумісними.   

Визначення 4.21. Просторова модель ПТС може бути представлена у ви-

гляді багатошарового топологічного простору, що представляє собою накладення 

топологічних просторів у вигляді м’яких множин: 

 

     , , ,
S DW W QT C Def      , (4.27) 

 

де  Def   – сімейства композиційних множин, породжених м’якими 

множинами 
SW , 

DW  і Q , кожне з яких формує окремий шар просторової моделі. 
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Визначення 4.22. ПТС   в умовах ПРХ в будь-який момент часу t може 

бути подана у вигляді множини трійок: 

 

      , , , , ,
S DS W S D W D S S D Dw w w w t w W w W       . (4.28) 

 

На рисунку 4.12 відображено 3 типи відношень Ai-нерозрізненості у мно-

жині комірок ( iA A ). Будемо вважати, що комірки розташовані в тій же системі 

координат, що і простір Х. Точка центр кожної комірки є реперною точкою і ви-

значає координати комірки.   

В таблиці 4.2 відображені властивості розглянутих топологічних просто-

рів, які зображено на рисунку 4.13. 

 

4.5.2. Структура природно-техногенної системи в умовах процесу 

руйнівного характеру у вигляді нечіткого м’якого топологічного простору 

 

Структура ПТС в умовах ПРХ, модель якої представлена у вигляді правдо-

подібного марківського процесу, є розмитою. Для побудови розмитої топології 

необхідно побудувати узагальнення суворого відношення  Dw

C t  у вигляді роз-

митого відношення подібності або толерантності. Розмите відношення нерозріз-

неності буде породжувати розмитий простір апроксимації, який буде представле-

ний за допомогою нечіткої чи наближеної м’якої множини, за допомогою яких 

буде подана розмита просторова модель ПТС.  

За допомогою розмитих м’яких множин можна представити топологічні 

простори: умов місцевості (геотаксонів), стану ПРХ (фази), оцінок. Перехід від 

суворої до розмитої нечіткої множини для цих топологічних просторів є однако-

вим, тому в наступних підрозділах розмивання топологічних просторів будемо 

розглядати на прикладі топологічного простору стану ПРХ, що є важливим для 

отримання оцінки ризику. 

 



204 
 

 

Таблиця 4.2 

 

Властивості топологічних просторів 

 

 Картографічний об’єкт або зона 

Геотаксони Комірки НСПХ Оцінки 

1 Топологічний 

простір 

S

С

A

GT  
CT  Dw

CT  
q

CT  

2 Основа форму-

вання  

Відношення 

AS-

нерозрізненості 

SA

С , м’яка 

множина 
SW  

Дискретизація 

простору на рі-

вновеликі об'є-

кти 

Відношення 

wD-

нерозрізненості 

Dw

CT , м’яка 

множина 
DW  

Відношення q-

нерозрізненості 

q

CT , м’яка 

множина Q  

3 Компонент 

зв’язності 

Геотаксон Комірка Множина ко-

мірок, які зна-

ходяться в од-

ній фазі wD 

Множина ко-

мірок, яким ві-

дповідає оцінка 

q 

4 Значення атри-

бутів компоне-

нтів зв’язності 

Статичне Динамічне Динамічне Динамічне 

5 Склад множин 

компонент 

зв’язності (мін-

ливість в прос-

торі) 

Статичний Статичний Динамічний Динамічний 

6 Елементи класу 

еквівалентності 

Однорідні від-

носно множи-

ни атрибутів з 

множини AS 

Однорідні від-

носно множини 

атрибутів з 

множини A 

Однорідні від-

носно значення 

фази wD 

Однорідні від-

носно значення 

оцінки q 
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Рис. 4.13. Топологічні простори просторової моделі 

 

 

 

Статичні топологічні простори 

Динамічні топологічні простори 

Підмножина AS- не-

розрізнених точок 

 Dw

CT t

S S

C

A A

C GT T  

S S

X

A A

X GT T

CT

Підмножина A- не-

розрізнених точок 

Підмножина AS- нероз-

різнених комірок 

Підмножина wD- нероз-

різнених комірок 

Геотаксони 

Комірки 

ПРХ 

Апроксимація геотак-

сонів комірками 

Підмножина 
S DA w -

нерозрізнених комірок 
 S DA w

CT t
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Побудуємо узагальнення суворого відношення  Dw

C t  у вигляді відно-

шення подібності  Dw

C t , яке можливо замінити нечіткою м’якою множиною 

DW . В результаті в кожен момент часу t породжується нечіткий простір апрокси-

мації        , ,D

D

w

C C Wapr t C t C t     і нечітка топологія, тобто розбиття 

множини комірок С на нечіткі підмножини комірок  iw
C t , i = 0, …, n-1, які зна-

ходяться в кожній з можливих фаз з множини WD.  

Нехай L позначає інтервал [0, 1], 2C позначає сімейство всіх чітких підм-

ножин множини комірок С, а LC – сімейство всіх нечітких підмножин множини 

комірок С. Кожна нечітка множина є відображенням   :wC t C L . 

У будь-який момент часу t множина комірок ПТС може бути представлена 

у вигляді нечіткої м'якої множини, що розбиває множину комірок на фази та ві-

дображає стан ПРХ: 

       , , : 2 , ,D

D D D

W C

W W Wt w w t w w t L     
,
 (4.29) 

де  

             , , , : , :
D D

w w

W Ww t c w t c c C С t c С c t c C        – (4.30) 

нечітка множина комірок, які в момент часу t  знаходяться в фазі Dw W , а  

     ,
D

w

W w t c C c t   – (4.31) 

ступінь приналежності комірки c  нечіткій множині комірок 
wC , що знаходяться 

в фазі w  ( w-елементу нечіткої м’якої множини 
DW ), в момент часу t . В даному 

співвідношенні замість строгих w -елементів м’якої множини використовуються 

нечіткі, тому м’яка множина становиться нечіткою м’якою множиною. 

Визначення 4.23. Визначимо пусту нечітку множину –  , універсальну 

нечітку множину – C , постійну нечітку множину – a , доповнення до нечіткої 

множини A на С – Ac, а також доповнення нечіткої множини А до нечіткої множи-

ни В – \A B  [94]: 

 , 0c C c    ,  
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 , 1c C C c   ,  

 , , , ,a I c C t T a t c a       ,  

    , 1cc C A c A c    ,  

  
     ,

, \
0,

A c A c B c
c C A B c

в іншому випадку


   


. 

 

 

Перелічимо основні операції на CL . Для будь-яких , CA B L  и I , 

1.    ,A B A c B c c C     , 

2.    ,A B A c B c c C     , 

3.    1 ,cA B A c B c c C      ,  

4.        min , ,A B c A c B c c C    , чи в більш загальному випадку 

     inf : ,j j
j J

A c A c j J c C

     , 

5.        max , ,A B c A c B c c C    , чи в більш загальному випадку 

     sup : ,j j
j J

A c A c j J c C

     , 

6.       ,A B c A c B c c C     , чи в більш загальному випадку 

   ,j j
j J

j J

A c A c c C




 
    

 
, 

7.       ,A B c A c B c c C     , чи в більш загальному випадку 

   ,j j
j J

j J

A c A c c C




 
    

 
. 

Визначення 4.24. Дві нечітких множини А і В у множині С називаються пе-

ресічними, якщо існує точка c C  така, що    0A B c  . В даному випадку го-

ворять, що А і В перетинаються в точці с. Якщо    0A B c c C    , то А і В на-

зиваються непересічними [94]. 

Фактор-множину  / Dw

CC t , що складається з нечітких множин комірок 
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 Diw
C t , i = 0, …, n-1, породжену нечітким відношенням  Dw

C t , замінимо на не-

чітку м’яку множину  
DW t , при цьому        , ,D

D

w

C C Wapr t C t C t     – 

нечіткий простір апроксимації,    D

D

w

C WDef apr Def   – сімейство всіх нечіт-

ких множин, що відображають множини комірок, які належать тій чи іншій фазі, 

       ,Di Diw w
t T C t c C C c t    

 
– функція приналежності комірки с до 

нечіткої множини комірок, що знаходяться в момент часу t в фазі 
iD Dw W . 

Визначення 4.25. t T   множина     
D

C

Wt Def t L     є нечіткою 

топологією  t  в множині С, яка задовольняє наступним аксіомам [94, 97, 135, 

287]: 

1.     , 0,1t T t    або     , ,t T C t    ; 

2.                , , j ji i
w ww w

t T C t C t t C t C t t       ; 

3.            , ,j jw w

j J

t T C t j J t C t t 


 
      

 
.  

У кожен момент часу t T  пара     ,Dw

CT t C t  є нечітким топологіч-

ним простором за Чангом.  

Визначення 4.26. Нехай   – нечітка топологія на С, а А – нечітка множина 

на С. Тоді: 

1. А називається відкритою нечіткою множиною, якщо A  ; 

2. А називається закритою нечіткою множиною, якщо 
cA  ; 

3. А називається закрито-відкритою нечіткою множиною, якщо , cA A  . 

Таким чином, кожен елемент множини  t =  
DWDef   є нечіткою відкри-

тою множиною на С [287], а кожен елемент  iw
C t  множини  / Dw

CC R t  є нечіт-

кою множиною комірок, які знаходяться в i-й фазі з множини фаз WD в момент 

часу t. Необхідно зауважити, що якщо аксіому 1 у визначенні замінити на аксіому: 

1′.  , ,a I t T a t      ,  

то  t  називають топологією за Лоуеном [1]. Очевидно, що нечітка топо-
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логія за Чангом є окремим випадком нечіткої топології за Лоуеном. 

Нехай n – кількість фаз. Нечіткі множини, які складають нечітку топологію 

 t , мають такі властивості.  

1. Дві нечітких множини комірок, що знаходяться в двох різних фазах, 

пов'язані відношенням досяжності тоді і тільки тоді, коли ці множини є пересіч-

ними: 

           , 1,..., 0 ,ji
ww

acc i ji j n t T c C C t C t c f w w true         

 

 

2. Дві нечітких множини комірок, що знаходяться в двох фазах, не пов'я-

зані відношенням досяжності тоді і тільки тоді, коли ці множини є непересічними: 

           , 1,..., 0 ,ji
ww

acc i ji j n t T c C C t C t c f w w false          .  

Визначення 4.27. Чітку множину комірок, про яку достовірно відомо, що в 

момент часу t вона знаходиться в фазі wDi, позначимо  Diw
C t . Визначимо її на-

ступним чином: 

       , 1,..., , 1Di Diw w
i j n t T C t с C t c      .  

Визначимо операції нечіткої внутрішності та нечіткого замикання на нечі-

ткому топологічному просторі. 

Визначення 4.28. Нехай   ,C t  – нечіткий динамічний топологічний 

простір і  CX L . Нечітка внутрішність int(X) і нечітке замикання cl(X) в мо-

мент часу t визначаються в наступний спосіб [1]:  

 

    int , :X t A t A X   , 

    , :cl X t A t A X   . 

 

 

int : C CL L  і cl : C CL L  називаються нечіткими операторами відпо-

відно внутрішності і замикання топології  t . 

Очевидно, що для всіх t T  cl(X,t) є нечіткою замкнутою множиною, а 

int(X,t) – нечіткою відкритою множиною   ,C t .  
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X(t) є динамічною нечіткою відкритою множиною на   ,C t , якщо і 

тільки якщо  , int , ( )t T X t X t   .  

X є нечіткою закритою множиною на   ,C t , якщо і тільки якщо 

 , , ( )t T cl X t X t   .  

Більш того, нечіткі оператори внутрішності і замикання, визначені в одно-

му топологічному просторі   ,C t , є дуальними один відносно одного, тобто: 

      int
cccl X X X F C   , 

      int
ccX cl X X F C   . 

 

 

4.5.3. Структура природно-техногенної системи в умовах процесу 

руйнівного характеру у вигляді наближеного м’якого топологічного 

простору 

 

Побудова топологічного простору, що відображає структуру ПТС в умовах 

ПРХ, надає можливість діагностувати ситуацію для ППР. Модель топологічного 

простору, представлена в попередньому підрозділі, будується на основі нечіткого 

розбиття множини комірок на фази, кількість яких в загальному випадку може бу-

ти необмеженою. Топологічний простір будується шляхом об’єднання нечітких 

множин комірок, які знаходяться в тій чи іншій фазі. 

Але не завжди можливо знайти спосіб визначення ступенів приналежності 

комірок до фаз. Якщо ці ступені не відомі, то замість нечітких множин зручно ви-

користовувати наближені множини, які будують шляхом визначення нижньої ап-

роксимації (підмножини комірок, які однозначно належать наближеній множині) 

верхньої апроксимацій (підмножини комірок, які можливо належать наближеній 

множині), та граничної області (підмножини комірок, ступінь належності яких до 

наближеної множини невідома).  

Наближене відношення нерозрізненості 
Dw

С  в кожен момент часу t поро-

джує наближений простір апроксимації     ,
Dw

CCa pr t C t   і наближену то-
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пологію, тобто розбиття множини комірок С в кожен момент часу t на наближені 

підмножини комірок  
iw

C t , i = 0, …, n-1, які знаходяться в кожній з можливих 

фаз з множини WD. Для побудови наближеної м’якої множини комірок  ˆ
DW t  

розмиємо сувору м’яку множину  
DW t , визначену в підрозділі 4.5.1, шляхом 

введення нижньої та верхньої апроксимацій в простір апроксимації Павлака. 

Визначення 4.29. Нехай  ,D Dw w

C Capr C   – простір апроксимації Павлака, 

а  ,
DW DW    – м’яка множина в множині C . Нижню та верхню наближені ап-

роксимації м’якої множини 
DW  в  , Dw

CC   позначимо  ,
DW DW    та 

 ,
DW DW    відповідно. Вони представляють собою м’які множини [222]: 

 

      D

D D

w

W C Ww c C c w      , (4.32) 

      D

D D

w

W C Ww c C c w      , (4.33) 

 

для всіх Dw W . У випадку, коли    
D DW Ww w   , w -елемент м’якої 

множини 
DW  є суворою множиною, в іншому випадку – наближеною множиною. 

Наведене визначення є наближеною апроксимацією м’якої множини. 

Визначення 4.30. Наближена множина комірок, які знаходяться в фазі w , в 

момент часу t  визначається двома апроксимаціями:  

 

      ˆ , , , ,
D D DW W Ww t w t w t    , (4.34) 

 

де  ,
DW w t  – нижня апроксимація, яка містить комірки, що необхідно і 

однозначно належать множині  ˆ ,
DW w t  (знаходяться в фазі w ); 

 ,
DW w t  – верхня апроксимація, яка містить комірки, що можливо нале-

жать множині  ˆ ,
DW w t  (знаходяться в фазі w ). 
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Визначення 4.31. Негативною областю наближеної множини  ˆ ,
DW w t  

називають підмножину комірок універсуму C , які достовірно не належать  wC t : 

 

    ˆ , ,
D DW WNEG w t C w t    . (4.35) 

 

Визначення 4.32. Граничною областю наближеної множини  ˆ ,
DW w t  на-

зивають підмножину комірок універсуму C , які належать верхній апроксимації 

 ,
DW w t , але не належать нижній апроксимації  ,

DW w t : 

 

      ˆ , , ,
D D DW W WBND w t w t w t     . (4.36) 

 

На рисунку 4.14 відображено розмивання меж w -елементів м’якої множи-

ни 
DW  за допомогою наближеної м’якої множини ˆ

DW . На рисунку зверху відо-

бражено стан ПРХ у вигляді м’якої множини 
DW , що розбиває множину комірок 

на три підмножини ( 0w -елемент, 1w -елемент і 2w -елемент), кожна з яких є суво-

рою множиною. Шляхом узагальнення м’якої множини і розмивання меж між її 

елементами отримуємо наближену м’яку множину ˆ
DW . Два нижніх рисунка по-

дають дві наближені множини, які є елементами наближеної м’якої множини: 2w -

елемент (  2
ˆ

DW w ) і 1w -елемент (  1
ˆ

DW w ). 

Наближена множина комірок    ˆ ,
D

w

W w t C t   є окремим випадком нечіт-

кої множини комірок  wC t , що знаходяться в фазі Dw W . Зв’язок цих двох 

множин полягає в наступному: 

1) нижня апроксимація наближеної множини  
w

C t  є множиною комі-

рок, ступінь належності яких до нечіткої множини  wC t  дорівнює 1:  
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    ˆ , 1w wC t c C C c t   ; (4.37) 

 

2) верхня апроксимація наближеної множини  
w

C t  є множиною комі-

рок, ступінь належності яких до нечіткої множини  wC t  перевищує 0: 

 

    ˆ , 0w wC t c C C c t   ; (4.38) 

3) негативна область наближеної множини  
w

C t  є множиною комірок, 

ступінь належності яких до нечіткої множини  wC t  дорівнює 0: 

 

     ˆ , 0w wNEG C t c C C c t   . (4.39) 

 

Визначення 4.33. Стан ПРХ момент часу t  може бути визначений у ви-

гляді наближеної м’якої множини комірок  ˆ
DW t : 

 

       ˆ ˆ ˆ, , : , , 2
D D D

C

W W D Wt w w t w W w t      , (4.40) 

 

де кожна наближена множина комірок  ,w t  є w -елементом наближеної м’якої 

множини  ˆ
DW t . 

Позначимо  /
Dw

CC R t  фактор-множину, що складається з наближених 

множин комірок  
Diw

C t , i = 0, …, n-1, породжену наближеним відношенням 

 
Dw

C t ,      ˆ, ,
D

D

w

CC Wa pr C R t C t    – наближений простір апроксимації, 

   ˆ
DC WDef a pr Def   – сімейство всіх наближених множин, що відображають 

множини комірок, які належать тій чи іншій фазі. 
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Рис. 4.14. Розмивання границь між елементами м’якої множини за допомогою на-

ближеного відношення 
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Визначення 4.34. t T   множина     ˆˆ
DWt Def t    є наближеною то-

пологією  ˆ t  на множині С. 

У кожен момент часу t T  пара     ˆ ˆ,Dw

CT t C t  є наближеним тополо-

гічним простором. Кожен елемент множини  ˆ t =  ˆ
DWDef   є наближеною відк-

ритою множиною на С [287], кожен елемент  ˆ iw
C t  множини  ˆ/ Dw

CC R t  є на-

ближеною множиною комірок, що знаходяться в i-й фазі з множини фаз WD в мо-

мент часу t. 

 

4.5.4. Стан процесу руйнівного характеру у вигляді нечіткого 

наближеного м’якого топологічного простору 

 

В ході моніторингу динаміки ПРХ за допомогою різних датчиків часто 

можна отримати візуальну інформацію про градації ступеню приналежності пев-

ній наближеній множині комірок, що належать до її граничної області. Для цього 

пропонується представити стан ПРХ у вигляді нечіткої наближеної м’якої мно-

жини комірок.  

Нечітка наближена м’яка множина комірок, що розбиває множину комірок 

на фази, в кожний момент часу t  представлена у вигляді трійки, що складається з 

верхньої та нижньої апроксимацій наближеної множини, а також граничної обла-

сті наближеної множини, представленої у вигляді нечіткої множини:  

 

        ˆ ˆ ˆ ˆ, ,
D D D DW W W Wt t t BND t     . 

(4.41) 

 

Нечітка наближена м’яка множина розбиває множину комірок на w -

елементи, кожний з яких є наближеною нечіткою множиною комірок, що знахо-

дяться в певній фазі w , Dw W : 
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        ˆ ˆ ˆ ˆ, , , , , ,
D D D DW W W Ww t w t w t BND w t     , 

(4.42) 

 

де   ˆ ,
DWBND w t  – нечітка множина комірок, що належать граничній об-

ласті w-елемента наближеної множини  ˆ
DW t : 

 

         ˆ ˆ ˆ, , ,c, : ,BND w t c BND w t c BND w t     , (4.43) 

 

  ˆ ,c,BND w t  – ступінь приналежності комірки c , що належить граничній 

області наближеної множини  ˆ
DW t , нечіткій множині   ˆ ,

DWBND w t  в момент 

часу t . 

На рисунку 4.15 відображено розмивання границь w -елементів м’якої 

множини 
DW  за допомогою нечіткої наближеної м’якої множини ˆ

DW . На рисунку 

зверху відображено стан ПРХ у вигляді м’якої множини 
DW , що розбиває множи-

ну комірок на три підмножини (
0w -елемент, 

1w -елемент і 
2w -елемент), кожна з 

яких є суворою множиною. Шляхом узагальнення м’якої множини і розмивання 

меж між її елементами отримуємо нечітку наближену м’яку множину ˆ
DW . Два 

нижніх рисунки подають дві нечіткі наближені множини, які є елементами нечіт-

кої наближеної м’якої множини: 
2w -елемент (  2

ˆ
DW w ) і 

1w -елемент (  1
ˆ

DW w ). 

Граничні області наближених множин представляють собою нечіткі множини. 

Комірки з різними ступенями приналежності до наближених множин відображені 

різним кольором. 

Визначення 4.35. Стан ПРХ момент часу t  може бути визначений у вигляді 

нечіткої наближеної м’якої множини комірок  ˆ
DW t : 

 



217 
 

     ˆ ˆ, , :
D DW W Dt w w t w W    , 

(4.44) 

 

де кожна нечітка наближена множина комірок  ˆ ,w t  є w -елементом нечіткої 

наближеної м’якої множини  ˆ
DW t . 

Позначимо  ˆ/ R Dw

CC t  фактор-множину, що складається з нечітких на-

ближених множин комірок    ˆˆ , ,
D

w

W Dw t C t w W   , породжених нечітким набли-

женим відношенням  
Dw

C t ,      ˆ ˆˆ ,R ,D

D

w

C C Wapr C t C t    – нечіткий на-

ближений простір апроксимації,    ˆ
DC WDef a pr Def   – сімейство всіх нечітких 

наближених множин, що відображають множини комірок, які належать тій чи ін-

шій фазі. 

Визначення 4.36. t T   множина     ˆˆ
DWt Def t    є нечіткою на-

ближеною топологією на множині С. 

У кожен момент часу t T  пара     ˆ ˆ,Dw

CT t C t  є нечітким наближеним 

топологічним простором. Кожен елемент множини  ˆ t =  ˆ
DWDef   є нечіткою 

наближеною відкритою множиною на С [287].   

 

4.5.5. Стан процесу руйнівного характеру у вигляді інтервального 

нечіткого наближеного м’якого топологічного простору 

 

Кожен w-елемент м’якої наближеної нечіткої множини містить нечітку 

множину комірок, що належать граничній області, а отже потребує знання ступе-

ню приналежності кожної такої комірки фазі w . На практиці точне значення сту-

пеню приналежності знати неможливо, але на основі даних моніторингу можна 

оцінити інтервали, до яких належать ці значення. У зв’язку з цим запропоновано 

для моделювання граничної області замість нечіткої множини використовувати її  
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Рис. 4.15. Розмивання границь між елементами м’якої множини за допомогою на-

ближеного відношення 

1w
C

 

 2DW
w

 

 1DW
w

 

 0DW w

 

DW
  

  1
ˆ

DW
NEG w

 

 1
ˆ

DW
w

 

  1
ˆ

DWBND w

 

 1
ˆ

DW
w

 

  1
ˆ

DW
NEG w  

  2
ˆ

DW
NEG w

 
  2

ˆ
DW

BND w

 

 2
ˆ

DW
w

 
 1

ˆ
DW

w

 



219 
 

 

розширення у вигляді інтервальної нечіткої м’якої множини [102, 339]. 

Розглянемо множину інтервалів [102]:   , : 0 1IL a b a b     і відношен-

ня часткового порядку IL
  таке, що 

       1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2, , ,b , , , ,I

I

L
a b a b a a b a b a b L      . Тоді  , I

I I

L
L   є повною 

решіткою. 

Інтервальною нечіткою множиною на множині C  є відображення [102]: 

 

:I IC C L , (4.45) 

 

де      *

* , ,I I IC c C c C c c C     .  *

IC c  і  *IC c  є нижньою та верхньою ме-

жами ступенів приналежності комірки c  до нечіткої множини 
IC . Інтервал 

     *

* ,I I IC c C c C c     відображає реальну, але невідому ступінь приналежно-

сті комірки c  до нечіткої множини 
IC . 

Інтервальну нечітку множину комірок, які належать граничній області на-

ближеної множини комірок  ˆ ,
DW w t , що знаходяться в фазі w  в момент часу t , 

можна визначити наступним чином:  

 

          
  

*

*
ˆ ˆ ˆ, , ,c, , ,c, ,

ˆ , ,

D D D

D

I I I

W W W

W

BND w t c BND w t BND w t

c BND w t

   

 

 

(4.46) 

 

де   *
ˆ ,c,IBND w t  і   * ˆ ,c,IBND w t  – нижня ті верхня межі ступенів приналежно-

сті комірки c  до нечіткої множини   ˆ ,BND w t , що відображає граничну область 

наближеної множини  ˆ ,w t  комірок, які знаходяться в фазі w  в момент часу t . 

Інтервальну нечітку наближену м’яку множину комірок, що розбиває 

множину комірок на фази, в кожний момент часу t  подано у вигляді трійки, що 
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складається з верхньої та нижньої апроксимацій наближеної множини, а також 

граничної області наближеної множини, представленої у вигляді інтервальної не-

чіткої множини:  

 

        ˆ ˆ ˆ ˆ, ,
D D D D

I I

W W W Wt t t BND t     . 
(4.47) 

 

Інтервальна нечітка наближена м’яка множина розбиває множину комірок 

на w-елементи, кожен з яких є інтервальною нечіткою наближеною множиною 

комірок ˆ IwC , що знаходяться в певній фазі w , Dw W : 

 

        ˆ ˆ ˆ ˆ, , , , , ,
W D D DD

I I

W W Ww t w t w t BND w t     . 
(4.48) 

 

Розглянемо множину з n  точок:  1 2 1 2i ,i ,...,i :0 i i ... i 1n n     , які розби-

вають інтервал L  на відрізки:  

 

        1 1 2 0 10, , , ,..., ,1 I ,I ,...,In nI i i i i  , (4.49) 

 

причому 
1

n

j

j

I I


 . Початок і кінець кожного відрізку jI  позначимо *jI  і *

jI  відпо-

відно, тобто *

*,j j jI I I    . Побудуємо інтервальну нечітку наближену м’яку 

множину на множині C  на основі множини інтервалів I : 

 

        * *

* *
ˆ ˆ ˆ, , : , , ,

W D DD

I I I

W Ww t I c C BND w t I BND w t I       . (4.50) 

      ˆ ˆ, , , ,
D WD

I I

WBND w t I w t I   . 
(4.51) 

 

На рис. 4.16 відображено розмивання границь w -елементів м’якої множи-

ни 
DW  за допомогою інтервальної нечіткої наближеної м’якої множини ˆ

WD

I . На 
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рисунку зверху відображено стан ПРХ у вигляді м’якої множини 
DW , що розби-

ває множину комірок на три підмножини (
0w -елемент, 

1w -елемент і 
2w -

елемент), кожна з яких є суворою множиною. Шляхом узагальнення м’якої мно-

жини і розмивання границь між її елементами отримуємо інтервальну нечітку на-

ближену м’яку множину ˆ
WD

I . Два нижніх рисунки подають дві інтервальні нечіткі 

наближені множини, які є елементами інтервальної нечіткої наближеної м’якої 

множини: 2w -елемент (  2
ˆ

WD

I w ) і 1w -елемент (  1
ˆ

WD

I w ). Граничні області інтер-

вальних наближених множин є інтервальними нечіткими множинами. Комірки з 

різними інтервалами ступенів приналежності до нечітких множин відображені рі-

зним кольором. 

Визначення 4.37. Стан ПРХ момент часу t  може бути визначений у вигляді 

інтервальної нечіткої наближеної м’якої множини комірок  ˆ
DW t : 

 

     ˆ ˆ, , :
W WD D

I I

Dt w w t w W    , 
(4.52) 

 

де кожна нечітка наближена множина комірок  ˆ ,
D

I

W w t  є w -елементом інтерва-

льної нечіткої наближеної м’якої множини  ˆ
WD

I t . 

Позначимо  ˆ/ R Dw

CC t  фактор-множину, що складається з інтервальних 

нечітких наближених множин комірок  ˆ , ,
WD

I

Dw t w W  ,   ˆˆ ,
C WD

I Iapr C t   – 

інтервальний нечіткий наближений простір апроксимації,    ˆ
C WD

I IDef a pr Def   

– сімейство всіх інтервальних нечітких наближених множин, що відображають 

множини комірок, які належать тій чи іншій фазі. 

Визначення 4.38. t T   множина     ˆˆ
WD

I It Def t    являє собою 

інтервальну нечітку наближену топологію в множині С. 
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Рис. 4.16. Розмивання границь між елементами м’якої множини за допомогою на-

ближеного відношення 
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У кожен момент часу t T  пара     ˆ ˆ,Dw I I

CT t C t  є інтервальним нечі-

тким наближеним топологічним простором. Кожен елемент множини 

 ˆ I t =  ˆ
WD

IDef   є нечіткою наближеною відкритою множиною на С [287]. 

Отже, в попередніх підрозділах розглянуто різні способи розмивання стру-

ктури ПТС. В загальному випадку, структура ПТС може бути представлена у ви-

гляді розмитої м’якої множини, яка поєднує розмиті множини комірок, що нале-

жать різним фазам: 

 

           , , : , :
D D

w

W W D Dp t t w w t w W w C t w W       , (4.53) 

 

де 
DW  – розмита м’яка множина в момент часу t , 

 ,
DW w t  – її w -елементи, що представляють собою розмиті множини 

комірок  wC t . 

Були показані способи використання нечітких, наближених, нечітких на-

ближених, інтервальних нечітких наближених множин в якості розмитих w -

елементів м’якої множини 
DW . 

DW  породжує розмитий простір апроксимації 

  ,
C WD

apr C t   і розмитий топологічний простір:  

     ,DefD

D

w

C WT t C t  . (4.54) 

 

4.5.6. Стан процесу руйнівного характеру на основі даних моніторингу 

 

Для діагностики ситуації під час ППР в системах реального часу, в умовах 

ліміту часу, немає необхідності виділяти велику кількість фаз комірки. Цілком до-

статньо на певний момент часу t  виділити підмножину комірок, ще не охоплених 

ПРХ, підмножину комірок, охоплених ПРХ, і підмножину комірок, зруйнованих в 

результаті ПРХ (що були охоплені в попередні моменти часу).  
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Рис. 4.17. Стан ПРХ 

 

 

 

Рис. 4.18. Стан ПРХ у вигляді інтервальної нечіткої наближеної множини комірок 
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Для цього задаємо три можливих значення фази комірки с в умовах певно-

го сценарію ПРХ (зони розповсюдження) F (рис. 4.17): 

- «не охоплена ПРХ F» (   0,D Dw c t w );  

- «охоплена ПРХ F» (   1,D Dw c t w ); 

- «фаза не визначена» (   2,D Dw c t w ).   

Як правило, інформацію про знаходження комірок в цих фазах можна 

отримати в ході моніторингу за допомогою різних датчиків. Комірки, що охоплені 

ПРХ, знаходяться в фазі 1Dw  і формують зону, яку обмежено внутрішнім і зов-

нішнім контуром. Ці контури будуть розмитими та можуть бути подані як грани-

чні області наближеної множини комірок, що знаходяться в фазі 1Dw  (рис. 4.18). 

В ході моніторингу динаміки ПРХ за допомогою різних датчиків часто можна 

отримати візуальну інформацію про можливість охоплення процесом руйнівного 

характеру комірок, які належать розмитому контуру. Частіше всього можна ви-

значити ще й градації можливості охоплення комірок, які належать розмитому 

контуру, процесом руйнівного характеру. 

Визначення 4.39. Стан ПРХ можна представити у вигляді інтервальної не-

чіткої наближеної множини комірок, охоплених ПРХ, що задається трійкою, яка 

складається з верхньої та нижньої апроксимацій наближеної множини, а також 

граничної області наближеної множини, поданої у вигляді рівневої нечіткої мно-

жини:  

 

        
1 1 1 1

ˆ ˆ ˆ ˆ, , , , , ,
W D D DD

I I

D W D W D W Dw t w t w t BND w t     . 
(4.55) 

де 

      1 1
ˆ ˆ, , , ,

D WD

I I

W D DBND w t I w t I   , 
(4.56) 

        * *

1 * 1 * 1
ˆ ˆ ˆ, , : , , ,

W D DD

I I I

D W D W Dw t I c C BND w t I BND w t I       . (4.57) 
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Поняття внутрішнього контуру для деяких ПРХ не має сенсу (таких, як на-

приклад, повінь). Тому часто доцільно розглядати тільки зовнішній контур ПРХ, 

який будемо називати просто контуром. Розташування та динаміка зовнішнього 

контуру є вирішальним для оцінки часового рівня загрози, що представляє собою 

час, за який зовнішній контур ПРХ досягне ЦО (рис. 4.19).  

В даному випадку будемо розглядати дві фази динаміки комірок:  

- «не охоплена ПРХ F» (   0,D Dw c t w );  

- «охоплена ПРХ F» (   1,D Dw c t w ). 

 

 

 

Рис. 4.19. Стан ПРХ у вигляді інтервальної нечіткої наближеної множини комірок 

 

В ході моніторингу за допомогою сенсорів різних видів в кожний момент 

часу t  можна визначити області, охоплені та зруйновані в результаті ПРХ (нижня 

апроксимація  
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ˆ ,
DW Dw t , тобто множина комірок, що належать фазі 

1Dw ), і облас-

ті, ще не охоплені ПРХ (негативна область   
1

ˆ ,
DW DNEG w t , тобто множина ко-

мірок, що належать фазі 
0Dw ).  

Між цими областями буде розмита територія, яка представляє собою роз-
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митий контур ПРХ (інтервальну нечітку множину   
1

ˆ ,
D

I

W DBND w t ). На основі 

даних моніторингу не складно побудувати інтервальний нечіткий наближений 

м’який простір апроксимації     ˆˆ ,
C

I Iapr t C t   і інтервальну нечітку наближену 

м’яку топологію     ˆ ˆ
C

I IDef apr t t , тобто розбиття множини комірок С в ко-

жен момент часу t на інтервальні нечіткі наближені підмножини комірок 

 ˆ ,
WD

I

Diw t , i = {0,1}, які знаходяться в кожній з можливих фаз з множини WD, а 

також інтервальний нечіткий наближений м’який топологічний простір:  

 

    ˆ ˆ,Dw I I

CT t C t . 
(4.58) 

 

4.6. Висновки за розділом 4 

 

1. Просторова модель ПТС в стабільному стані описується множиною гео-

таксонів, кожному з яких відповідає певна оцінка небезпеки виникнення ПРХ пе-

вного класу в умовах певного стану ЗС. Оцінки небезпеки виникнення ПРХ кож-

ного класу описуються матрицями небезпеки, які відображають оцінки небезпеки 

для всіх можливих комбінацій класів умов місцевості і ЗС, що дозволяє здійсню-

вати оцінку потенційного ризику для цінних об'єктів. 

2. Метод побудови шаблону правдоподібної деревовидної мережі подій 

для моделювання ПРХ дозволяє на основі аналітичної моделі динаміки ПРХ, ме-

тоду імітаційного моделювання та моніторингу помітити дуги мережі значеннями 

часу та правдоподібності. Шаблон є гнучким, оскільки дозволяє адаптацію до 

будь-якого розміру комірки в умовах будь-яких параметрів ЗС та рішень з боку 

ОПР. Представлені також алгоритми навчання та отримання висновків на мережі. 

Наявність шаблонів динаміки ПРХ різних класів дозволяє знизити обчислювальну 

складність прогнозування ПРХ та описувати події, що характеризуються непов-

ними та недостовірними параметрами. 
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3. Модель функціонування ПТС в умовах ПРХ подано у вигляді правдо-

подібного стрибкоподібного марківського процесу, побудованого на основі прав-

доподібної деревовидної мережі подій, що дозволяє враховувати інтервал часу та 

оцінку можливості переходу із одного класу станів в інший для елементарних ді-

лянок територіальної системи, охоплених ПРХ. 

4. Модель марківського процесу для моделювання просторово-

розподілених систем з невизначеною структурою, на відміну від існуючих моде-

лей, побудовано на основі правдоподібної деревовидної мережі подій, що дозво-

ляє описувати динаміку зміни станів елементарних картографічних об’єктів не 

ізольовано, а під впливом сусідніх об’єктів та адекватно діагностувати ситуацію 

за рахунок подання структури системи у кожен момент модельного часу у вигляді 

розмитого топологічного простору. 

5. Модель марківського процесу для моделювання динамічних просто-

рово-розподілених систем з невизначеною структурою, на відміну від існуючих 

моделей, заснована на суміщенні оцінок правдоподібності та дозволяє поєднувати 

в рамках однієї структури оцінки невизначеності різної природи, в тому числі не-

чіткі, імовірнісні та наближені. 

5. Структура ПТС у кожний момент модельного часу представлена за до-

помогою м'якої множини, що поєднує підмножини комірок, що знаходяться в тій 

чи іншій фазі, у вигляді топологічного простору. Пристосування до умов невизна-

ченої інформації здійснюється шляхом розмивання меж між множинами комірок, 

що належать різним фазам, за допомогою комбінації м’якої множини з нечіткими, 

наближеними, нечіткими наближеними або інтервальними нечіткими наближени-

ми множинами комірок, які знаходяться в різних фазах, що дозволяє адекватно 

представити просторову конфігурацію комірок та діагностувати ситуацію в ПТС в 

умовах ПРХ. 

6. Доведено, що при використанні даних моніторингу, які відображають 

охоплені та неохоплені ПРХ області, розмиту структуру ПТС зручно представля-

ти за допомогою наближеної множини чи інтервальної наближено-нечіткої мно-
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жини комірок, охоплених ПРХ, розглядаючи тільки дві фази динаміки комірок (не 

охоплені ПРХ та охоплені ПРХ). 

 

Список використаних джерел у даному розділі наведено у повному списку 

використаних джерел під номерами: [49-51, 275, 276, 320, 321, 331-334, 363-365, 

369]. 
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РОЗДІЛ 5 

ДІАГНОСТИКА СИТУАЦІЇ В ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННИХ СИСТЕМАХ В 

УМОВАХ ПРОЦЕСІВ РУЙНІВНОГО ХАРАКТЕРУ 

 

Задача діагностики пов'язана з необхідністю прийняття рішень щодо ло-

калізації та протидії НСПХ, при цьому приймається, що НСПХ вже виникла і 

спостерігається. 

Діагностикою є процес ідентифікації ситуації в ПТС в умовах НСПХ шля-

хом аналізу спостережуваних або обчислюваних параметрів системи [44] з метою 

подальшого прийняття рішень щодо протидії та ліквідації НСПХ. 

В даному розділі вводяться додаткові об'єкти, які можуть представляти 

цінність для людини і щодо яких необхідно вирішувати задачі ППР – цінні об'єкти 

(ЦО). Це об'єкти інфраструктури, дороги, будівлі тощо, що є складовою частиною 

ПТС і будуються на основі сітки рівновеликих комірок, введеної в попередньому 

розділі, за допомогою відношення нерозрізненості на основі оцінки цінності.   

Передбачається, що ОПР зазвичай вирішують завдання діагностики ситу-

ації на основі оцінок небезпеки, загрози або ризику того, що ті чи інші ЦО поне-

суть збитки від НСПХ. На основі таких оцінок область розгляду підрозділяється 

на просторові зони, які дискретизуються комірками. Зони в множині комірок бу-

дуються за допомогою відношення нерозрізненості на основі оцінок небезпеки, 

загрози і ризику для ЦО і складають верхній рівень в розробленій просторові мо-

делі. 

Таким чином, пошарова структура просторової моделі ПТС в умовах ПРХ, 

введена раніше, доповнюється новим шаром, і в результаті просторова модель бу-

де містити наступні шари:  

1) шар комірок;   

2) шар геотаксонів;  

3) шар областей, зайнятих ПРХ, 

4) шар зон, побудованих виходячи з оцінок небезпеки, загрози і ризику, 

5) шар ЦО. 
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5.1. Розробка моделі цільових об’єктів  

 

Очевидно, що розглянута ПТС є частиною середовища життєдіяльності 

людини. У зв'язку з цим в межах ПТС існують цільові об'єкти, що вимагають за-

хисту від НСПХ. До таких об'єктів, наприклад, відносяться:  

- житлові об'єкти (будівлі і споруди);   

- промислові об'єкти (будівлі і споруди);   

- об'єкти транспортної інфраструктури (дороги, мости);   

- об'єкти енергетичної інфраструктури (трубопроводи, лінії електропере-

дач) тощо.   

Об'єкти можуть бути нерухомими (статичними, наприклад, будівлі) та ру-

хомими (динамічними, наприклад, тепловози, автомобілі тощо).  

До цільових об'єктів можуть бути віднесені також природні об'єкти, 

наприклад, ділянки лісу з цінними породами деревини, рідкісні тварини і росли-

ни.   

Нехай є множина об'єктів  
1

on

i i
O o


  потужності no.  

Кожний об'єкт io O  відповідно до свого просторового положення і роз-

мірів апроксимується певною множиною 
   

1

сi
ni

ij j
с с


  комірок координатної сітки 

С  (рис. 5.1), таких що  , , ij ij j c o   . 

Слід зауважити, що опис цінного об'єкта апроксимуючою множиною 

комірок має значну схожість із запропонованим в п. 4.1 трактуванням геотаксону 

як статичного об'єкту, що представляє собою ділянку просторової області з од-

норідними характеристиками. Дійсно, об'єкти можуть розглядатися як різновид 

геотаксонів, сформованих на основі однорідності однієї зі своїх характеристик – 

цінності. Однак, цінність є динамічною характеристикою, а характеристики діля-

нок просторових областей, що використовуються для визначення геотаксонів, но-

сять статичний характер. Крім того, як буде показано далі, цінність має суб'єктив-

ний характер, в той час як характеристики геотаксонів завжди об'єктивні. Отже, в 

загальному випадку геотаксони і об'єкти – це різні сутності.  
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Рис. 5.1. Дискретизація цільового об’єкту комірками  

 

 

 

Таблиця 5.1 

 

Порядкова шкала для оцінки цінності 

 

0kç  «Нецінний об'єкт» 

1kç  «Малоцінний об'єкт» 

2kç  «Об'єкт середньої цінності» 

3kç  «Цінний об'єкт» 

4kç  «Дуже цінний об'єкт» 

5kç  «Критично цінний об'єкт» 
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Виходячи зі сказаного, архітектуру територіальної системи (ТС) необхідно 

доповнити шаром, що представляє фізичне розташування об'єктів. Об'єкти мо-

жуть мати різне призначення в середовищі життєдіяльності людини, і тому мати 

для людини і суспільства певну користь.  

Наявність об'єктивної корисності об'єкта будемо називати його цінністю. 

Без оцінки цінності об'єкта та її динаміки під час НСПХ неможливо оцінити ефек-

тивність управляючих впливів. Цінність може виражатися в різних аспектах – 

наприклад, об'єкт може мати економічну, соціальну, історичну або культурну 

цінність, але частіше за все конкретний об'єкт середовища життєдіяльності має 

сукупну цінність за різними аспектами.   

Отже, множину об'єктів позначимо  
1

on

i i
O o


 . Визначимо множину кате-

горій цінності  
1

Vn

k k
V V


 , при цьому кожну з категорій Vi асоційовано з певним 

аспектом корисності об'єкта.   

Введемо кількісний показник kv  оцінки цінності об'єкта за певним аспек-

том (категорією) kV . Тоді об'єкт 
io O  може розглядатися з погляду володіння 

(одночасно) певною множиною цінностей різних класів    1 2, ,...,
Vi i i nV o v v v .  

Кожний об'єкт io O  у відповідності зі своїм просторовим положенням і 

розмірами апроксимується певною множиною  
1

ci
n

ij j
c


 комірок координатної сітки 

С (рис. 5.1), таких що  1,.., ,
ic ij jj n c o   . 

Відповідно, архітектура просторової моделі доповнюється шаром, що по-

дає фізичне розташування об'єктів.   

Як правило, цінність об'єкта за різними аспектами розгляду для зручності 

порівняння переводять в грошовий еквівалент. Однак, далеко не завжди цінність 

об'єктів може виражатися в грошовій формі – наприклад, об'єкти архітектури мо-

жуть мати значну історико-культурну цінність, в той час як їх грошова оцінка 

може бути досить незначною. У той же час, для забезпечення порівнянності мож-
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ливий перехід до оцінювання цінності об'єкта в якісній формі шляхом виконання 

квантифікації значень кількісних показників 
kv .  

Для виконання квантифікації зіставимо кожній категорії 
kV V  норму 

kV . Тоді відносна (тобто по відношенню до інших об'єктів) оцінка цінності 

об'єкта 
io O  в категорії kV V  може бути виражена як ik

ik

k

v
v

V
 . Далі, визначи-

мо множину порядкових шкал  
1

Vn

k k
Ç  для кожної категорії цінності k , де 

 0 1, ,...k k k knÇ ç ç ç , з індукованими відносинами часткового порядку 
k
, такими 

що 0 1 ...k k k k k knç ç ç  (як, наприклад, в таблиці 5.1). 

Введемо лінійний нормований простір показників V , такий що  
1

V
Vn

k k



 , 

 
1

z

k kl l
v


 . Встановимо семантичну норму 

V
v  і визначимо відповідні їй метрики 

 V V
,k kl km kl km kv v v v   Ç , побудувавши функції : k kP  Ç , за допомогою 

яких кожному показнику ikv  зіставляється якісна оцінка klv  його значення за 

відповідною шкалою 
kÇ  (рис. 5.2).  

Накладемо строгий порядок 
V  на множину категорій цінності  

1

Vn

k k
V V


 , 

так що 1 2 ...
VV V V nV V V   . Таким чином може бути встановлений пріоритет кате-

горій цінності: якщо   i V jV V , категорія jV  має більш високий пріоритет у 

порівнянні з категорією iV .  

Оцінка цінності об'єкта в цілому може бути отримана в результаті вико-

нання операції згортки оцінок цінності об'єкта за категоріями: 

 

  1 2 ...
Vi i i inV o v v v       . (5.1) 

 

Оператор згортки у відповідності зі встановленим порядком 
V  може бути 

реалізований через поглинання менш пріоритетної оцінки: 
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ikv  

0kç  
1kç  2kç  4kç  5kç  

kP  

kV  

kl kjv ç  

3kç  

 

Рис. 5.2. Отримання якісної оцінки цінності об'єкта за категорією 
kV  

 

 

 

Таблиця 5.2 

 

Відповідність оцінки цінності певному кольору в ГІС 

 

0ç  «Нецінний об'єкт»  

1ç  «Малоцінний об'єкт»  

2ç  «Об'єкт середньої цінності»  

3ç  «Цінний об'єкт»  

4ç  «Дуже цінний об'єкт»  

5ç  «Критично цінний об'єкт»  
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,

,
max ,

,

,

im in im

in im in

im in im in

im in im n V m

in in im m V n

v якщо v v

v якщо v v
v v v v

v якщо v v i V V

v якщо v v i V V

  
   

      
   

    

. 

 

(5.2) 

 

Іншим способом визначення цінності об'єкта в цілому може бути зва-

жування виду: 

 

 
1

Vn

i ij ijj
V o v


   , (5.3) 

 

де ij  – ваговий коефіцієнт для оцінки ijv  за категорією jV , такий що 

1
1

Vn

ijj



 .  

В даному випадку замість порядку 
V  на множині категорій цінності V  

потрібно задати множину вагових коефіцієнтів  
1

Vn

j j



 з урахуванням обмеження 

1
1

Vn

jj



 .  

Визначимо порядкову шкалу  0 1, ,... zÇ ç ç ç  на основі відношення частко-

вого порядку ç , таку що 0 1 ... zç ç çç ç ç , як у таблиці 5.1. 

Тоді на основі семантичної норми 
V

v  побудуємо функцію :P  Ç , за 

допомогою якої показнику  iV o  зіставляється якісна оцінка  iV o  його значення 

за шкалою Ç .  

Оскільки будь-який об'єкт io O  розподілений в ТС   і однозначно 

апроксимується відповідною йому множиною комірок  
1

w

i ij j
с с


 , цінність об'єкта 

також повинна розподілятися між сукупністю комірок, що утворюють множину 

iс . 

Об'єкт може розглядатися як такий, що має розподілену цінність, якщо су-

купна цінність об'єкта порівну розподілена між складовими його комірками: 
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 i

ij

i

V o
V d

с


  , 

(5.4) 

 

де 
ij iс с . 

Об'єкт може розглядатися як такий, що має зосереджену цінність, якщо 

сукупна цінність об'єкта міститься в певній (обмеженій) підмножині комірок 

 
c

bc ib
с с , а всі інші комірки множини 

iс  вважаються такими, що мають нульову 

цінність. Таким чином, на основі оцінок цінності різних об'єктів, що містяться в 

ТС  , може бути отримана множина оцінок цінностей комірок координатної 

сітки, яка в рамках ГІС представляється п'ятим шаром ТС  , який є агрегованим, 

в тому сенсі що сукупна цінність кожної з комірок може бути розкладена на 

оцінки по окремих категоріях, кожна з яких буде своєрідним підшаром.   

Відповідність якісної оцінки цінності комірки  ijV d  певному елементу 
iç  

порядкової шкали Ç  в ГІС може бути позначено графічно шляхом використання 

певного кольору зафарбовування або штрихування комірки (як, наприклад, в ше-

стиелементній шкалі таблиці 5.2).  

Оскільки вплив НСПХ на об'єкт призводить до зміни його цінності в ро-

зрізі певних категорій, усі отримані оцінки цінності є динамічними.   

Звернемо увагу на те, що цінність об'єкта (а отже, і цінність будь-якої з йо-

го складових комірок) в результаті НСПХ може не тільки зменшуватися, але і 

збільшуватися. Більш того, збільшення оцінки за однією з категорій може відбу-

ватися синхронно зі збільшенням оцінки за іншою категорією. Проте, як правило, 

виникнення і подальше поширення НСПХ розглядають в контексті саме негатив-

них впливів на цінність об'єктів ТС  , що знижують її оцінку. Відповідно, виник-

нення ефектів зниження оцінки цінності об'єкта прийнято називати втратами. Для 

відображення динаміки негативних впливів НСПХ на цінність об'єкта доцільно 

задати функцію втрат  , ,iV t S K , що враховує відносну зміну оцінки цінності 

об'єкта за певною категорією iV  в часі t  при впливі НСПХ певного класу K  з за-

даною інтенсивністю S . Приклад графіка (або сімейства графіків) такої функції 

представлений на рисунку 5.3. 
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T 

Vi 

t1 t0 t2 

О 

K 

S=1 

S=2 

 

Рис. 5.3. Графік функцій втрат цінності 
iV  для різних інтенсивностей впливу 

НСПХ ( 1S   и 2S  ) 

 

 

 

Таблиця 5.3 

 

Порядкова шкала для оцінки небезпеки 

 

0ç  «Ділянка, не схильна до небезпеки» 

1ç  «Ділянка в умовах невеликої небезпе-

ки» 

2ç  «Ділянка в умовах небезпеки» 

3ç  «Ділянка в умовах значної небезпеки» 

4ç  «Ділянка в умовах критичної небезпе-

ки» 
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На рисунку 5.3 показаний результат впливу НСПХ класу K  з різною ін-

тенсивністю ( 1S   и 2S  ) в момент часу 
0t  на сукупну цінність об'єкта iV . Вид-

но, що об'єкт проявляє стійкість до впливу НСПХ на інтервалі часу  0 1,t t , при 

цьому оцінка його цінності не змінюється, або змінюється незначно. Далі, на ін-

тервалі часу  1 2,t t  об'єкт піддається впливу НСПХ, і цінність об'єкта очевидно 

знижується в результаті такого впливу. І нарешті, в момент часу 
2t  об'єкт руй-

нується, внаслідок чого оцінка його цінності зводиться до нуля.   

Реальні об'єкти можуть відрізнятися наявністю і станом на осі T  точок 1t  і 

2t , а значить, і протяжністю відрізків стійкості, схильності і руйнування. Крім то-

го, можуть відрізнятися форма і крутизна графіка на відрізку  1 2,t t .  

Очевидно також, що сукупні втрати цінності об'єкта можуть оцінюватися 

як однакові і в разі тривалого впливу на об'єкт НСПХ з невисокою інтенсивністю, 

і в разі нетривалого впливу на об'єкт НСПХ з високою інтенсивністю.   

Іншим цікавим ефектом може бути збільшення цінності об'єкта за одною 

певною категорією через деякий (можливо, досить великий) інтервал часу після 

виникнення НСПХ, що є наслідком зниження цінності об'єкта за іншою кате-

горією, що сталося раніше (після виникнення НСПХ). Такі залежності є прихова-

ними і важко виявляються, однак прогрес в області методів інтелектуального 

аналізу даних робить їх дослідження дуже перспективним.   

Оскільки кожному об'єкту io O  може бути зіставлена множина цінностей 

різних категорій V(oi)={vi1, vi2,…,
Vinv }, будь-якій категорії 

kV V  потрібно задати 

сімейство функцій втрат {Vk(t, S, K)} для різних класів НСПХ K при різній ін-

тенсивності S, що вимагає використання методів експертної оцінки.   

Будемо вважати, що для ОПР може бути встановлено певний рівень інте-

ресу с*, при цьому всі об'єкти, сукупна оцінка цінності яких  ˆ
iV o <ç  на момент 

розгляду t , виключаються з розгляду. У різні моменти часу рівень інтересу може 

бути встановлений різним в залежності від складності та динаміки розвитку ситу-

ації, числа об'єктів, числа джерел ЧСПХ та інших факторів. 
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Формалізуємо поняття цільового об'єкта. 

Визначення 5.1. Цільовим об'єктом називається об'єкт 
io O , який в мо-

мент розгляду t  має сукупну оцінку цінності  iV o , таку що  iV o  ç .  

Визначення 5.2. Множиною цільових об'єктів  O t  ТС   в момент часу t  

називається сукупність цільових об'єктів  
1

m

i i
o O


 , таких що для 

io O   спра-

ведливо  io O t , якщо і тільки якщо  ,iV o t  ç .  

 

5.2. Якісна оцінка небезпеки 

 

Небезпека є однією з компонент ризику. В даному дослідженні запропоно-

вано якісну оцінку ризику на основі якісної оцінки всіх його компонент. Якісна 

оцінка небезпеки виконується шляхом імплементації граничних норм в шкалу 

рівнів впливу: мінімальних, порогових, гранично допустимих, критичних та ін.  

Для того, щоб отримати можливість порівнювати значення небезпеки ви-

никнення різних класів ПРХ, зіставимо кожному класу K  норму KM  таку, що 

нормована оцінка небезпеки виникнення ПРХ класу K  в джерелі j  буде вираже-

на як 

 

jK

jK

KM


  , 

(5.5) 

 

а її значення буде в інтервалі  0,1L  . 

Нормовані кількісні значення небезпеки можна перетворити в якісні зна-

чення, побудувавши відношення часткового порядку  , таке що 

0 1 ... z     ç ç ç , і відповідну порядкову шкалу  0 1, ,..., zC c c c     (табл. 

5.3). 

Для виконання квантифікації визначимо функцію, що реалізує відобра-
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ження : LP C  , за допомогою якого кількісному нормованому значенню не-

безпеки jK  потенційного джерела j , що викликана ПРХ класу K , однозначно 

зіставляється якісна оцінка 
jK i   ç Ç  відповідно до шкали Ç .  

Кожна j -та ділянка місцевості може бути джерелом більш, ніж одного 

класу ПРХ. В даному випадку для цієї ділянки місцевості створюється мультине-

безпека, оцінка якої може бути отримана в результаті виконання операції згортки 

оцінок небезпеки за окремими класами ПРХ: 

 

1

Kn

j jK
K

 


   , 
 

(5.6) 

 

де j  – загальна якісна оцінка небезпеки для j -ї ділянки місцевості, 

jK  – якісна оцінка небезпеки для j -ї ділянки місцевості, що викликана 

ПРХ класу K , 

Kn  – кількість класів ПРХ. 

Оператор згортки у відповідності зі встановленим порядком   може бути 

реалізований через поглинання менш пріоритетної оцінки: 

 

  1 2 1

1 2 1 2

2 1 2

,
max ,

,

jK jK jK

jK jK jK jK

jK jK jK

якщо

якщо





  
   

  

  
      

  

. 
 

 

В підрозділі 4.1 було представлено кількісну модель небезпеки у вигляді 

матриць, що містять оцінки небезпеки для кожного класу умов місцевості та ЗС, 

побудованих для всіх можливих класів ПРХ (таблиця 4.1).  

На основі цих матриць і карти геотаксонів, що містить інформацію про ро-

збиття території на ділянки, однорідні відносно умов місцевості, можна побудува-

ти динамічну карту небезпеки для певної території місцевості, що буде змінюва-

тися в залежності від умов ЗС. До кожної комірки карти c  буде прив’язаний набір 
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оцінок небезпеки, що викликані ПРХ різних класів. Нормована оцінка небезпеки 

для комірки c , викликана ПРХ класу K , за умови, що стан ЗС знаходиться в класі 

Ew , за аналогією з (5.5) та з використанням формули (4.1): 

 

 
  , ,S E

K

K

f w c w K
c

M


  . 

(5.7) 

 

де  Sw c  – клас умов місцевості, до якого належить комірка c . 

При наявності в одній комірці c  потенційних джерел ПРХ різних класів 

буде отримана мультинебезпека в результаті виконання операції згортки оцінок 

небезпеки за окремими класами ПРХ: 

 

   
1

Kn

K
K

c c 


  , 
(5.8) 

 

де  c  – загальна нормована оцінка небезпеки (мультинебезпека) для 

комірки c , 

 K c  – нормована оцінка небезпеки для комірки c , що викликана ПРХ 

класу K , 

Kn  – кількість класів ПРХ. 

Нормовану оцінку небезпеки для комірки можна перетворити в якісну 

оцінку з використанням формули (5.5). 

Небезпека є однією з компонент ризику, а саме вона характеризує потен-

ційний ризик. Ризик прив’язаний до цінного об’єкта, тому треба знайти спосіб 

оцінити небезпеку, що викликана ПРХ окремих класів, а також загальну, для ЦО в 

цілому. Для цього розглянемо зону  Z o  навколо ЦО o  у вигляді кола з певним 

радіусом. Потім потрібно виокремити множину комірок  *C o , що належать 

даній зоні та мають оцінку небезпеки, більшу за певне критичне значення 
* : 
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      * *: ,C o c c Z o c    .  

Комірки з цієї множини будуть брати участь в оцінці небезпеки для ЦО o . 

Чим далі комірка знаходиться від об'єкта o , тим менше її вплив як потенційного 

джерела на небезпеку ЦО o . Тому введемо для всіх комірок c  з множини  *C o  

вагові коефіцієнти  c , зворотно пропорціональні відстані від цих комірок до 

ЦО o . Тоді небезпека для ЦО o , що є компонентою ризику для цього об’єкта, 

може бути оцінена за формулою: 

 

 
 

   
* K

c C o
o c c  


  ,  (5.9) 

 

Таким чином, просторова модель ПТС в стабільному стані описується кар-

тою небезпеки, яка кожній комірці зіставляє оцінки небезпеки виникнення ПРХ 

певного класу та загальні оцінки небезпеки. Карти небезпеки будуються на основі 

матриць небезпеки, які відображають оцінки небезпеки для всіх можливих поєд-

нань класів природних умов і ЗС. Карта небезпеки дозволяє реалізувати в ГІС 

окремий шар, що представляє просторові області з різним рівнем небезпеки. 

 

5.3. Оцінка загроз 

 

Небезпека є складовою ризику, що описує потенційний ризик і дозволяє 

оцінювати можливість того, що в майбутньому створяться умови для виникнення 

ПРХ. Оцінка можливості становить значний інтерес для прогнозування можливих 

ситуацій, пов'язаних з виникненням ПРХ, однак малоінформативна в ситуаціях, 

коли ПРХ вже розвивається, і від ОПР потрібно приймати рішення по локалізації 

та протидії. Загроза відображає сукупність вже сформованих умов і факторів, які 

однозначно приведуть до певних втрат.  

Таким чином, загроза – це матеріалізована небезпека. 

Для оцінки загроз необхідно виявити: 

- потенціал загрози, який кількісно або якісно характеризує її рівень; 
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- час існування (часовий клас) загрози, що кількісно або якісно характери-

зує часовий відрізок від виникнення ПРХ до появи в результаті нього втрат; 

- конфігурацію зони дії, що характеризує просторовий аспект і визначає 

межі тієї частини територіальної системи, де проявляється ця загроза.  

Таким чином, загрози істотно залежать від інтенсивності ПРХ, і мають ча-

совий і просторовий аспекти. Загроза для ЦО буде динамічно змінюватися в ре-

зультаті динаміки ПРХ. Внаслідок того, що ПРХ представлений як розмитий про-

цес, загроза для ЦО буде також представлена як розмитий процес, вписаний в 

процес динаміки ПРХ. Для виявлення та оцінки загроз може використовуватися 

принцип нормування, при якому встановлюються гранично допустимі норми ін-

тенсивності і часу існування. 

 

5.3.1. Кількісна оцінка загрози 

 

Кількісна оцінка загрози для ЦО розраховується на основі динаміки ПРХ. 

При цьому в кожний момент модельного часу можна будувати розмитий топо-

логічний простір зон загроз на основі розмитого топологічного простору ПРХ, але 

враховуючи той факт, що оцінка загроз здійснюється в реальному часі для діагно-

стики ситуації в умовах ліміту часу, побудова повного топологічного простору 

невиправдана. Тому в кожний момент часу на основі розмитого топологічного 

простору, що відображає область, охоплену ПРХ, будемо оцінювати розмиту 

відстань від контуру ПРХ до ЦО і розмите значення часу, за який ПРХ досягне 

ЦО. 

В момент часу t структура ПТС в умовах ПРХ є значенням правдоподібно-

го просторово-розподіленого марківського процесу 

         , , :
D D

D

w

W W D

w W

p t t w w t w W C t


      , де    ,
D

w

W w t C t   – 

розмита множина комірок, які в момент часу t знаходяться в фазі w , що може бу-

ти представлена у вигляді нечіткої, наближеної, нечіткої наближеної, інтервальної 
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нечіткої наближеної множини. М’яка множина відображена на місцевість у ви-

гляді розмитого топологічного простору      ,DefD

D

w

C WT t C t  . 

Для оцінки загроз для ЦО з метою діагностики ситуації достатньо виділити 

три основні фази для опису динаміки комірок в умовах ПРХ: 0w  – фаза комірки, 

ще не охопленої ПРХ, 1w  – фаза комірки, в якій відбувається ПРХ, 2w  – фаза 

комірки, зруйнованої в результаті ПРХ, тобто  0 1 2, ,DW w w w . 

Для оцінки загрози для ЦО io  від ПРХ F  потрібно оцінити час, за який 

контур ПРХ досягне цього ЦО. Оскільки структура ПТС в умовах ПРХ є розми-

тою, тобто контур ПРХ є розмитим, то і оцінка часу буде розмитою. 

Для оцінки часу спочатку оцінимо розмиту відстань від розмитого контуру 

ПРХ до ЦО в момент часу t. Для цього нам потрібна розмита множина комірок 

 1wC t , в яких відбувається ПРХ, тобто які знаходяться в фазі 1 Dw W , і множина 

комірок, якими дискретизовано ЦО 
1

m

i ij

j

o c


 , де m  – кількість таких комірок. 

Множина комірок  1wC t , складається з підмножин комірок, які охоплені 

ПРХ з різною можливістю. Представимо цю множину у вигляді інтервальної 

нечіткої наближеної множини: 

 

        1 1 1 1ˆ ˆ ˆ ˆ,C , CIw w w wC t C t t BND t , 
(5.10) 

  

де  1ˆ wC t  – нижня апроксимація наближеної множини комірок  1ˆ wC t , в 

яких відбувається ПРХ; 

 1Ĉw t  – верхня апроксимація наближеної множини комірок  1ˆ wC t , в яких 

відбувається ПРХ; 

  1ĈwBND t  – гранична область наближеної множини комірок  1ˆ wC t , в 

яких відбувається ПРХ, у вигляді інтервальної нечіткої множини, яка представляє 

собою розмитий контур ПРХ. 
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Для того, щоб представити розмитий контур ПРХ у вигляді інтервальної 

нечіткої множини, розіб’ємо інтервал правдоподібності 0,...,1L   на інтервали 

1 ... nL   , де 1 ... n   , та представимо граничну область наближеної 

множини   1ĈwBND t  у вигляді об’єднання підмножин комірок, правдо-

подібність належності яких до фази 1w  (охопленість ПРХ) належить до кожного з 

вище вказаних інтервалів.  

Позначимо значення правдоподібності 1,..., n   відповідно. Тоді правдо-

подібна множина   1ĈwBND t , що відображує розмитий контур ПРХ, може бути 

представлена у вигляді: 

 

    1 1

1

ˆ ,
n

w w

i

i

BND C t C t 


 , 
(5.11) 

 

де  1 ,w

iC t   – сувора множина комірок, які в момент часу t з находяться в 

фазі 1w  з правдоподібністю, що належить інтервалу i . 

Використовуючи метрику, визначимо відстані від кожної підмножини 

комірок  1 , , 1,...,w

iC t i n  , до ЦО 
io , дискретизованого множиною комірок 

1

m

i ij

j

o c


 . Відстанню між двома множинами комірок будемо вважати мінімальну 

відстань між парами комірок, що входять в Декартовий добуток цих множин. Та-

ким чином, відстань між підмножиною комірок  1 ,w

jC t   і ЦО io  в момент часу t 

визначимо наступним чином: 

 

       1 1, , min , , ,w wt

ij j i m l m j l id C t o d c c c C t c o    . (5.12) 

 

Оскільки t

ijd  характеризує відстань між множиною комірок, які охоплені 

ПРХ з правдоподібністю j , та ЦО io , будемо вважати, що правдоподібність цьо-

го значення відстані дорівнює j . 
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Таким чином, відстань між розмитим контуром ПРХ та ЦО 
io  є правдо-

подібною величиною, що представляє собою інтервальну нечітку множину: 

 

  , 1,..,
i

I t

ij jd d j n  . 
(5.13) 

 

Для оцінки загрози треба оцінити час, за який ПРХ пройде відстань (5.13). 

Це можна зробити, знаючи швидкість розповсюдження ПРХ v .  

Таким чином отримаємо правдоподібну оцінку інтервалу часу у вигляді ін-

тервальної нечіткої множини, який потрібен ПРХ, щоб досягти ЦО 
io : 

 

, 1,..,
i

t

ijI t

ij j

d
t t j n

v


   
     
   

. 

 

(5.14) 

 

Розмита оцінка часу 
i

It  представляє собою розмитий рівень загрози для 

ЦО *io O . Таким чином, для кожного ЦО *io O  в кожен момент часу t буде 

визначено рівень загрози, який дозволить виокремити об’єкти, які потребують 

першочергового захисту (рис. 5.4). 

На практиці не завжди є можливість побудувати граничну область інтер-

вальної нечіткої множини комірок, охоплених ПРХ, тому розглянемо більш про-

стий випадок, коли множина комірок  1wC t  представлена у вигляді наближеної 

множини: 

 

     1 1 1ˆ ˆ ˆ,Cw w wC t C t t , 
(5.15) 

  

де  1ˆ wC t  – нижня апроксимація наближеної множини комірок  1ˆ wC t , в 

яких відбувається ПРХ, 
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Рис. 5.4. Оцінка рівня загроз для ЦО 

 

 

 

 

Таблиця 5.4 

 

Порядкова шкала для оцінки інтенсивності 

 

0Sç  «низька інтенсивність» 

1Sç  «середня інтенсивність» 

2Sç  «висока інтенсивність» 

3Sç  «гранично допустима інтенсивність» 

4Sç  «критична інтенсивність» 

 

 

o2 

  1Ĉ
w

BND t
 

o1 

 11 1
t 

 

 12 2
t 

 

 21 1
t 

 
 22 2
t 

 

o
2
 

 1ˆ w
C t
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 1Ĉw t  – верхня апроксимація наближеної множини комірок  1ˆ wC t , в яких 

відбувається ПРХ. 

Для цього не треба будувати розмитий контур у вигляді інтервальної 

нечіткої множини. Використовуючи метрику, визначимо відстані від нижньої 

апроксимації комірок  1ˆ wC t  та верхньої апроксимації комірок  1Ĉw t  до ЦО 
io . 

Таким чином, відстань між розмитим контуром ПРХ та ЦО 
io  є інтерваль-

ною величиною: 

 

ˆ ˆ ˆ,
i i i

d d d 
  

. 
(5.16) 

 

Для оцінки загрози треба оцінити час, за який ПРХ пройде відстань до ЦО. 

Це можна зробити, знаючи швидкість розповсюдження ПРХ v . Таким чином, от-

римуємо інтервальну оцінку часу, який потрібен ПРХ, щоб дістатися ЦО 
io : 

 

ˆ ˆ
ˆ ˆ ˆ, ,

i i i

i i
d d

t t t
v v

 
   
   

. 

 

(5.17) 

 

Таким чином, для кожного ЦО *io O  в кожен момент часу t буде визна-

чений рівень загрози, який дозволить виділити об’єкти, які потребують першочер-

гового захисту. 

 

5.3.2. Якісна оцінка загрози 

 

Якісна оцінка загроз виконується шляхом імплементації граничних норм в 

шкалу рівнів впливу: мінімальних, порогових, гранично допустимих, критичних 

та ін. Спочатку побудуємо якісну оцінку потенціалу загрози, для чого кванти-

фікуємо кількісні значення інтенсивності НСПХ S , отримані за допомогою мо-
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делі M  (рис. 3.3), побудувавши відношення часткового порядку S , таке що 

0 1 ...S S S S S Szç ç ç , і відповідну порядкову шкалу  0 1, ,...S S S SzÇ ç ç ç  (таблиця 

5.4). 

Для того, щоб отримати можливість порівнювати значення інтенсивності 

різних класів ПРХ, зіставимо кожному класу K  норму KS  таку, що нормована 

оцінка інтенсивності ПРХ F  класу K  буде виражена наступним чином: 

 

F
F

K

S
S

S
 , 

(5.18) 

 

а її значення буде в інтервалі  0,1L  . 

Для виконання квантифікації визначимо функцію, що реалізує відобра-

ження :S SP S Ç , за допомогою якого кількісному нормованому значенню інтен-

сивності НСПХ FS  однозначно зіставляється якісна оцінка ˆ SiS = ç  відповідно до 

шкали SÇ .  

Для того, щоб отримати якісну оцінку рівня загрози, для кожного класу 

ПРХ K  встановимо множину граничних норм (граничні значення часу, який 

необхідний для того, щоб контур ПРХ досяг ЦО)  
1

h

K iK i
þ = þ  (таблиця 5.5). 

Введемо на T  метрику T , таку що , ,i j kt t t T  :  

а)  , 0  T i j i jt t t t    ;  

б)    , ,T i j T j it t t t  ;  

в)      ,   , ,T i k T i j T j kt t t t t t   , 

і i j T
t t  þ . 

Використаємо метрику T  для порівняння часових оцінок.   

Для запропонованої в таблиці 5.5 множини граничних норм побудуємо 

множину класів загроз (рис. 5.5). 
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Таблиця 5.5 

 

Порядкова шкала для оцінки рівню загрози 

 

0þ  «відсутність загрози» 

1þ  «слабка загроза» 

2þ  «висока загроза» 

3þ  «критична загроза» 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.5. Класи загроз 

 

 

С1 С2 С3 
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Для кожного ЦО *io O  можна оцінити розмитий час, за який розмитий 

контур ПРХ F  досягне цього об’єкта: оцінка часу за формулою (5.14) буде інтер-

вальною нечіткою величиною 
o Fi

It , за формулою (5.17) – інтервальною величиною 

ˆ
io Ft . Будемо вважати оцінку часу інтервальною величиною.  

Клас загрози для ЦО будемо визначати на основі нижньої границі інтерва-

лу часу ˆ
io Ft  за таблицею 5.5. 

Тоді будемо вважати, що всі ЦО *io O , для яких справедливо 3
ˆ

io Ft  þ , 

знаходяться в стані критичної загрози від ПРХ F  і вимагають негайного втру-

чання ОПР з метою протидії.  

Відповідно, всі ЦО *io O , для яких справедливо 3 2
ˆ

io Ft þ þ , знаходять-

ся в стані підвищеної загрози, і вимагають виконання захисних заходів.   

Далі, всі ЦО *io O , для яких справедливо 2 1
ˆ

io Ft þ þ , знаходяться в 

стані загрози, і вимагають здійснення ОПР моніторингу ситуації для подальшої 

оцінки загрози. 

ЦО *io O , для яких справедливо 1 0
ˆ

io Ft þ þ , знаходяться в стані слабкої 

загрози, і при наявності об'єктів з великим рівнем загрози не вимагають підвище-

ної уваги від ОПР. 

Ті ЦО *io O , для яких справедливо 0
ˆ

io Ft  þ , не знаходяться під загрозою 

на момент оцінки і тому можуть бути виключені з розгляду ОПР.   

Таким чином, можна розбити множину ЦО *O  на: 

- множину комірок 
0*O , які не знаходяться під загрозою: 

  ˆ*
i

o

i i o F oo o O t    þ , 

- множину комірок 
1*O , які знаходяться під слабкою загрозою: 

  1

1
ˆ*

ii i o F oo o O t    þ þ , 
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- множину комірок 
2*O , які знаходяться під загрозою: 

  2

2 1
ˆ*

ii i o Fo o O t    þ þ , 

- множину комірок 
3*O , які знаходяться під підвищеною загрозою: 

  3

3 2
ˆ*

ii i o Fo o O t    þ þ , 

- множину комірок 
4*O , які знаходяться під критичною загрозою: 

  4

3
ˆ*

ii i o Fo o O t    þ . 

Очевидно, що 
0 1 2 3 4* * * * * *O O O O O O     . 

За аналогією з ЦО, можна розбити універсум комірок 
mс С  на класи, що 

описуються різним рівнем загрози: 

- множину комірок С0, які не знаходяться під загрозою: 

  ˆo

m m mF oс с С t    þ , 

- множину комірок С1, які знаходяться під слабкою загрозою: 

  1

1
ˆ

m m mF oс с С t    þ þ , 

- множину комірок С2, які знаходяться під загрозою: 

  2

2 1
ˆ

m m mFс с С t    þ þ , 

- множину комірок С3, які знаходяться під підвищеною загрозою: 

  3

3 2
ˆ

m m mFс с С t    þ þ , 

- множину комірок С4, які знаходяться під критичною загрозою: 

  4

3
ˆ

m m mFс с С t    þ . 

Очевидно, що 
0 1 2 3 4С С С С С С     . 

Розбиття множини комірок на класи за різним рівнем загрози дозволяє ре-

алізувати в ГІС окремий шар, що представляє просторові області, відповідні мно-

жинам 
4С , 

3С , 
2С , 

1С  і 
0С  (рис. 5.6). 

На підставі інтервальної оцінки часу ˆ ˆ ˆ,mF mF mFt t t 
 

 досягнення НСПХ F  

комірки mс , може бути отримана нормована інтервальна оцінка рівня загрози ˆ
mс F  

для даної комірки [321]: 



254 
 

 

 

α1 

α2 

О 

0D  

ijd  
4D  3D  

2D  

1D  

 

 

Рис. 5.6. Відображення загроз НСПХ у вигляді просторових областей 

 

 

 

Таблиця 5.6 

 

Порядкова шкала для оцінки компоненту ризику iP  

 

0
iP

ç  Мінімальне значення 

1
iP

ç  Порогове значення 

2
iP

ç  Гранично допустиме значення 

3
iP

ç  Критичне значення 
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ˆ ˆˆ ,mF mF

m

t t

с F e e
   

 
, 

(5.19) 

де   – поправочний коефіцієнт, що враховує особливості процесу поши-

рення ПРХ.   

Далі, оцінку рівня загрози для цільового об'єкта 
io  можна отримати як 

максимальну 
1

ˆ ˆmax
i m

w

o F m с F   серед оцінок рівня загрози, отриманих по всіх 

комірках множини  
1

w

m m
с


, що є апроксимацією об'єкта 

io . 

Якісну оцінку рівня загрози 
io F   для об'єкту 

io  від НСПХ F  може бути от-

римано наступним чином. Спочатку виконаємо відображення заданої множини 

граничних норм  
1

h

i i
þþ=  в множину граничних рівнів загроз  

1

h

i i



   таким 

чином, що   i

ii e
 
þ .  

Далі, виберемо мінімальний рівень 
1minh

i i i 

  з  , такий що ˆ
i

io F
   , і 

переведемо його в якісну оцінку згідно таблиці 5.4: ˆ
i i   .  Тоді ˆ

io F i    . 

При наявності загроз від декількох ПРХ для ЦО 
io  буде отримана мульти-

загроза в результаті виконання операції згортки оцінок загрози від окремих ПРХ: 

 

1

ˆ ˆ
F

i i j

n

o o F
j

 


  , 
 (5.20) 

 

де ˆ
io  – загальна нормована інтегральна оцінка загрози (мультизагроза) для ЦО io , 

ˆ
i jo F  – нормована інтегральна оцінка загрози для ЦО io , що викликана 

ПРХ 
jF , 

Fn  – кількість ПРХ, які одночасно створюють загрозу для ЦО io . 

Очевидно, що наявність загрози створює небезпечні ситуації (а критичної 

загрози – критичні ситуації), що вимагає прийняття рішень, пов’язаних з діями 

щодо локалізації та протидії НСПХ.   
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Виявлення загроз проводиться шляхом вирішення задачі ідентифікації, 

тобто процесу виявлення і встановлення кількісних, часових, просторових та ін-

ших характеристик, необхідних і достатніх для розробки заходів, спрямованих на 

локалізацію та протидію НСПХ. В результаті виконання ідентифікації виявляють 

номенклатуру загроз, їх просторову локалізацію і допустимий час на запобігання 

втрат. 

 

5.4. Якісна оцінка компонентів ризику 

 

Для того, щоб можна було порівнювати ризики, створені ПРХ різних 

класів, та оцінювати їх сумісний вплив на ЦО у вигляді мультиризику, кількісне 

значення кожного компоненту ризику iP  (небезпека, інтенсивність ПРХ, загроза, 

цінність ЦО) запропоновано представити у вигляді нормованого значення від 0 до 

1 та представити у вигляді якісного значення за допомогою відповідних шкал.  

Для кожного компоненту ризику iP  введемо множину-носій значень  

 1,...
i

m M = , сформуємо решітку  ,i i
L M= , та визначимо функцію 

   ii iRange dom P M L , яка розбиває область значень параметру компоненту iP , 

на m  інтервалів. 

Відображення значень кожної компоненти ризику iP  на решітку  i
L  дозво-

ляє перейти від безлічі значень, що визначені на , до компактної m -обмеженої 

множини значень на i
M .  

Якісна оцінка компоненту ризику iP  виконується шляхом імплементації 

граничних норм в шкалу рівнів впливу: мінімальних, порогових, гранично допу-

стимих, критичних та ін.  

Для цього здійснюється квантифікація кількісних значень компоненту ри-

зику iP  на решітці  i
L  за допомогою відношення часткового порядку iP

, такого 

що 
0 1

...i i i i i i
ZP P P P P P

ç ç ç , у відповідну порядкову шкалу  
0 1

, ,...i i i i
ZP P P P

Ç ç ç ç  (таб-

лиця 5.6). 
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5.5. Діагностика ситуації на основі аналізу ризику 

 

5.5.1. Аналіз ризику 

 

Аналіз ризиків сфокусовано на розгляді малоймовірних, випадкових в часі 

та просторі подій, що тягнуть за собою несприятливі, екстремальні наслідки [12, 

13, 15]. У контексті даної роботи під несприятливою подією будемо розуміти ви-

никнення НСПХ, тоді ризик може бути представлено як шанс певних втрат для 

цільового об'єкта в результаті виникнення НСПХ певного класу.   

Отже, ступінь ризику буде характеризувати для цільового об'єкта ситуацію 

(НСПХ), що має невизначеність результату при наявності несприятливих 

наслідків, а джерелом ризику буде саме НСПХ, виникнення якої спричиняє появу 

в ТС   певної комірки-джерела 
lс С . Сукупність подій (НСПХ) в ТС  , кожна 

з яких може привести до втрат для цільового об'єкта, будемо розглядати як мно-

жину факторів ризику для даного об'єкта.  

Ризик має наступні характерні властивості: 

- невизначеність: ризик існує тоді і тільки тоді, коли можливий не єдиний 

варіант розвитку подій, і як наслідок, не єдиний можливий результат; 

- наявність втрат: ризик існує тоді і тільки тоді, коли результат події мо-

же призвести до втрат (збитків, збитку) або іншого негативного (і тільки негатив-

ного1) наслідку; 

- можливість аналізу: ризик існує лише в тому випадку, коли сформовано 

суб'єктивну думку ОПР про ситуацію, і дана якісна або кількісна оцінка негатив-

ної події майбутнього періоду (можливих втрат). 

- значимість: ризик існує тоді, коли певна подія має конкретне практичне 

значення (збереження цінності цільового об'єкта) і зачіпає інтереси хоча б одного 

суб'єкту (ОПР, власника об'єкта та ін.). 

Таким чином, ризик без приналежності не існує, аналіз ризику завжди по-

в'язує певний (цільовий) об'єкт з певним зацікавленим суб'єктом (ОПР) через 

                                                             
1 Без сумніву, результат будь-якої події, пов'язаної з виникненням НСПХ, може бути не тільки негативним. Проте, 

будь-який позитивний результат є сприятливим і в цьому сенсі бажаним (для ОПР), тому при позитивних 

наслідках вживання заходів щодо локалізації або протидії НСПХ не має сенсу. 
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оцінку шансу (можливості) втрат при діях ОПР, пов'язаних з небезпеками або за-

грозами.   

Необхідність оцінки можливої втрати цінності цільового об'єкта при 

несприятливому розвитку подій внаслідок виникнення НСПХ є основною відмін-

ною рисою оцінки ризику. Слід зауважити, що розгляд шансу (можливості) ви-

никнення несприятливої події для конкретної ділянки території, а такою подією 

можна вважати охоплення даного об'єкта НСПХ в процесі поширення, дає оцінку 

небезпеки НСПХ для даної ділянки. Розгляд шансів виникнення негативних 

наслідків для об'єкта в результаті несприятливої події дає оцінку загрози даному 

об'єкту.  

Таким чином, і оцінка небезпеки, і оцінка загрози, і оцінка ризику є певни-

ми (і різними) аспектами, або гранями, однієї і тієї ж практичної проблеми, а саме 

проблеми оцінки шансів несприятливих подій, що мають випадковий характер, і 

їх негативних наслідків. У цьому сенсі всі зазначені оцінки мають своє значення 

для ОПР, і в цілях аналізу НСПХ як складної динамічної системи можуть застосо-

вуватися спільно, визначаючи різні шари ГІС і їх комбінації.  

При здійсненні кількісної оцінки ризик представляють у вигляді добутку 

ймовірності події на втрати в результаті його результату [12], при цьому основою 

для визначення ймовірності ризику служить частота виникнення подій.   

Слід зауважити, що предметом аналізу ризику в контексті даної роботи є 

оцінка шансу втрат в результаті залучення цільового об'єкта в НСПХ, що виникла 

на момент розгляду і розгортається в часі і просторі. В даному випадку частота 

виникнення подій не є надійною основою для оцінки шансів, що призводить до 

непридатності обчислення умовної ймовірності результату на підставі частот 

подій. Очевидно, більш коректним підходом є використання можливісного підхо-

ду [358] із залученням формального апарату нечіткої або наближеній логіки, тоді 

оцінка шансів може бути зведена до оцінки умовної можливості залучення 

цільового об'єкта в НСПХ.   

Іншою проблемою є оцінка втрат для таких категорій цінності, які не мо-

жуть бути виміряні в грошовому еквіваленті. І якщо для певних категорій цінно-

стей можна здійснити непряме оцінювання, наприклад, екологічні втрати можна 

хоча б частково виразити через витрати на ліквідацію наслідків НСПХ, то деякі 
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категорії цінностей не можуть бути приведені до грошового еквіваленту в прин-

ципі, наприклад, такими є більшість історико-архітектурних та культурних цінно-

стей. У підрозділі 5.1 запропоновано вирішення проблеми сумісності цінності 

об'єктів за різними категоріями шляхом квантифікації кількісних оцінок за допо-

могою порядкових шкал і переходу до якісного оцінювання. Таким же чином, як 

показано в підрозділах 5.2, 5.3 можуть бути отримані якісні оцінки небезпеки і за-

грози. Отже, при оцінці ризику НСПХ для цільових об'єктів також доцільним є 

перехід від кількісного оцінювання до якісного.   

Тоді в більш вузькому сенсі можна розглядати ризик як деяку (якісну) 

оцінку умовної можливості настання певних втрат для цільового об'єкта 
io O  

(зниження сукупної оцінки цінності об'єкта  iV o ) при виникненні НСПХ F  де-

якого (зумовленого) класу K  з певним джерелом 
Fu  при певному стані 

зовнішнього середовища 
EX . 

Для здійснення якісного аналізу оцінка 
io FR  ризику НСПХ F  з джерелом 

Fu  для об'єкта 
io  може бути представлена як комбінація (рис. 5.7): 

1) оцінки 
F  небезпеки, що створюється джерелом 

Fu ; 

2) оцінки FS  потенціалу загрози об'єкту 
io  від НСПХ F ; 

3) оцінки 
io F   граничного рівня загрози об'єкту 

io  в НСПХ F ; 

4) оцінки 
io FV   можливих сукупних втрат цінності об'єкта io  від НСПХ 

F .  

Джерело і компоненти оцінки ризику представлені на рисунках 5.8 і 5.9. 

Для отримання якісної оцінки ризику від ПРХ  F  з джерелом Fu  для 

об'єкта io  спочатку можна отримати нормовану кількісну оцінку ризику як добу-

ток нормованих значень компонент. Враховуючи той факт, що оцінка загрози є 

інтервальною величиною, оцінка ризику також буде інтервальною величиною: 

 

ˆ ˆ ˆ ˆ,
i i i i i i io F F F o F o F F F o F o F F F o F o FR S V S V S V                

  
. (5.21) 
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Рис. 5.7. Компоненти ризику 

 

 

 

 

 

Рис. 5.8. Джерело та компоненти ризику для ЦО 

 

 

 

Рис. 5.9. Оцінка ризику 
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У випадку декількох джерел ПРХ, які одночасно впливають на вразливий 

ЦО 
io , для цього ЦО створюється мультиризик (рис. 5.10): 

 

1

ˆ ˆi

i i j

n

o o F
j

R R


  , 
 

(5.22) 

 

де 
in  – кількість джерел ризику для ЦО oi. 

Нормовані інтервальні кількісні значення мультиризику можна перетвори-

ти в якісні значення, побудувавши відповідну порядкову шкалу 

 0 1, ,...R R R RzÇ ç ç ç  (таблиця 5.7)  з індукованим на ній відношенням часткового 

порядку 
R
, таким що 

0 1 ...R R R R R Rzç ç ç . Для безпосереднього перекладу но-

рмованої інтервальної кількісної оцінки мультиризику в якісну оцінку визначимо 

функцію  , що реалізує відображення 
ˆ

: R R Ç , за допомогою якого кількіс-

ному інтервальному значенню мультиризику для ЦО 
io  

ˆ
ioR  однозначно зіставля-

ється якісна оцінка 
ioR  відповідно до шкали 

RÇ . 

Аналогічний підхід може бути використаний для оцінки мультиризику для 

будь-якої з комірок 
mс  універсуму С , яка може бути виражена інтервалом 

ˆ
mR  чи 

якісно mR , в тому числі для комірок, які не належать жодному з об'єктів множини 

ЦО *O  (в цьому випадку цінність комірки може визначатися елементами її век-

тору стану, наприклад, комірка з хвойної рослинністю може мати цінність, рівну 

вартості деревини, виходячи з добутку наявного обсягу деревини в межах комірки 

на її ціну). 

Аналогічний підхід може бути використаний для оцінки мультиризику для 

будь-якої з комірок mс  універсуму С , яка може бути виражена інтервалом 
ˆ

mR  чи 

якісно mR , в тому числі для комірок, які не належать жодному з об'єктів множини 

ЦО *O  (в цьому випадку цінність комірки може визначатися елементами її век-

тору стану, наприклад, комірка з хвойної рослинністю може мати цінність, рівну 

вартості деревини, виходячи з добутку наявного обсягу деревини в комірці на її 

ціну). 
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Рис. 5.10. Мультиризик 

 

 

 

 

Таблиця 5.7 

 

Порядкова шкала для оцінки рівню ризику 

 

0Rç  «відсутність ризику» 

1Rç  «невисокий ризик» 

2Rç  «високий ризик» 

3Rç  «критичний ризик» 
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Визначення 5.3. Траєкторією мультиризику для певної комірки 
mc  на 

відрізку часу ,...j kt t T    є безперервна послідовність    ˆ ˆ
,...  m j m kR t R t 

  
 в моменти 

часу ,...j kt t t   . 

 

5.5.2. Діагностика ситуації 

 

ПТС   в умовах ПРХ в момент часу t характеризується інтегральною ди-

намічною просторово-розподіленою оцінкою мультиризику: 

 

    *t

i iR R t o O t    . (5.23) 

 

Розподілена оцінка ризику відображає набір симптомів, які треба віднести 

до певного класу ситуацій. 

Для цього треба задати множину класів можливих ситуацій в ПТС 

 0 1, ,... n , таких що 1 2 ... n    . Нехай , 1,...,nip i   є набором можли-

востей їх виникнення, а  1 2, ,... mX x x x  задає набір симптомів, що пов’язані з 

класами ситуацій . Інтегральна оцінка ризику для кожного класу ситуацій 

R X  входить в набір симптомів. 

Нехай s  є поточною ситуацією, а *X  - вектор симптомів для ситуації 
*s . В 

результаті недостатньої видимості деякі симптоми з *X  можуть бути невизначені 

або неточні. 

Нехай кожний симптом , 1,...,mix X i   має область можливих значень 

iE e , 1,...,mi  , e  – значення невизначеності. Симптоми з вектору X  можуть 

буть описані інтервалами з використанням наближеного підходу, інтервалами з 

функціями належності з використанням інтервальної нечіткої множини, а деякі 

можуть мати порожнє значення. 
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Задача діагностики є задачею ідентифікації можливого класу ситуації  

*  , який може пояснити набір невизначених симптомів *X  для поточної ситу-

ації 
*s . Така задача є задачею розпізнавання образів [44]. 

Кожна ситуація відповідає певній точці або околиці точки в Декартовому 

просторі симптомів 
1 2 ... mE E E   . 

Очевидно, що кожна нерозпізнана ситуація 
*s , яка має симптоми *X , по-

винна бути співставлена з набором класів можливих ситуацій  0 1, ,... n . В 

результаті невизначеності оцінок деяких симптомів не завжди можливо знайти 

точні співпадіння. 

Ситуація в ПТС повинна визначатися виходячи з розташування ЦО, які 

знаходяться в умовах максимального ризику, а також з розташування місць кон-

центрації сил і засобів, призначених для ліквідації НСПХ. Множину ділянок, на 

яких розташовані сили та засоби, позначимо:  1 2, ,..., nZ z z z . Тобто для діагно-

стики ситуації в ПТС в момент часу t  необхідно задати: 

1) множину ЦО, що в момент часу t   знаходяться в умовах критичного 

ризику:    1 2* , ,..., kO t o o o ; 

2) множину ПРХ:       1 2(t) , ,..., lF F t F t F t ; 

3) множину місць розташування сил та засобів:  1 2, ,..., nZ z z z . 

Для діагностики ситуації в момент часу t  для кожного ЦО  *io O t  треба 

оцінити найменший час, за який контур ПРХ з множини (t)F  досягне цього 

об’єкта, а також найменший час, необхідний для переміщення сил і засобів з 

найближчого місця їх розташування.  

Кожному ЦО  *io O t  відповідає дві множини: множина інтервалів часу, 

за які контури ПРХ досягнуть цього ЦО  
1 2
, ,...,

i i i i lo F o F o F o FT t t t , а також множина 

інтервалів часу, які потрібні, щоб доставити сили та засоби з місць їх дислокації 

 
1 2 n
, ,...,

i i i io Z o Z o Z o Z    .  
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Перша множина буде динамічною. Після завдання для кожного ЦО 

 *io O t  цих двох множин, потрібно знайти найменше значення з кожної мно-

жини.  

Після цього кожному ЦО  *io O t  буде відповідати пара:  min
i io F o Ft T , 

 min
i io Z o Z   . 

Ситуація в ПТС в момент часу t  задається за допомогою множини наступ-

них пар: 

 

       *,
i i

t

o F o Z iT t t o O t    . (5.24) 

 

Виділимо наступні класи ситуацій в ПТС: 

- 
1
:    *

i ii o F o Zo O t t     – клас не критичних ситуацій, коли часу до-

статньо для розгортання сил та засобів для ліквідації НСПХ; 

- 
2
:     *

i ii o F o Zo O t t     – клас критичних ситуацій, коли задача по-

рятунку об'єктів є важкодосяжною, потрібно в першу чергу направляти сили та 

засоби до ЦО, для яких справедлива нерівність: 
i io F o Zt  ; 

- 
3
:    *

i ii o F o Zo O t t     – клас особливо критичних ситуацій, коли 

задача порятунку об'єктів можливо є недосяжною. 

З метою наочності подання інформації для певного моменту часу t  побу-

дуємо поверхню ризику, яка відображає нормовану оцінку рівня ризику для кож-

ної комірки. Поверхня наглядно відображає опуклі ділянки місцевості з макси-

мальним ризиком. Але не всі ділянки з максимальним ризиком потребують уваги 

ОПР. Треба серед них виділити ділянки з максимальною цінністю. Тому в тій же 

системі координат побудуємо поверхню цінності, але збільшення цінності буде 

відображатися в зворотному порядку: від 0 до -1. Ділянки з максимальною 

цінністю будуть відображатися увігнутими ділянками на поверхні (рис. 5.11). 



266 
 

Для того, щоб відібрати ділянки, які потребують уваги ОПР, необхідно по-

будувати дві поверхні-зрізи, які є перпендикулярними осі Z, та встановлюють 

критичні значення цінності та ризику.  

На рисунку (5.12) відображена поверхня-зріз для поверхні цінностей. Всі 

ділянки, цінність яких розташовано нижче даної поверхні, мають критичну 

цінність. Така ж поверхня-зріз будується для поверхні ризику.  

Всі ділянки, оцінка ризику яких вище даної поверхні, знаходяться в умовах 

критичного ризику. Перетин множини ділянок, що мають критичну цінність і 

знаходяться в умовах критичного ризику, потребують уваги ОПР (рис. 5.13). 

Варіюючи розташування поверхонь зрізів, можна звужувати або розши-

рювати множину ЦО  *O t , які потребують захисту. 

 

5.6. Висновки за розділом 5 

 

1. Метод якісної оцінки ризику враховує якісну оцінку його компо-

нентів, таких як цінність ЦО, небезпека та загроза за допомогою порядкових 

шкал, що співвідносять кількісні та якісні значення відповідних компонентів ри-

зику з індукованими відношеннями часткового порядку, що, на відміну від існую-

чих методів кількісних оцінок ризику, дозволяє отримувати оцінки, з якими ОПР 

звикла мати справу.  

2. Метод якісної оцінки динаміки цінності ЦО заснований на викори-

станні вектору значень цінностей різних категорій та функцій втрат цінності за 

кожною категорією, що, на відміну від існуючих статичних моделей цінності, 

дозволяє оцінювати динаміку цінності об'єктів в умовах розвитку НСПХ та у 

відповідь  на прийняті рішення, а також вирішує проблему порівнянності цінності 

різних об'єктів. 

3. Метод кількісної розмитої оцінки рівня загрози для ЦО в умовах ПРХ 

заснований на використанні розмитої структури ПТС у вигляді розмитого топо-

логічного простору, яка представляє собою оцінку розмитого часу, що потрібен 

для досягнення цінного об’єкта розмитим контуром ПРХ. 
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Рис. 5.11. Поверхні ризику та цінності 

 

 

 

Рис. 5.12. Поверхня-зріз для виділення цінних об’єктів 
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Рис. 5.13. Критичні рівні ризику та цінності 

 

4. Метод просторово-розподіленої оцінки загроз використовує ди-

намічний топологічний простір, що складається з множини просторових зон з 

розмитими межами, які розташовані навколо контуру ПРХ і представляють собою 

території з різним ступенем загрози для цінних об'єктів, та дозволяє виконувати 

просторово-розподілену оцінку ризику, що є необхідною для діагностики поточ-

ної ситуації в умовах НСПХ. 

5. Оцінка ризику може бути виконана за використання можливісного 

підходу, який полягає в поданні шансу охоплення цінного об'єкта НСПХ за допо-

могою ступеня можливості, що, на відміну від застосовуваного в даний час 

ймовірнісного підходу, дозволяє більш адекватно оцінювати ризик в умовах ро-

звитку НСПХ, коли про ймовірність в статистичному сенсі не може бути мови.  

6. Метод подання ризику розглядає останній як просторово-

розподілений процес, що формується за допомогою накладення топологічних 

просторів, які відображають НСПХ, небезпеки і загрози, та представляє собою ба-

гатовимірний топологічний простір, що, на відміну від існуючих методів подання 

Критичний рівень цінності 

Критичний рівень ризику 

Х 

0 

-1 

Цінність 

Ризик 

1 

Ділянка, що потре-

бує уваги РПР 
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ризику, дає більш повне уявлення про його природу та стимулює прийняття більш 

обґрунтованих рішень в умовах НСПХ. 

Список використаних джерел у даному розділі наведено у повному списку 

використаних джерел під номерами: [49-52, 321, 331-334, 363]. 
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РОЗДІЛ 6 

РОЗРОБКА ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ  

РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОЇ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В  

ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННИХ СИСТЕМАХ В УМОВАХ ПРОЦЕСІВ 

РУЙНІВНОГО ХАРАКТЕРУ 

 

В попередніх розділах представлено моделі та методи, що складають тео-

ретичну основу вирішення задачі ризик-орієнтованої підтримки прийняття рішень 

в ПТС в умовах НСПХ в реальному часі. Для ОПР найважливішим елементом 

підтримки прийняття рішень є розв’язання задачі діагностики ситуації, для чого 

необхідно визначити множину цільових об’єктів, що знаходяться під впливом ри-

зику, ступінь (оцінка) якого є неприйнятним.  

В свою чергу, отримати таку оцінку можливо за допомогою послідовного 

застосування методів оцінювання ризику, що запропоновані в попередньому роз-

ділі та складають певну геоінформаційну технологію ризик-орієнтованої підтрим-

ки прийняття рішень. Особливістю предметної області є стрімка динаміка розвит-

ку ПРХ та, відповідно, значна динаміка оцінки ризику для цільових об’єктів під 

впливом змін зовнішнього середовища та у зв’язку з прийняттям ОПР певних рі-

шень, впровадження яких змінює хід ПРХ, що утворюють НСПХ.  

У цьому розділі розглядаються питання розробки динамічних ризик-

орієнтованих геоінформаційних СППР (ГІСППР), концепції та геоінформаційної 

технології підтримки прийняття рішень в умовах НСПХ з використанням ГІСП-

ПР. 

Інформаційною технологією є сукупність методів, прийомів та програмно-

технологічних засобів, що поєднані у технологічний ланцюжок для забезпечення 

збору, зберігання, обробки та виводу інформації [377]. Враховуючи особливості 

проблемної області, які полягають в просторовій прив’язці об’єктів і процесів та 

вимагають використання ГІС, інформаційна технологія стає геоінформаційною. 

Геоінформаційна технологія ризик-орієнтованої ППР в умовах ПРХ скла-

дається з комплексу взаємопов’язаних інформаційних процесів, які використову-
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ють певні методи й моделі та спрямовані на вирішення певних задач дисертації 

[398]. Комплекс взаємопов'язаних процедур перетворення інформації від моменту 

виникнення до надання результатної інформації користувачеві для досягнення пе-

вної мети є інформаційним процесом. 

Геоінформаційну технологію ризик-орієнтованої ППР в умовах НСПХ по-

будовано відповідно до наступної послідовності етапів [398]: 

Етап 1. Формування моделі ІТ 

Етап 2. Формування складу БД і бази знань 

Етап 3. Формування комплексу математичних методів і моделей. 

Етап 4. Формування структури комплексу інформаційних процесів. 

Етап 5. Розробка схеми ІТ. 

 

6.1. Розробка моделі геоінформаційної технології  

 

Модель ІТ складається зі статичної частини, що містить структуру даних 

(DS) і комплекс математичних моделей і методів (MMC), а також динамічної час-

тини, що містить інформаційні процеси (IP) та їх взаємодію між собою (IPI) [398]: 

 

, , ,IT DS MMC IP IPI  (6.1) 

 

Кожний інформаційний процес є блоком, який має інформаційні входи, 

виходи та ресурси, що використовуються. Методи, моделі та дані / знання, необ-

хідні для реалізації процесу, є ресурсами (рис. 6.1). 

У відповідності до (6.1) побудуємо структуру даних, комплекс математич-

них методів і моделей, опишемо інформаційні процеси та їх взаємодію. 

Структура даних DS визначає інформаційний комплекс та містить БД і БЗ, 

які необхідні для моделювання ПРХ, аналізу ризику, діагностики ситуації. 

Прив’язка інформації БД і БЗ до місцевості здійснюється за допомогою ГІС. Для 

реалізації ІТ потрібні дані та знання, що містяться в певних класах (рис. 6.2). 
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Рис. 6.1. Схема інформаційного процесу 

 

 

 

 

Рис. 6.2. Класи даних і знань для реалізації технології 
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Запропоновану геоінформаційну технологію розраховано на вхідний потік 

даних, який отримують за допомогою спостереження за територіальною систе-

мою. Окрім цих даних, для реалізації технології потрібна БД, яка містить метео-

умови, картографічний опис територіальної системи (опис сукупності геотаксонів 

зі статичними параметрами), розташування цінних об’єктів та оцінку їх початко-

вої цінності, критичні рівні цінності та ризику для діагностики ситуації, а також 

БЗ, що містить знання про проблемну область, які подано в різних формах, таких 

як шаблони мереж для побудови правдоподібних моделей розвитку ПРХ, аналіти-

чні моделі розвитку ПРХ, функції втрат цінності, матриці небезпеки, база преце-

дентів, база правил, а також функції ідентифікації класу для діагностики ситуації. 

В основі геоінформаційної технології підтримки прийняття рішень в умо-

вах ПРХ в реальному часі лежить комплекс запропонованих у розділах 2-5 мето-

дів і моделей MMC, взаємозв’язок яких відображено на рис. 6.3.  

Кожен з розроблених в дисертації методів є узагальненим способом вирі-

шення задач певного класу та є основою створення певної моделі. Розроблені мо-

делі впорядковано згідно до інформаційних зв’язків між ними. 

Динамічну частину геоінформаційної технології подано як сукупність ін-

формаційних процесів та їх взаємозв’язків. Геоінформаційна технологія передба-

чає наступні інформаційні процеси: 

- Просторової прив’язки; 

- Моніторингу ПТС; 

- Моделювання ПРХ; 

- Аналізу загроз та ризиків цільовим об’єктам; 

- Діагностики ситуації; 

- Візуалізації. 

Такі процеси, як моніторинг, моделювання, аналіз ризику, діагностика си-

туації та візуалізація виконуються послідовно, як етапи однієї технології. На всіх 

цих етапах використовується інформаційний процес просторової прив’язки. Взає-

мозв’язок процесів відображений на рис. 6.4. 
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Рис.6.3. Взаємозв’язок запропонованих методів 
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Рис. 6.4. Взаємозв’язок інформаційних процесів 
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- аналізу ризиків для ЦО; 
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Запропоновану геоінформаційну технологію розраховано на вхідний потік 

даних, який отримують за допомогою спостереження за територіальною систе-
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Геоінформаційна технологія забезпечує можливість на основі інформації з 

БД, відповідних моделей зі сховища, а також даних моніторингу, в реальному часі 

моделювати динаміку розмитої структури ПТС в умовах ПРХ у вигляді марківсь-

кого процесу, який будується як висновок на відповідному шаблоні мережі, що 

містяться у сховищі.  

Стан ПРХ у межах цієї структури в кожний момент часу представлено у 

вигляді області з розмитим контуром, побудова якої дозволяє отримати оцінку ри-

зику для ЦО з метою діагностики ситуації та підтримки прийняття рішень. 

 

6.2. Формування структури комплексу інформаційних процесів 

 

Кожний з інформаційних процесів, які складають ІТ (рис. 6.4), використо-

вує певні дані, а також низку запропонованих в попередніх розділах моделей, ме-

тодів. Розглянемо структуру кожного інформаційного процесу. 

 

6.2.1. Моніторинг 

 

Раннє виявлення та швидка ліквідація НСПХ дозволяють мінімізувати зби-

тки. Моніторинг забезпечує систематичний контроль за станом ПТС з метою ви-

явлення негативних змін в результаті ПРХ і розробки рекомендацій щодо їх усу-

нення або ослаблення.  

Після виявлення одного чи множини ПРХ ОПР має оцінити їх певні пара-

метри, такі як площа, що охоплена ПРХ, інтенсивність та пов’язана з цим швид-

кість розповсюдження. Такі оцінки є істотними для планування рішень щодо про-

тидії ПРХ. Точні значення цих параметрів в реальному часі отримати неможливо 

ні за допомогою автоматичної системи моніторингу через неповноту та інструме-

нтальну неточність спостережень, що викликає суттєву невизначеність місцепо-

ложення фронту ПРХ, ні за допомогою моделювання розповсюдження ПРХ через 

його значну обчислювальну складність і нестачу необхідних вхідних даних. Інша 

проблема полягає в тому, що більшість параметрів, які є необхідними для побудо-
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ви адекватних і коректних моделей розповсюдження ПРХ, неможливо виміряти 

безпосередньо, а лише опосередковано.  

З іншого боку, в реальних умовах вирішення задач локалізації та протидії 

НСПХ, ОПР не потрібні точні значення оцінок параметрів, замість цього для 

прийняття рішень потрібен прогноз розповсюдження ПРХ. Тож, замість точного 

прогнозу достатньо отримати правдоподібний. 

Такий прогноз може бути здійснений за допомогою технології автоматич-

ного моніторингу на основі безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та методів ди-

станційного зондування, опису яких присвячений даний підрозділ.  

Такий моніторинг потребує наявності не тільки центральної наземної ста-

нції, що виконує функції обробки й аналізу даних, а й певного набору технічних 

засобів спостереження, наприклад космічних апаратів (супутників), літаків, гелі-

коптерів, безпілотних літальних апаратів з різними типами сенсорів, а крім того 

ще й мережі наземних сенсорів (рис. 6.5). 

Моніторинг може здійснюватися як на етапі виявлення потенційних дже-

рел ПРХ (оцінки небезпеки або потенційного ризику), так і на етапі спостере-

ження за розвитком ПРХ, що вже розповсюджується (оцінки динаміки ризику за-

гроз та/або руйнувань). 

Система моніторингу виконує наступні функції: 

1) виявлення потенційних ПРХ (пошук потенційних джерел ПРХ, ініціа-

лізація подальшого моніторингу ПРХ за необхідністю); 

2) моніторинг ПРХ (визначення розташування та площі охоплення ПРХ, 

спостереження за його розповсюдженням); 

3) діагностика ситуації (отримання детальної інформації про ПРХ, оцін-

ка його суттєвих параметрів, необхідних для прийняття рішень); 

4) прогноз ПРХ (прогнозування майбутньої динаміки ПРХ). 

В даному підрозділі представлено архітектуру системи моніторингу ПРХ 

для проведення операцій з ліквідації НСПХ на основі спільного використання 

безпілотних літальних апаратів та технології дистанційного зондування. 
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Рис. 6.5. Підсистема моніторингу ПРХ 
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Підсистема моніторингу інформаційно та алгоритмічно інтегрована з пра-

вдоподібною моделлю розповсюдження ПРХ та просторовою моделлю ПТС, роз-

робленими в попередніх розділах.  

Моніторинг спрямовано на виявлення, спостереження ПРХ, оцінку їх па-

раметрів та прогнозування динаміки для забезпечення ОПР в реальному часі ін-

формацією, необхідною для прийняття рішень щодо запобігання та протидії ПРХ. 

Роботу системи моніторингу може бути представлено у вигляді трьох стадій: ви-

явлення ПРХ, підтвердження їх наявності та спостереження за ПРХ.  

Відповідно до цього, кожний безпілотний літальний апарат буде виконува-

ти певну місію на кожній стадії (рис. 6.6).  

Передбачено три можливі місії: 

- патрулювання (спостереження за територією та виявлення ПРХ); 

- підтвердження; 

- моніторинг. 

В процесі місії патрулювання кожен БПЛА має свій маршрут, який містить 

заздалегідь сплановану послідовність точок траєкторії. Під час польоту за сплано-

ваним маршрутом, БПЛА спостерігає за територією з використанням бортових 

датчиків з метою автоматичної ідентифікації ПРХ.  

План польоту суворо обмежений характеристиками БПЛА, такими як ви-

сота застосування, розрізнювальна здатність сенсорів, тривалість польоту тощо. В 

залежності від площі та характеристик спостережуваної території до місії патру-

лювання може бути залучена різна кількість БПЛА одночасно. 

Після виявлення ПРХ, починається місія підтвердження. БПЛА, що виявив 

ПРХ, може продовжувати місію патрулювання, але може змінити місію. Для підт-

вердження наявності ПРХ до місця виявленого ПРХ направляються БПЛА з мож-

ливістю зависання на одному місці на безпечній відстані.  

Ще одним можливим варіантом дій може бути зміна запланованих марш-

рутів патрульних БПЛА або зміна маршруту для польоту по колу навколо виявле-

ного місця ПРХ з метою підтвердження його наявності. Якщо факт наявності ви-
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явленого ПРХ не підтверджується, патрульні БПЛА продовжують свою місію па-

трулювання території. 

Якщо факт наявності ПРХ підтверджується, починається моніторинг. Місія 

моніторингу потребує безперервного отримання великої кількості інформації з рі-

зних точок простору. Тому як мінімум декілька БПЛА повинні бути залучені до 

цієї місії. Для підтримки прийняття рішень на наземній станції за допомогою 

СППР повинні бути здійснені необхідні оцінки параметрів ПРХ. 

Враховуючи той факт, що місії, які виконуються, відрізняються за цілями 

та вимогами, для виконання моніторингу потрібні БПЛА різних класів, обладна-

них сенсорами різних типів з єдиним наземним командним центром.  

Концептуальна схема системи моніторингу відображена на рисунку 6.6. 

Система включає наступні компоненти: 

1) множину БПЛА (для місій патрулювання, підтвердження та моніто-

рингу), обладнаних бортовими сенсорами; 

2) інфраструктуру для наземної підтримки БПЛА (зліт і посадка, підтри-

мка) та обладнання для контролю за БПЛА; 

3) алгоритми / технології дистанційного зондування та обробки зобра-

жень / сигналів; 

4) наземний командний центр, що містить обладнання для здійснення 

комунікацій та обчислень, ГІС та СППР; 

5) алгоритми для вирішення задач виявлення, спостереження, діагности-

ки та прогнозування ПРХ. 

Загальні вимоги до БПЛА наступні: 

1) здатність здійснювати свої місії в широкому діапазоні метеоумов: всі 

БПЛА повинні мати здатність виконувати свої функції не тільки в денний час, але 

й вночі, а також в складних метеоумовах; 

2) самолокалізація: для автоматичної геолокалізації просторової позиції 

БПЛА повинна використовуватися модель прив’язки до місцевості; 
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3) навігаційна автономія: в усіх БПЛА повинні бути використані сенсори 

(GPS приймачі, інерційні вимірювальні блоки) для автоматичного польоту за ма-

ршрутами, вказаними наземним командним центром; 

4) кооперація: БПЛА повинні мати здатність кооперуватися один з од-

ним для оптимального вирішення задач; 

5) здатність нести навантаження: БПЛА повинні витримувати наванта-

ження у вигляді сенсорів, необхідних для моніторингу; 

6) доступність: всі БПЛА повинні бути обладнані бортовими комуніка-

ційними приладами, що гарантують отримання команд від наземного командного 

центру, відправку інформації наземному командному центру та обмін інформаці-

єю з іншими БПЛА. 

На рис. 6.7 відображено загальну структуру БПЛА.  

Розглянемо типи БПЛА та сенсорів, що можуть бути використані для мо-

ніторингу. 

Для виконання місії патрулювання пропонується використання БПЛА кла-

су «мікро» (злітною масою до 5 кг) із фіксованим крилом [372, 432], з гвинтокри-

лою установкою з висотою польоту до 2000 м, швидкістю усталеного руху близь-

ко 90 км/год., злітною вагою до 5 кг,  що дозволить мінімізувати вартість моніто-

рингу. Такий тип БПЛА забезпечує тривалість польоту близько 2,5-3 годин та да-

льність польоту до 75 км. Він обладнаний нетермальною мікро-камерою інфраче-

рвоного спектрального діапазону (5-13 мкм) низької вартості та 12-

мегапіксельною оптичною камерою видимого діапазону з електронним фокусом, 

що налаштовується. 

Такий же тип БПЛА може бути використаний і для місії підтвердження. 

Однак місія підтвердження може бути здійснена значно простіше, скоріше та ефе-

ктивніше, якщо надіслати до місця розташування виявленого потенційного ПРХ 

БПЛА з можливістю зависання. Такі БПЛА, що обладнані більш точними (тому 

більш дорогими) інфрачервоними та оптичними сенсорами, можуть висіти протя-

гом деякого часу на безпечній дистанції від місця розташування потенційного 

ПРХ і моніторити його з метою перевірки.  
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Рис. 6.7. Загальна структура безпілотного літального апарату 

 

 

 

 

Рис. 6.8. Схема організації обробки даних моніторингу ПРХ 
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Тому доцільно використовувати БПЛА класу «мікро» з поворотним кри-

лом, що мають висоту польоту до 180 м, швидкість усталеного руху близько 50 

км/год., злітну вагу до 7 кг. Такий типу БПЛА забезпечує тривалість польоту бли-

зько 1 години та дальність польоту зі збереженням онлайн зв’язку до 55 км. Такі 

БПЛА обладнані камерою інфрачервоного діапазону широкого спектру та 16-

мегапіксельною оптичною камерою. Відносно невелика, але достатньо безпечна 

висота забезпечує високу практичну цінність цього типу БПЛА. В результаті 

більш високої розрізнювальної здатності сенсорів та більш близького розташу-

вання до місця спостереження, можна отримати більш високу точність. Крім того, 

такий тип БПЛА дозволяє відносно швидко змінювати точку спостереження, за-

безпечуючи високу ефективність виявлення та підтвердження наявності ПРХ. 

Під час здійснення місії моніторингу важливо отримувати точні зображен-

ня без спотворень, що виникають в результаті турбулентності та вібрацій. Крім 

цього, ця місія пов’язана з оцінкою певних параметрів, оцінювати які немає пот-

реби під час виконання попередніх місій.  

БПЛА, що здійснюють моніторинг, повинні мати властивості зависання на 

одному місці. Тому для цієї місії доцільно використання БПЛА з множиною про-

пелерів (наприклад, квадро- або окто-коптери), що мають висоту польоту до 120 

м, швидкість усталеного руху близько 20 км/год., злітну вагу до 15 кг. Це забезпе-

чує тривалість польоту близько 2 годин та дальність польоту зі збереженням он-

лайн зв’язку до 25 км. Такі БПЛА обладнані камерами інфрачервоного діапазону 

двох типів: нетермальною камерою широкого спектру та термальною камерою, а 

також оптичною камерою з високим розрізненням. Термальна камера інфрачер-

воного діапазону має діапазон вимірювань температур до 1250°С.  

В БПЛА такого типу також використовується лідарний сенсор, що забез-

печує покращені вимірювальні здібності, широкодіапазонний погодний сенсор, 

що дозволяє точно вимірювати температуру, вологість, швидкість та напрямок ві-

тру. БПЛА такого типу спроможні висіти довгий час, але мають обмежену швид-

кість та дальність польоту. Оскільки вони використовуються локально, безпосе-

редньо на місцевості, в великій дальності польоту немає потреби. Вартість БПЛА 

такого типу значно перевищує вартість БПЛА інших типів, але і використовують-

ся вони відносно рідко, тільки для виконання місії моніторингу, тоді як для вико-
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нання задач патрулювання та підтвердження можуть використовуватися більш 

дешеві рішення. 

Основна мета моніторингу полягає в безперервному отриманні необхідної 

інформації для правдоподібної моделі ПРХ, описаної в розділі 4, що дозволяє 

спрогнозувати розвиток ПРХ. Правдоподібна модель ПРХ описує просторово-

часові відношення між комірками. 

На розповсюдження ПРХ впливає велика кількість факторів, включаючи 

погоду, топографію, які повинні бути враховані в моделі. Тільки декілька параме-

трів, необхідних для моделі, можуть бути безпосередньо виміряні. Наприклад, те-

мпература повітря, вологість, швидкість і напрямок повітря можуть бути виміряні 

за допомогою погодних сенсорів. Дані, накопичені в ГІС, надають інформацію 

про тип рослинності, рел’єф місцевості, параметри ґрунту тощо. Використовуючи 

методи дистанційного зондування, ми можемо отримати необхідні оцінки параме-

трів: 

- інтенсивність реакції горіння може бути кількісно оцінена з використан-

ням значення вивільненої енергії, що може бути отримане за допомогою термаль-

ного інфрачервоного сенсору; 

- кількість лісового горючого матеріалу на одиницю площі може бути які-

сно оцінена за допомогою аналізу щільності поширення рослинного покрову для 

певного типу рослинності; 

- вологість лісового горючого матеріалу може бути оцінена за допомогою 

аналізу насиченості та яскравості певного кольору (наприклад, зеленого); 

- вигорілі області можуть бути якісно розпізнані за допомогою аналізу 

контрастності (зеленого та чорного). 

Протягом місії моніторингу потрібні всі перелічені вище оцінки. 

Схему організації обробки зображень в ході виконання місії патрулювання 

представлено на рис. 6.8. 

В ході виконання місії патрулювання основним сенсором є нетермальна 

інфрачервона камера, тому що отримані інфрачервоні зображення не схильні до 

впливу диму (дим прозорий для хвиль далекого інфрачервоного діапазону, що ви-

користовується). Крім того, інфрачервона камера дозволяє отримувати зображен-
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ня у темряві та у складних погодних умовах. Вона не забезпечує вимір температу-

ри, але забезпечує оцінку інтенсивності радіації, що представлена кольорами. 

Якщо певна комірка не випромінює теплову радіацію, її пікселі на зобра-

женні чорні. Наявність та збільшення радіації змінює колір пікселів з чорного на 

білий. Таким чином, якщо на зображенні не присутній білий колір, ймовірно, що 

на відповідній ділянці місцевості немає пожежі. Проте в результаті абераційних 

спотворень деякі пікселі можуть мати сірий колір. Пропонується використання 

часткового порядку, що реалізує відображення сірого кольору у вигляді порядко-

вої шкали, що відображає кольори від чорного до білого, на числову шкалу від 0 

(чорний колір) до 1 (білий колір). 

Обробка кольорових зображень, отриманих за допомогою оптичної каме-

ри, спрямовано на розпізнавання диму або полум'я. Використовується метод текс-

турного аналізу зображень з оцінкою ентропії [435, 436], що розпізнає дим, по-

лум’я і повертає можливість займання від 0 до 1 для кожного пікселя зображення. 

Протягом автоматичної обробки зображень на борту (рис. 6.9) на першому 

кроці виконується стабілізація зображень (технологія, яку використовують для 

зменшення розмиття зображення, спричиненого тремтінням камери при фотогра-

фуванні або відеозйомці). На другому кроці візуальні зображення оброблюються 

за допомогою методів, про які йшлося вище. На третьому кроці виконуєтся геоло-

калізація, а потім георектифікація (процес трансформації, який дозволяє спроек-

тувати два або більше зображень в одну спільну площину зображення).  

Розташування БПЛА може бути отримано за допомогою GPS. Позиції та 

орієнтація інфрачервоної та оптичної камер можуть бути обчислені на основі їх 

кутів орієнтації та за допомогою даних інерційного вимірювального блоку (ІВБ). 

Для визначення позиції кожного пікселя зображення використовується фотогра-

мметрична проективна трансформація [11], що відображає всі точки на земній по-

верхні, які описано за допомогою цифрової моделі місцевості (digital elevation 

model – DEM). DEM також використовується для визначення геопросторового 

контексту (тобто широта, довгота, висота) та моментів часу для георектифікації.  

 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
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Рис. 6.9. Обробка зображень протягом місії патрулювання 

 

Таким чином, кожен піксель стає прив'язаним до місцевості та може бути 

відображений на сітку. Ми отримуємо зображення, прив'язані до загальної моделі 

місцевості, апроксимованої за допомогою комірок, якщо обидві камери відкаліб-

ровані і DEM доступна.  

На останньому кроці виконується злиття (суміщення) зображень на основі 

точок, прив’язаних до місцевості. Значення можливості горіння для всіх точок 

обох зображень, що відображають одну комірку, комбінуються за допомогою аб-

сорбції меншого значення більшим. Результат направляється до командного цент-

ру. 

На приймальній стороні використовується метод вибору порога на основі 

навчання, що дозволяє знизити можливість помилкової тривоги. Навчання здійс-

нює досвідчена ОПР, яка на основі спеціальних зображень ідентифікує умови, в 

яких невизначені оцінки можливості загоряння можуть бути розглянуті як пози-

тивні або негативні. 

Схему обробки зображень в ході виконання місії моніторингу представле-

но на рис. 6.10. 
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Рис. 6.10. Схема обробки зображень протягом місії моніторингу 

 

Місію моніторингу направлено на безперервне отримання інформації, що 

описує поведінку пожежі. На відміну від патрульних БПЛА, БПЛА для монітори-

нгу не повинні бути перевантажені значною кількістю обчислень. На борту таких 

БПЛА повинні бути присутні тільки системи контролю стабілізації, геолокалізації 

та георектифікації зображень (рис. 6.10).  
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Результати передаються наземному командному центру для подальшої об-

робки зображень, оскільки більшість процедур обробки пов’язана з кольоро-

хроматичним аналізом зображень. 

Погодні сенсори надають інформацію про температуру повітря та воло-

гість, DEM забезпечує інформацію про рельєф, в той час як результати обробки 

зображень дозволяють оцінювати параметри, пов’язані з горючим матеріалом, та-

кі як кількість ЛГМ в межах комірки та вологість ЛГМ. В той же час, термальний 

інфрачервоний сенсор оснащений моделлю, що дозволяє отримувати оцінки інте-

нсивності пожежі на основі вимірювання кількості вивільненої енергії в результа-

ті реакції горіння. Таким чином, в модель розповсюдження пожежі надходять всі 

дані, необхідні для прогнозування швидкості та напрямку розповсюдження поже-

жі. Швидкість обчислень обмежена швидкістю обробки зображень, тому ця стадія 

переміщена до наземної станції. 

 

6.2.2. Моделювання процесу руйнівного характеру і аналіз ризику 

 

Модель розповсюдження ПРХ реалізована у вигляді марківського процесу 

(рис. 6.11), який будується в реальному часі як висновок на правдоподібній мере-

жі подій, що є моделлю подання знань про ПРХ. Марківський процес дозволяє 

перейти від подання знань у вигляді мережі до представлення структури ПТС в 

умовах ПРХ у вигляді розмитого топологічного простору. 

Модель розповсюдження дозволяє обчислити розмитий контур пожежі на 

основі розмитих м’яких множин (нечітких, наближених, нечітких наближених, ін-

тервальних нечітких наближених). При цьому вся множина комірок в кожний мо-

мент часу є об’єднанням певних розмитих підмножин (w-елементів м‘якої мно-

жини): вигорілих комірок; комірок, що горять; комірок, ще не охоплених поже-

жею. Контур пожежі представлений граничною областю наближеної множини 

комірок, що горять, яка може бути представлена у вигляді нечіткої множини, або 

інтервальної нечіткої множини. 
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За допомогою використання інформації, отриманої з інфрачервоної каме-

ри, можна здійснити розпізнавання контуру пожежі. Наприклад, вигорілі комірки 

можуть бути розпізнані за кольором, а комірки, що горять, за властивостями раді-

ації, яку вони випромінюють. 

В кожний момент часу ми маємо два описи контуру пожежі: перший є ре-

зультатом обробки інфрачервоного зображення, другий – це результат прогнозу-

вання контуру пожежі, здійсненого в попередній момент часу. Внаслідок цього є 

можливість порівнювати розпізнаний контур пожежі з контуром, який є результа-

том моделювання. Це дозволяє вносити корективи в модель з метою збільшення 

точності прогнозування. 

Якість моделі може бути покращена за допомогою організації циклу зво-

ротного зв’язку за допомогою нечіткої нейронної мережі. Точність прогнозування 

та якість моделі в цілому можуть бути оцінені за допомогою визначення відхи-

лень між результатами прогнозування та спостережень. Очевидно, що викорис-

тання зворотного зв’язку може значно знизити ці відхилення. 

Аналіз ризику є етапом розробленої технології, що слідує за етапом моде-

лювання ПРХ, результатом якого є отримання розмитої топологічної структури 

ПТС. Основним елементом розмитої структури, необхідним для оцінки ризиків, є 

розмитий контур ПРХ. Оцінка розмитого контуру ПРХ дозволяє оцінити розмиті 

кількісні значення загроз для ЦО за методом, розробленим в п’ятому розділі. За 

допомогою відповідних методів, розроблених в дисертації, можна оцінити кількі-

сні значення небезпеки та цінності ЦО.  

Кількісне значення потенціалу ПРХ можна отримати за допомогою відпо-

відної аналітичної моделі, що міститься в сховищі моделей. Маючи кількісні оці-

нки всіх компонентів ризику, можна оцінити кількісне розмите значення ризику. 

Метод якісної оцінки компонентів ризику дозволяє перейти від кількісної оцінки 

компонентів ризику до якісної (рис. 6.12). 
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Рис. 6.11. Моделювання процесу руйнівного характеру в геоінформаційній  

технології 
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Рис. 6.12. Аналіз ризику в геоінформаційній технології 
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6.2.3. Діагностика ситуації 
 

Проблема діагностики в системах підтримки прийняття рішень в умовах 

НСПХ була розглянута в роботах багатьох авторів. В [44] автори визначають діа-

гностику як процес, що дозволяє ідентифікувати проблему за допомогою аналізу 

симптомів (даних спостережень або оцінок, отриманих в процесі моніторингу). 

Існує декілька основних підходів до розробки системи діагностики. Одним 

з підходів є підхід, заснований на моделях, який використовується у випадку, ко-

ли модель системи може бути побудована [188, 205]. В більшості практичних за-

дач модель системи побудувати не можливо. 

Підходом, що найчастіше використовується в таких випадках, є підхід, за-

снований на евристичних знаннях, що описують проблемну область, і відтворює 

систему міркувань експертів [63, 309]. Системи, засновані на знаннях, мають пев-

ні обмеження, такі як неспроможність відтворювати креативний хід думки експе-

ртів в незвичних обставинах та адаптуватися до змін навколишнього середовища.  

Більш вузько-спрямованим підходом до побудови систем діагностики є 

експертний підхід, який акумулює знання фахівців в конкретних предметних об-

ластях [10, 286]. Побудова систем, основаних на експертному підході, зазвичай є 

трудомістким і дорогим процесом інженерії знань [213, 214]. Інженерія знань 

пов’язана з певними складнощами. З одного боку, експерти не завжди спроможні 

пояснити свою логіку таким чином, щоб її можна було запрограмувати. З іншого 

боку, різні експерти часто мають різне розуміння однієї проблеми. 

Прецедентний підхід, що заснований на використанні репозіторія існую-

чих рішень (прецедентів), дозволяє обійти проблему подання знань експертів. При 

виникненні задачі діагностики, прецедентна система виконує ідентифікацію сце-

нарію з існуючими прецедентами. На відміну від експертної системи, де знання 

подаються в явній формі експертами як евристичні правила, в прецедентній сис-

темі знання подаються неявно у формі прецедентів [254]. 

Ще однією спробою подолати проблему, пов'язану з інженерією знань, є 

створення системи, що навчається, та здатна отримувати знання автоматично 
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[261]. Існує декілька технологій навчання, що використовуються в таких системах 

[284]: нейронні мережі [132], генетичні алгоритми [133], символьний штучний ін-

телект [155], статистичне розпізнавання образів, еволюційні обчислення [114].  

Проблемна область, що розглядається в дисертації, містить процеси з не-

передбачуваною поведінкою. Моделювати та прогнозувати такі процеси дуже 

складно, приймаючи до уваги неточність або недоступність вхідних даних, що їх 

описують, а також неповне наукове розуміння законів їх поведінки. Цей факт ви-

ключає самостійне використання таких підходів, як інженерія знань, а також під-

ходів, що засновані на моделях, правилах. Найбільш адекватним є прецедентний 

підхід, але його реалізація залежить від обсягу бази акумульованих прецедентів.  

Надвеликий обсяг бази призводить до високої обчислювальної складності, 

а недостатній обсяг не забезпечує покриття всієї множини можливих ситуацій під 

час класифікації. Системи, що навчаються, є нелінійними, вони здатні виконувати 

класифікацію ситуацій навіть в умовах невизначеності, але вони не забезпечують 

потрібної надійності для ОПР.  

Таким чином, враховуючи той факт, що ні один з вище перелічених підхо-

дів до діагностики не може бути використаний самостійно, автоматична діагнос-

тика ситуації на основі спостережень, отриманих в ході моніторингу, потребує ро-

зробки гібридного методу, що відрізняється від класичних. Пропонується розроб-

ка методу діагностики, який базується на комбінації прецедентного підходу та 

підходу, заснованого на правилах, що забезпечить зменшення обсягу бази преце-

дентів. 

В момент виникнення ризиків для ЦО для ОПР створюється проблемна си-

туація, що потребує діагностики з метою прийняття адекватних рішень щодо мі-

німізації ризиків. Для діагностики ситуації в ПТС треба виділити ділянки місце-

вості, що містять ЦО з оцінкою цінності вище певного критичного рівня, з якими 

пов’язаний максимальний ризик. Оцінки цінності та ризику можуть бути 

пов’язані з кожною коміркою територіальної системи. 
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Рис. 6.13. Місце діагностики в системі підтримки прийняття рішень 
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Місце діагностики в системі підтримки прийняття рішень відображено на 

рис. 6.13. Підсистема діагностики співвідносить вхідний набір даних (симптомів) 

певній категорії (класу) ситуацій. Іншими словами, в підсистему діагностики пос-

тупають симптоми: розташування ЦО; область, зайнята ПРХ; спостережувані па-

раметри ПРХ, такі як швидкість розповсюдження; оцінки, отримані як результат 

аналізу ризику. 

Діагностика спрямована на визначення класу поточної ситуації *s , для чо-

го запропоновано використання методу найближчого сусіда. Кожний клас з набо-

ру можливих ситуацій  0 1, ,... n слід розглядати як прецедент, який повинен 

бути описаний в базі прецедентів.  

З метою визначення класу ситуації введено функцію ідентифікації 

* *: X š , що дозволяє встановити клас ситуації. Алгоритм встановлення класу 

ситуації складається з наступних кроків. 

1. Обчислення відстаней  1 2,... ,..., nL L L  між поточною ситуацією *s  та 

класами ситуацій  0 1, ,... n : 

 

   2

1

, ,
m

i i j j j

j

L s l R R 



  , 

 

де  ,Xj j jl X   – відстань між j -м симптомом поточної ситуації jX 
 та j -м 

симптомом jX  прецеденту i . 

2. Пошук мінімальної відстані між поточною ситуацією *s  та класами 

ситуацій  0 1, ,... n : 

 

    1,
min ,i ii n

L s 


 . 

Якщо 0  , це означає, що досягнутий збіг поточної ситуації з одним з 

прецедентів: 
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 * , 0i i iL s  . 

 

3. Якщо 0  , це означає, що має місце неповнота інформації про симп-

томи поточної ситуації. Тоді клас, якому вона належить, описується підмножиною 

класів *  , що відповідають неповному опису поточної ситуації *s : 

 

  * , , 1,...,i i iL s i n    . 

Потім пропонується ранжування всіх ситуацій, що належать 

*, 1,...,i i n   відповідно до їх інтегральних оцінок ризику iR  та вибір підм-

ножини найбільш критичних класів ситуацій *  з множини * : 

 

     *

* * *

1,
maxi i jj

R R 

 
      

 
. 

 

4. За допомогою ранжування класів ситуацій з множини 
* , що отри-

мана на попередньому кроці, з використанням можливостей їх виникнення 
ip , 

отримуємо найбільш можливу ситуацію: 

 

   *

* *

1,
maxi i jj

p p


  . 

 

Представлений алгоритм дозволяє співвіднести поточну ситуацію з класом 

найбільш можливих з найбільш критичних ситуацій на основі симптомів *X . 

База прецедентів неявно представляє діагностичні знання, як відображено 

на рис. 6.14. Відомі класи можливих ситуацій зберігаються в базі прецедентів та 

використовуються для вирішення задачі діагностики з використанням описаного 

вище алгоритму. 
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Рис. 6.15. Діагностика ситуації в геоінформаційній технології 

 

ПРХ 

Уточ-

нення 

Уточ-

нення 

Дії 

Спосте-

реження 

МОНІТОРИНГ 

АНАЛІЗ  

РИЗИКУ 

 

 

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ 

ДІАГНОСТИКА СИТУАЦІЇ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

БД 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Метеоумови 

Картографічний опис 

територіальної системи 

Цінні об’єкти та їх по-

чаткова цінність 

Критичні рівні цінності 

та ризику 

База шаблонів мереж 

для всіх класів ПРХ 

Аналітичні моделі роз-

витку ПРХ 

БЗ 

  

  

  

  

  

  

  

  

Функції втрат цінності 

Матриці небезпеки 

База прецедентів 

Функція ідентифікації 

класу ситуації 

МОДЕЛЮВАН-

НЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Формування роз-

митої структури 

ПТС 

Параметри, отримані в 

ході моніторингу 

Оцінки, отримані в ході 

оцінки ризику 

База правил 

Ні 

Так 

Визначення відстані α від 

поточної ситуації та пре-

цедентами 

Введення симпто-

мів поточної ситуа-

ції 

α =0 

Визначення декількох 

прецедентів 

Визначення найбільш кри-

тичних прецедентів 

Визначення найбільш мо-

жливих з найбільш крити-

чних прецедентів 

Потрібний прецедент 

знайдено 



298 
 

 

База правил подає знання про проблемну область та часову метрику T  в 

масштабі часу T , таку що ,i jt t T 
 i j ZT

t t D  , де  1,... ,...Z Z Zj ZmD D D D  є на-

бором лімітів часу. Таким чином, база правил містить множину лімітів часу ZD , 

що є необхідною для виокремлення подібних ситуацій. З використанням норм ча-

су можна класифікувати поточну ситуацію відносно її часових властивостей як 

нормальну, критичну, небезпечну, або катастрофічну. 

Коли база прецедентів стає занадто великою, її можна представити у ви-

гляді правил, що зменшує об’єм бази прецедентів.  

Пропонується гібридний метод діагностики з використанням підходу, згід-

но з яким прецедентами є точки в Декартовому просторі симптомів, тоді коли їх 

околиці зберігаються як набір виключень і обмежень, що подані як правила в базі 

правил (рис. 6.15). 

 

6.2.4. Візуалізація ситуації 

 

Оскільки ОПР приймає остаточне рішення, однією з важливих підстав цьо-

го процесу має бути ситуативне усвідомлення впливу наявних загроз та ризиків 

щодо множини цінних об’єктів, ранжованої за певними ознаками. Таким чином, з 

погляду на підтримку прийняття рішень ОПР має отримувати інформацію про по-

точну ситуацію, що є зрозумілою для опису цієї ситуації та прогнозування її роз-

витку у майбутньому. З цією метою ми використовуємо візуалізацію.  

Візуалізація є потужним інструментом для підвищення обізнаності та зме-

ншення інформаційного перевантаження [194], що дозволяє створювати ситуати-

вну картину для ОПР, підсумовуючи оціночну інформацію стосовно загроз і ри-

зиків до кінематичної інформації про розвиток руйнівних процесів, та використо-

вуючи при цьому візуальну (картографічну) модель територіальної системи, в 

межах якої розглядається поточна ситуація.  

Інструментарій візуалізації повинен підтримувати ОПР на наступних ета-

пах ризик-орієнтованого прийняття рішень (рис. 6.16) [194]: 
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1. Аналіз: інструменти для аналізу, знаходження критичних просторових 

областей та поінформованості про поточну ситуацію на рівні розуміння.  

2. Сприйняття: інструменти допомоги ОПР щодо сприйняття стану, атри-

бутів та динаміки певних компонентів ПТС, наприклад, для визначення тих 

об’єктів та процесів, які, на відміну від інших, вимагають від нього уваги. 

3. Розуміння: інструменти допомоги ОПР в усвідомленні поточної ситуації. 

Оскільки, як правило, одного тільки сприйняття ситуації ОПР недостатньо, треба 

допомогти йому зрозуміти, чому події розгортаються саме так, а не інакше, а для 

цього необхідно визначити сукупність елементів, об’єктів та їх відносин, які є ре-

левантними спостережуваним подіям. 

 

         

Рис. 6.16. Етапи ризик-орієнтованого прийняття рішень 

 

4. Прогноз: інструменти для проекції поточної ситуації на майбутнє, щоб 

мати можливість прогнозувати розвиток ситуації. Сукупний набір когнітивних 
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процесів, які використовуються ОПР для прийняття рішень в певній ситуації, на-

зивається ситуаційною оцінкою [95]. Ці процеси відбуваються в робочій (корот-

кочасній) пам'яті ОПР. 

Увагу ОПР визначає те, що знаходиться в межах його безпосередньої обіз-

наності і визначає певний вміст свідомості. Ситуаційна оцінка повинна надавати 

усвідомлення не тільки динамічного оточення, але і певних власних дій на підста-

ві розвитку подій в поточній ситуації та прогнозування їх впливу у майбутній ро-

звиток ситуації [155]. Тобто, візуалізація є інструментом ситуаційної оцінки, що 

описує не тільки поточну ситуацію, але і минуле та потенційне майбутнє ПТС та 

її відповідних елементів.  

Увага є основним обмежувальним фактором для усвідомлення ситуації 

ОПР, оскільки йому важко одночасно сприймати значну кількість елементів, що 

складають поточну ситуацію. Увага ОПР в процесі ситуативної оцінки залежить 

від того, яким чином подано інформацію, оцінки загроз та ризику, а також попе-

редження. Таким чином, засоби візуалізації мають підтримувати ситуативну обіз-

наність ОПР, фокусуючи його увагу на найважливіших елементах ситуації, але в 

той же час подаючи йому детальну інформацію, яка може бути використана при 

прийнятті рішень. 

ОПР, як правило, в процесі прийняття рішень порівнює поточну ситуацію з 

набором прототипних ситуацій у довготривалій пам'яті. Цей процес залежить від 

низки факторів: природних здібностей, підготовки та досвіду ОПР; мети ОПР; ди-

зайну ГІСППР та форми подання ситуації; складності ситуації; навантаження і 

стресу ОПР. ОПР повинен мати певний рівень довіри до інформації, яка може 

впливати на рішення, що приймаються на основі цієї інформації. Спосіб, яким ін-

формацію подано ОПР, визначає, скільки інформації можна отримати та наскіль-

ки точно, виходячи з розумового навантаження ОПР. На всіх етапах візуалізації 

слід враховувати можливість потенційної втрати інформації.  

Візуалізація полягає не лише в створенні естетично приємних зображень. 

Це інтерактивний, комп'ютерний процес отримання значущої інформації, оцінок 

та статистики зі спостережуваних даних з використанням візуальних уявлень [80]. 

Таким чином, візуалізація використовується не тільки для подання статичної ін-

формації, але й як інструмент для виявлення певних ідей щодо розвитку ситуації, 

її причин та наслідків [310].  
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Тож основним інструментом візуалізації є інфографіка [75]. 

ОПР має отримувати певні візуальні зразки, такі як кластери, аномалії та 

тенденції, які зможе використовувати для ефективної обробки інформації. Візуа-

лізація також дає змогу сприймати несприятливі властивості, які не є очікувани-

ми, і виявити проблеми в даних, такі як помилки при отриманні або обробці даних 

[310]. Спосіб, у який інформацію подано, може визначати, як вирішується певна 

проблема [309], тому дуже важливо при розробці інструментів візуалізації врахо-

вувати сприйняття ОПР та його обмеження.  

Для візуалізації в ризик-орієнтованому прийнятті рішень можливо викори-

стовувати наступні візуальні параметри: положення, розмір, форма, колір, колір-

ний відтінок, орієнтацію та текстуру. Крім того, можна використати такі власти-

вості як насиченість, розташування, чіткість, роздільну здатність та прозорість. 

Ефективність використання цих параметрів залежить від того, чи є відображувані 

дані номінальними, порядковими або кількісними.  

Візуальний параметр вважається селективним, якщо зміна лише цього ві-

зуального параметра полегшує ОПР вибір необхідного елемента з усіх інших еле-

ментів [81]. Візуальний параметр вважається асоціативним, якщо зміна цієї вірту-

альної змінної достатня для сприйняття певної множини елементів як групи [81].  

Не всі візуальні подразники можуть бути сприйняті ОПР однаково через 

обмеження в його робочій пам'яті та увазі. Кодуючи значення за допомогою таких 

простих візуальних параметрів, як колір, розмір, форма, орієнтація, рух, простір 

та текстура, інструментарій візуалізації надає змогу обробляти інформацію пара-

лельно по візуальному полю, що забезпечує швидкість сприйняття інформації 

ОПР.  

Надалі ОПР може виявити більш складні елементи ситуації за певними 

комбінаціями візуальних параметрів, однак вони вимагають зосередженої уваги та 

візуальної фіксації, і тому можуть бути оброблені лише послідовно по візуально-

му полю.  

ОПР може втрачати візуальні зміни інформації навіть тоді, коли вони від-

буваються, особливо якщо вони не є достатньо вираженими або виникають поза 

його зосередженої уваги. Це потрібно враховувати в інструментах динамічної ві-

зуалізації, де відображувана інформація змінюється з часом з різним темпом. Та-

кож сприйняття може обмежуватися залежно від кольорів та напівтонів. Це озна-
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чає, що для візуалізації важливим є не тільки вибір кольорів, але також кольоро-

вих ефектів, що накладаються один на одного. 

Послідовний процес візуалізації подано на рис. 6.17. 

На етапі попередньої обробки спочатку формують модель базових даних, 

придатних для візуалізації, аналізуючи дані про поточну ситуацію. Цей процес 

безпосередньо не пов'язаний з ОПР.  

ОПР може інтерактивно фільтрувати дані, щоб зосередити свою увагу на 

тих даних, які є суттєвими для вирішуваного завдання. Як правило, ОПР застосує 

певну низку таких фільтрів впродовж сеансу роботи з ГІСППР.  

Фокусні дані є підмножиною даних візуалізації та належать до абстракт-

них інструментів візуалізації, які можуть акцентовано відображатися на екрані.  

Геолокалізація дозволяє прив’язати відображувані дані до певних структур 

просторового та/або просторово-часового контексту прийняття рішень, викорис-

товуючи парадигму "Спочатку огляд, потім масштабування та фільтрування, аж 

потім деталі на вимогу". 

Процес візуалізації в ГІСППР стосується даних, що описують певні проце-

си та об'єкти ПТС, що мають властивий просторовий або просторово-часовий 

компонент [310] в певній області географічної візуалізації. Таким чином, методи 

візуалізації для геопросторового аналізу стосуються даних з географічним компо-

нентом, тому вони відображаються на карті за допомогою ГІС.  

 

6.3. Розробка схеми геоінформаційної технології 

 

Структуру геоінформаційної технології представлено на рис. 6.16. Вона 

передбачає наступні інформаційні процеси: 

ІП1. Моніторингу ПТС; 

ІП2. Моделювання ПРХ; 

ІП3. Аналізу загроз та ризиків цільовим об’єктам; 

ІП4. Діагностики ситуації; 

ІП5. Візуалізації. 
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Рис. 6.17. Поток візуалізації 
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Інформаційні процеси засновані на наступних методах (рис. 6.3): 

МЕТ1. Метод подання територіальної складової ПТС у вигляді накладення 

топологічних просторів; 

МЕТ2. Метод побудови шаблону деревовидної мережі подій для моделю-

вання ПРХ; 

МЕТ3. Метод отримання висновку на мережі у вигляді марківського про-

цесу; 

МЕТ4. Метод подання оцінки небезпеки; 

МЕТ5. Метод просторово-розподіленої оцінки загроз; 

МЕТ6. Метод оцінки динаміки цінності цінних об’єктів; 

МЕТ7. Метод якісної оцінки компонентів ризику та самого ризику; 

МЕТ8. Метод подання ризику як просторово-розподіленого процесу, що 

заснований на трьох стадіях; 

МЕТ9. Метод діагностики ситуації. 

В інформаційних процесах використовуються наступні моделі (рис. 6.3): 

МОД1. Модель територіальної системи; 

МОД2. Правдоподібна модель динаміки ПРХ; 

МОД3. Модель небезпеки та загрози; 

МОД4. Динамічна модель ризику. 

Для реалізації інформаційних процесів потрібні наступні класи даних (рис. 

6.2): 

БД1. Параметри, отримані від сенсорів в ході моніторингу; 

БД2. Оцінки, отримані в ході аналізу; 

БД3. Метеоумови; 

БД4. Картографічний опис територіальної системи; 

БД5. Опис цінних об’єктів та їх початкової цінності; 

БД6. Критичні рівні цінності та ризику. 
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Рис. 6.18. Схема геоінформаційної технології підтримки прийняття рішень за 

умов руйнівних процесів 
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БЗ6. База правил 

БЗ7. Функція ідентифікації класу ситуації. 

 

6.4. Висновки за розділом 6 

 

1. Розроблено геоінформаційну технологію ризик-орієнтованої підтрим-

ки прийняття рішень в ПТС в умовах ПРХ, яка складається з послідовності взає-

мопов’язаних інформаційних процесів, що використовують розроблені в дисерта-

ції методи та моделі та спрямовані на вирішення задач дисертації. Технологія до-

зволяє збирати, зберігати, накопичувати, обробляти та виводити інформацію для 

прийняття управлінських рішень. 

2. Інформаційний процес моніторингу засновано на використанні безпі-

лотних літальних апаратів та методів дистанційного зондування, що дозволяють 

виявляти потенційні джерела ПРХ та спостерігати за розвитком ПРХ, що вже роз-

повсюджуються. 

3. Інформаційний процес моделювання засновано на розробленій в ди-

сертації формальній правдоподібній моделі динаміки процесу руйнівного харак-

теру, що дозволяє отримувати розмитий контур ПРХ, який є вхідною інформаці-

єю для інформаційного процесу аналізу ризику. Інформація про розташування ро-

змитих контурів ПРХ на етапі аналізу ризику дозволяє побудувати зони загроз, на 

основі яких отримується просторово-розподілена інтегральна оцінка мультиризи-

ку, що є підставою для діагностики ситуації. 

4. Поєднання в одній геоінформаційній технології інформаційних про-

цесів моніторингу та моделювання дозволяє використовувати результати вимірів 

сенсорів не тільки в явній формі, але й опосередковано для оцінки розмитого кон-

туру ПРХ, а також для оцінки вхідних параметрів розробленої в дисертації фор-

мальної правдоподібної моделі динаміки процесу руйнівного характеру, за допо-

могою якої можна прогнозувати розповсюдження ПРХ. Порівняння двох розми-

тих контурів ПРХ, отриманих за допомогою розпізнавання інформації від сенсо-

рів та в результаті моделювання, дозволяє корегувати модель ПРХ. 
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5. В момент виникнення ризиків в ПТС для ОПР створюється проблемна 

ситуація, що потребує діагностики з метою прийняття адекватних рішень щодо 

мінімізації ризиків. Інформаційний процес діагностики ситуації базується на ком-

бінації прецедентного підходу та підходу, заснованого на правилах, що забезпечує 

зменшення обсягу бази прецедентів. Використання гібридного підходу до діагно-

стики ситуації дозволяє обійти проблему подання знань експертів. 

6. Запропонована сукупність моделей, методів і алгоритмів складає тео-

ретичні основи синтезу геоінформаційної технології ризик-орієнтованої підтрим-

ки прийняття рішень в слабкоструктурованих, динамічних ПТС в умовах швидко-

плинних процесів руйнівного характеру, що характеризуються неповнотою, нето-

чністю та невизначеністю вихідної інформації. 

 

Список використаних у даному розділі джерел наведено у повному списку 

використаних джерел під номерами: [49-51, 277, 278, 320, 321, 331-334, 360, 361, 

363, 365-368, 441, 447]. 
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РОЗДІЛ 7 

ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ  

РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОЇ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В  

ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННИХ СИСТЕМАХ В УМОВАХ НАДЗВИЧАНИХ  

СИТУАЦІЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ 

 

Практичним застосуванням запропонованої геоінформаційної технології є 

ризик-орієнтована ГІСППР реального часу, що створена на основі розроблених у 

попередніх розділах моделей та методів і використовується для розв'язання задач 

просторової прив’язки, моделювання, діагностики ситуації для ОПР в ПТС в умо-

вах НСПХ, які породжуються множиною ПРХ. 

 

7.1. Концепція геоінформаційної системи підтримки прийняття рішень 

в природно-техногенних системах в умовах надзвичайних ситуацій 

природного характеру 

 

Запропоновану геоінформаційну технологію ризик-орієнтованої підтримки 

прийняття рішень в ПТС в умовах НСПХ покладено в основу веб-орієнтованої 

ГІСППР GISForestProject, яку створено мовою програмування Python за допомо-

гою фреймворку Django та його розширення GeoDjango. При створенні проекту 

також було використано бібліотеку OpenLayers для створення карт, а також сис-

тему управління базами даних PostgreSQL. 

ГІСППР включає низку програмних модулів, кожний з яких реалізує певну 

процедуру і призначений для розв'язання певної задачі дисертаційного дослі-

дження. Концептуальний і логічний опис кожного з розроблених прикладних про-

грамних модулів представлено нижче. 

Схему організації процесу підтримки прийняття рішень у відповідності до 

запропонованої технології представлено на рисунку 7.1. 
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Рис. 7.1. Схема організації процесу підтримки прийняття рішень 

 

Основою технології є використання динамічної ризик-орієнтованої ГІСП-

ПР. Оскільки реалізація цілої низки задач, моделей, методів і комплексних оцінок 

не залежить від класу та особливостей НСПХ, вони становлять ядро ГІСППР. 

Відповідно, може бути розроблена архітектура та синтезовано ядро динамічної 

ризик-орієнтованої ГІСППР.  

В ГІСППР використовуються дані, що прив’язані до місцевості. Така 

прив’язка здійснюється в ГІС. 

Розроблене ядро ГІСППР призначене для моделювання, протидії та лікві-

дації ПРХ одного з найбільш поширених класів – лісових пожеж. В основу СППР 

покладено моделі середовища, динаміки ПРХ, оцінки цінності ЦО, небезпеки, за-

гроз, ризику ПРХ. 

Модель середовища містить множину зосереджених об'єктів різної приро-

ди (споруди, дороги, лісові насадження), що відображені за допомогою геоінфор-
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маційної системи на модель місцевості і мають однорідні таксаційні описи. Наяв-

на множина об'єктів поділяється на класи об’єктів, що знаходяться в безпеці, в 

небезпеці і в потенційній небезпеці. Небезпека для об’єктів оцінюється за допо-

могою матриць небезпеки, що містяться в сховищі моделей. 

Модель динаміки пожежі дозволяє, виходячи з наявних спостережень ста-

ну середовища, оцінювати і прогнозувати стан різних об'єктів в процесі розвитку 

пожежі. ГІСППР вирішує завдання аналізу загроз, розглядаючи сукупність всіх 

можливих сценаріїв розвитку ПРХ, для чого на основі багаторівневої деревовид-

ної мережі подій, що відображає взаємозв'язки між параметрами об'єктів і зовні-

шнього середовища, будується інтегральна оцінка просторово-розподіленого ри-

зику для необхідних моментів часу; і вирішується задача синтезу рішення, що пе-

редбачає побудову адекватного наявним загрозам наряду сил і плану заходів з 

протидії ПРХ (наприклад, гасіння пожежі). 

Формування множини можливих рішень проводиться за прецедентами, з 

використанням комплексного критерію близькості класів ситуацій, який враховує 

просторове розташування об'єктів та оцінку подібності параметрів стану об'єктів.  

 

7.2. Функціональне і експлуатаційне призначення геоінформаційної 

системи підтримки прийняття рішень 

 

Система призначена для ризик-орієнтованої підтримки прийняття рішень в 

ПТС в умовах НСПХ. Система орієнтована на практичну реалізацію завдань ди-

сертаційного дослідження.  

До основних можливостей системи слід віднести:  

1) підготовку геопросторової інформації, у тому числі просторову прив'яз-

ку об'єктів ПТС, внесення атрибутивної інформації і прив'язку її до просторових 

об'єктів;  

2) моделювання динаміки ПРХ;  

3) аналіз ризиків для ЦО; 

4) діагностику ситуації в ПТС в умовах ПРХ на основі оцінки ризику; 
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5) підтримку прийняття рішень в ПТС в умовах ПРХ за допомогою пред-

ставлення і відображення оперативної обстановки засобами візуалізації. 

До основних властивостей відносяться:  

1) веб-орієнтованість, що дозволяє організувати безперервний зв'язок ко-

ристувачів з великим числом компонентів (елементів) ПТС в режимі онлайн, не-

залежно від розташування користувачів, а також надає можливість в ситуаційних 

центрах різного рівня оперативно отримувати в мережі Internet комплексну інфо-

рмацію про стан і розташування контрольованих об'єктів;   

2) використання геоінформаційної технології, що дає можливість відобра-

ження візуальної інформації на цифровій карті, а також підтримку динамічних 

шарів картографічних даних;   

3) модульна архітектура системи, що дозволяє замінювати окремі модулі, а 

також розширювати функціональний потенціал за рахунок додавання нових мо-

дулів;   

4) відокремлення логіки від представлення за допомогою шаблонів;   

5) слабке зв'язування компонентів архітектури проекту, що дозволяє змі-

нювати окремі компоненти архітектури, не зачіпаючи інші; 

6) наявність графічного інтерфейсу для візуального конструювання та вве-

дення інформації в систему. 

Система забезпечує виконання наступних функцій :  

- створення статичного шару просторової моделі ПТС, що складається з 

геотаксонів, створення атрибутивної БД, що описує геотаксони, і прив'язка її до 

шару геотаксонів;  

- створення шару комірок змінного розміру;  

- прийом і обробка даних моніторингу стану ПТС в умовах ПРХ шляхом 

привласнення значень атрибутам комірок та побудови топологічної структури 

ПТС;  

- моделювання ПРХ і уточнення параметрів моделі відповідно до даних 

моніторингу;  
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- візуальне відображення динаміки площі, охопленої ПРХ, у вигляді відпо-

відного шару просторової моделі ПТС;  

- діагностика ситуації в ПТС в умовах ПРХ за допомогою обчислення за-

гроз, ризиків для цінних об'єктів і візуальне відображення цих оцінок в просторо-

вій моделі у вигляді динамічних зон на відповідному шарі просторової моделі 

ПТС;  

- візуалізація геопросторової інформації, необхідної для підтримки прий-

няття рішень в ПТС в умовах НСПХ, з метою підвищення ефективності її сприй-

няття ОПР. 

Програмний продукт розроблений за допомогою програмних засобів, що 

вільно поширюються, таких як Python 3.2, Django, GeoDjango, OpenLayers, СУБД 

postgreSQL 9.4, PostGIS. 

Для вибору оптимальних характеристик хостингу (серверу) роботу систе-

ми було протестовано за допомогою вільно-поширюваного програмного засобу 

tsung, що дозволяє імітувати паралельну роботу віртуальних користувачів. В ре-

зультаті тестування було виявлено, що для нормального функціонування системи 

потрібний хостинг з наступними характеристиками: 1 GB RAM, 1 CPU Core, 24 

GB SSD Storage, 2 TB Transfer, 40 Gbit Network In, 125 Mbit Network Out, Unix-

подібна операційна система. Для роботи системи потрібне наступне програмне 

забезпечення: веб-сервер (Apache, lighttp, IIS); mod_python або FastCGI (механіз-

ми веб-сервера для запуску python скриптів); Python версії від 3.2; MySQL 4.x/5.x.  

Системні вимоги до клієнтського комп'ютера мінімальні. Для роботи кліє-

нта достатньо будь-якого комп'ютера, що має доступ до мережі Інтернет зі вста-

новленим web-браузером. Ні конфігурація клієнтської машини, ні встановлена на 

ній операційна система не мають значення. Усе навантаження лягає виключно на 

сервер. У цьому повною мірою реалізується ідеологія використання клієнт-

серверної технології тонкого клієнта. 

Систему розроблено для наступних класів користувачів: оперативно-

диспетчерська служба, ситуаційний центр, екстрені оперативні служби. 

До функцій оперативно-диспетчерської служби відносяться: 



313 
 

1) прийом від населення, організацій і взаємодіючих чергових і диспетчер-

ських служб (ЧДС) повідомлень про виникнення НС,  

2) доведення інформації, що поступила, до ЧДС, в компетенцію яких вхо-

дить реагування на прийняте повідомлення.  

Диспетчер, приймаючи повідомлення про НС, вказує усі необхідні дані: 

адреса, час, місце і характер НС. Прийняте повідомлення доводиться до ЧДС екс-

треного реагування (ситуаційного центру). 

Ситуаційний центр – це центр управління в кризових ситуаціях, який є ав-

томатизованим інформаційно-аналітичним комплексом, "пунктом управління", де 

приймаються важливі стратегічні рішення, і з якого здійснюється управління усі-

ма аспектами діяльності в умовах НС. 

До екстрених оперативних служб (ЧДС екстреного реагування) відносять-

ся: 

− служба пожежної охорони;  

− служба реагування в НС;  

− служба поліції;  

− служба швидкої медичної допомоги;  

− аварійна служба газової мережі. 

До ситуаційного центру поступають наступні потоки інформації: 

- Інформація з місця НС (адреса, час, місце і характер ЧС) від операти-

вно-диспетчерської служби; 

- фотографічна і відеоінформація від підсистеми моніторингу. 

 

7.3. Архітектура програмного продукту 

 

Архітектура проекту заснована на шаблоні MTV («Модель-Шаблон-

Представлення») (рис. 7.2), який відрізняється від класичного шаблону MVC 

(“Модель-Вид-Контролер”), в якому користувач взаємодіє з графічним інтерфей-

сом користувача, контролер обробляє запит і формує модель і представлення за-

питів моделі для відображення результатів. У MVT запит на URL-адресу переда-
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ється в представлення. Представлення викликає модель, виконує маніпуляції і го-

тує дані для виведення.   

МVT складається з наступних компонентів: 

1) Шаблони (templates) – набір текстових файлів, які визначають спосіб 

представлення даних, але не самі дані, які мають бути відображені; 

2) Функції представлення (views) – функції обробників запитів, які 

отримують HTML-запити і повертають відповіді HTML. Вони мають доступ до 

даних, необхідних для задоволення запитів і делегування відповідей в шаблони, 

через моделі, а також визначають, які дані мають бути відображені, можуть дина-

мічно створювати HTML-сторінки, використовуючи HTML-шаблони і дані з мо-

делей; 

3) Менеджер URL – схема URL, яка пов'язує URL-шаблони (регулярні 

вирази) і функції Python (функції представлення), використовується для перенап-

равлення HTTP-запитів у відповідне представлення на основі URL-адреси запиту 

(додаток Д.1); 

4) Моделі (models) – описують таблиці БД. 

В проекті код, який обробляє кожний з компонентів архітектури, представ-

ляє собою окремі файли (рис. 7.3). 

На рисунку 7.4 представлено загальну архітектуру системи [49].  

Сторона клієнта грає роль представлення. Для відображення картографіч-

ної інформації була використана карта Google Maps. Картографічна інформація 

зберігається у БД PostgreSQL. 

На рисунку 7.5 відображено структуру проекту. 

Проект складається з низки додатків, кожний з яких виконує певне завдан-

ня і містить три основні елементи шаблону MVT: моделі, представлення і шабло-

ни. Моделі описують таблиці БД, необхідні для функціонування додатку. Пред-

ставлення – це функції, що дозволяють готувати дані для відображення. Шаблони 

задають спосіб відображення даних для користувача. 
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Рис. 7.2. Шаблон MVT 

 

 

Рис. 7.3. Файли, що реалізують шаблон MVT 
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Рис. 7.4. Архітектура ГІСППР 

 

 

 

Рис. 7.5. Структура проекту 

 

 

Проект 

Додаток 1 … Додаток n 

Моделі Представлення Шаблони 

СЕРВЕР КЛІЄНТ 

Модель Представлення 
Django 

Шаблон 

Мапа 

OpenLayers 

geojson 

HTML 

GeoDjango 

Django 

Cache 

Django 

ORM 

DBMS 

PostgreSQL 

Шаблони 



317 
 

7.4. Модульна декомпозиція програмного продукту 

 

Концепція програмної системи спирається на блочно-модульну архітекту-

ру з можливістю ефективної заміни функціональних блоків без зміни загальної 

конструкції.  

Наслідуючи сучасні підхіди в проектуванні ПЗ, окремі функціональні бло-

ки об'єднані в підсистеми за схожими функціональними ознаками (рис. 7.6).  

На даний момент СППР складається з семи підсистем:  

- сховище даних;  

- підсистема зв’язку з пристроями;  

- підсистема просторової прив’язки (ГІС);  

- підсистема моделювання та прогнозування;  

- підсистема моніторингу;  

- підсистема аналізу ризику; 

- підсистема діагностики ситуації;  

- підсистема подання інформації (візуалізації).  

Короткий опис підсистем і основних модулів представлено нижче.  

Сховище даних містить необхідні для нормального функціонування ресур-

си. Серед них можна виділити наступні:  

- дані моніторингу;  

- статистичні дані;  

- налаштування системи і її окремих елементів;  

- проміжні дані розрахунків і так далі. 

Підсистема зв'язку з пристроями містить ряд допоміжних системних ал-

горитмів і додатків для взаємодії з наземними і аерокосмічними пристроями спо-

стереження та передачі інформації. За допомогою цієї підсистеми здійснюється 

прийом інформації і сигналів, що поступають від датчиків, встановлених на стаці-

онарних і рухомих об'єктах, з метою моніторингу ПТС в умовах ПРХ. 

Підсистема просторової прив'язки відповідає за створення і відображення 

пошарової просторової моделі ПТС в довільному масштабі з можливістю налаш-

тування параметрів відображення (порядок відображення шарів, кольори і стиль 

ліній і заливок, шрифти написів, використання умовних знаків тощо). Кожен шар 
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складається з картографічних об'єктів, представлених у вигляді полігонів, до яких 

прив'язана атрибутивна БД. Оперативне візуальне відображення результатів мо-

делювання ПРХ і моніторингу стану ПТС в умовах ПРХ.  

 

 

Рис. 7.6. Загальна концептуальна модель програмної системи  

 

У підсистемі моделювання і прогнозування міститься комплекс моделей 

динаміки ПРХ певних класів, що дозволяють розраховувати швидкості розповсю-

дження ПРХ на основі вхідних даних, які описують природні умови і стан навко-

лишнього середовища. Засоби реалізації, закладені в підсистемі моделювання, до-

зволяють на основі існуючих моделей формувати динаміку розмитого контуру 

ПРХ на сітці з комірок.  

 У підсистемі моніторингу за станом цінних об'єктів в умовах ПРХ здійс-

нюється обробка сигналів від датчиків, встановлених на контрольованих стаціо-

нарних і рухомих об'єктах, в реальному масштабі часу, надання моніторингової і 

архівної інформації допущеним користувачам в реальному масштабі часу, ство-

рення та підтримка архівної БД, запис моніторингової інформації в архів.   

Клієнт Підсистема 

просторової 

прив’язки 

Сховище 

даних та 

моделей 
Підсистема 

моделювання 

Підсистема 

моніторингу 

Підсистема 

аналізу ризику 

Підсистема 

візуалізації  

Підсистема 

зв’язку з 

пристроями 

Технічні 

засоби 

моніторингу 

Підсистема 

діагностики 

ситуації 

 



319 
 

 

 

Рис. 7.7. Архітектура ГІСППР 
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Рис. 7.8. Структура проекту Django  
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Окремі підсистеми концептуальної моделі ГІСППР (рис. 7.7) реалізовано у 

вигляді додатків. Додаток надає набір функцій, набір моделей (класів БД), а також 

визначає шаблони (інтерфейс з клієнтом). 

Сукупність перерахованих вище додатків становить проект Django 

(рис.7.8).  

З проектом пов'язана єдина БД, файл налаштувань, в якому вказується, яку 

базу даних потрібно використовувати, які програми встановлювати та інші пара-

метри конфігурації. Проект реалізований у вигляді веб-сайту.   

Проект також відповідає за настройки кореневого URL, а також він "підк-

лючає" настройки URL з окремих додатків.   

Представлення (view), шаблони і моделі визначено на рівні додатків. 

Каталог проекту містить наступні основні директорії:  

1. набір директорій з додатками,  

2. config - директорія з настройками.   

3. Templates - папка з шаблонами, що написані мовою html.   

Основні файли, що містяться в директорії config, наступні:  

manage.py – є посиланням на скрипт django-admin, але з уже встановлени-

ми змінними оточення, що вказують на проект (додаток Д.2);   

settings.py – містить налаштування проекту (додаток Д.3);   

urls.py (диспетчер URL на основі регулярних виразів) – описує взаємозв'я-

зок адрес url і функцій, що запускаються, у вигляді пар url-адреса-функція, які 

вказують, яка функція повинна бути викликана у відповідь на ту чи іншу адресу в 

браузері. Результатом запуску функції є відображення відповідного шаблону: 

html-сторінки;   

wsgi.py – це WSGI обгортка для додатка.  Цей файл використовується сер-

вером розробки Django і контейнерами, такими як mod_wsgi, uwsgi та ін. на серве-

рі (додаток Д.4).   

У кожній директорії додатку містяться наступні файли: 

models.py – містить Django ORM-моделі для додатка (додатки Д.5, Д.6); 

admin.py – містить налаштування адміністративної частини (додатки Д.7, 

Д.8); 
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views.py – містить код функцій-представлень; 

tests.py – містить модульні та інтеграційні тести (додатки Д.9, Д.10); 

translation.py – містить засоби інтернаціоналізації інтерфейсу (додатки 

Д.11, Д.12). 

Іетерфейс користувача містить сукупність шаблонів у вигляді HTML-

сторінок (додаток Е), які пов’язані відношенням успадкування (додаток Е.1). 

 

7.5. Об'єктна декомпозиція програмного продукту 

 

В проекті підтримується парадигма об’єктно-орієнтованого програмування 

(ООП). Об'єкти БД в термінології Django іменуються «моделями». Моделі відо-

бражають інформацію про дані, містять поля і поведінку даних. Зазвичай одна 

модель представляє одну таблицю в базі даних. Кожна модель – це клас, успадко-

ваний від django.db.models.Model. Атрибут моделі представляє поле в базі даних. 

Моделі для кожної програми визначаються у файлі models.py. 

На рис. 7.9 відображено діаграму класів додатку, що реалізує задачу прос-

торової прив'язки, яка складається з 8 основних класів: geo_polygon, 

forest_element2geo_polygon, forest_element, type_polygon, type_param_polygon, 

type_value, param_value_select и value_param_polygon. Між класами використову-

ються тільки відносини асоціації. 

Клас geo_polygon містить геометричну інформацію, що описує кожний ви-

діл лісництва. 

Класс type_polygon містить назви всіх можливих типів геотаксонів (класи 

умов місцевості): лісові культури, незімкнуті лісові культури, піски, болота, біо-

поляна, протипожежний розрив, зруб, сінокіс, згарище, просіка, грунтова дорога і 

т.д.   

Клас forest_element містить всі можливі значення класу умов місцевості 

"елементи лісу" і їх шифри, наприклад: акація біла (АКЗ), дуб звичайний (ДЗ), 

клен татарський (КЛТ), сосна кримська (СКР), сосна звичайна (СЗ), сосна євро-

пейська (СКД) тощо.   
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Клас forest_element2geo_polygon пов'язує 2 класи: geo_polygon і 

forest_element.  Кожен запис цього класу містить ідентифікатор геотаксону, що 

містить лісову культуру, з таблиці geo_polygon і ідентифікатор елементу лісу з 

таблиці forest_element. Крім цього, записи класу forest_element2geo_polygon міс-

тять характеристики елементу лісу, що росте на даному виділі (вік, висота, діа-

метр стовбура, запас деревини тощо).   

Таблиця type_param_polygon містить набір назв характеристик (статичних 

атрибутів) для кожного типу геотаксону (класу умов місцевості).   

Значення кожної характеристики або вводиться в полі введення, або оби-

рається зі списку.  Залежно від цього в таблиці type_value кожній характеристиці 

присвоюється значення input або select.   

На рисунках 7.9-7.10 відображені діаграми класів таблиць БД.   

Одним з основних класів є клас Fire, що описує пожежі.  З ним пов'язані 

класи FireDetection (ким виявлена пожежа), FireCause (причина пожежі), 

Meteocondition (метеорологічні умови).   

Непрямим чином через проміжні таблиці з таблицею Fire пов'язані наступ-

ні таблиці: FireWorked (відпрацьовано на пожежі), FireDamage (збиток від поже-

жі), ExtingCosts (витрати на гасіння). 

 

7.6. Склад і формат вхідних і вихідних даних 

 

Вхідною інформацією для програмного продукту є:  

а) сканована копія ділянки території, що охоплює ПТС;   

б) значення статичних даних атрибутів картографічних об'єктів;   

в) значення параметрів навколишнього середовища (метеорологічні умо-

ви); 

г) фото- та відеозображення, отримані за допомогою моніторингу.   

На основі сканованої копії карти з використанням інструментів Google 

Maps створюється електронна карта, на яку наносяться об'єкти у вигляді поліго-

нів. На основі атрибутивних параметрів картографічних об'єктів і значень параме-

трів ОС проектується БД в форматі Postgresql.   
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Електронна карта містить полігони, що представляють собою набори об'є-

ктів просторової моделі (виділів лісництв) та відображаються на карті відповід-

ними кольорами (рис. 7.11).   

 

 

 

Рис. 7.9. Діаграма класів  

 



325 
 

 

 

 

 

Рис. 7.10. ER-діаграма класів бази даних 
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Для роботи з базою даних Django використовує власний ORM, в якому 

модель даних описується класами Python, і на її основі генерується схема бази да-

них. БД ГІС містить в собі інформацію за кожним виділом, в якій поєднані карто-

графічні та атрибутивні характеристики кожного таксаційного виділу. Таким чи-

ном, значення деяких характеристик обираються зі списку. Набори значень для 

вибору, прив'язані до назв характеристик, містяться в таблиці param_value_select.   

І, нарешті, самі значення характеристик, що прив'язані до конкретних ді-

лянок з таблиці geo_polygon, містяться в таблиці value_param_polygon.  

Інтерфейс системи передбачає багатомовність. На даний момент викорис-

товуються три мови (українська, російська та англійська) з можливістю вибору 

будь-якої з них.   

У зв'язку з цим для таких класів, як type_polygon, type_param_polygon, 

forest_element, value_param_polygon і param_value_select створені додаткові таб-

лиці type_polygon_translation, type_param_polygon_translation, 

forest_element_translation, value_param_polygon_translation і 

param_value_select_translation відповідно. У цих додаткових таблицях містяться 

тексти всіма передбаченими мовами (поки тільки трьома). Є можливість додаван-

ня будь-якого набору мов шляхом розширення цих таблиць. 

Вихідними даними ГІС є розподіл оцінок ризиків, які містяться в класі risk. 

Для підтримки прийняття рішень інформація, що одержується в результаті діаг-

ностики ситуації, представляється в візуальній формі (рис. 7.12). 
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Рис. 7.11. Сукупність геотаксонів Цюрупинського лісництва 

 

 

Рис. 7.12. Розподіл ризику для об’єктів в районі Пролетарки 
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7.7. Опис експерименту 

 

Для оцінки результатів дослідження було проведено експеримент з вико-

ристанням ГІСППР. Для цього було використано ретроспективні дані, що опису-

ють хід ліквідації каскаду масштабних лісових пожеж, які мали місце 20-28 серп-

ня 2007 року в лісових масивах Кардашинського, Гладківського, Голопристансь-

кого, Раденського та Цюрупинського лісництв Херсонської області [326]. 

Безпосередньо для проведення експерименту були обрані лісові пожежі, 

які мали місце 19-21 серпня 2007 року в Кардашинському, Голопристанському та 

Раденському лісництвах Херсонської області (таблиці 7.1 – 7.4). 

Схема задіяних при ліквідації пожеж служб, сил та засобів, а також графік 

розгортання сил та засобів відображено на рисунках 7.13 та 7.14. 

Паспорт НС відображено на рисунку 7.15. 

Діаграми розвитку лісових пожеж в Голопристанському та Цюрупинсько-

му районах з 20 по 21 серпня 2007 р. подано на рис. 7.16 – 7.21. 

В ході експерименту було змодельовано хід подій за наявними ретроспек-

тивними даними.  

Відповідно до часу та місця виникнення подій, було побудовано дерево-

видну мережу подій, та на основі зафіксованих спостережень параметрів лісових 

пожеж отримано модель розповсюдження. 

Отримана модель розповсюдження була використана для побудови оцінок 

небезпеки, загроз та ризиків для множини цінних об’єктів, розташованих на тери-

торії Цюрупинського та Голопристанського районів Херсонської області. 

Згідно схеми проведення експерименту (рис. 7.22), ланцюжки реальних 

подій були співставлені з ланцюжками прогнозованих подій за допомогою ГІСП-

ПР. У відповідності до отриманих оцінок ризиків, було обчислено прогнозовані 

наслідки та співставлено до реальних наслідків. 
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Таблиця 7.1 

 

Пожежа в Кардашинському лісництві 

 

 Число Час Охоплена тери-

торія 

Метеумови Залучені сили 

та засоби 

 

 

Початок 

19.09.2007 17.45 Кардашинське 

лісництво, квар-

тал 63 

Вітер: пів-

денно-

західний, 

6-8 м/с 

1 пожежна 

автоцистерна 

19.09.2007 19.00 Кардашинське 

лісництво, квар-

тал 63, 61, 62 

Ліквідовано 19.09.2007 23.00    

 

Таблиця 7.2 

Пожежа в Кардашинському та Голопристанському лісництвах 

 

 Число Час Охоплена тери-

торія 

Метеумови Залучені сили 

та засоби 

 

 

 

 

 

 

 

 

Початок 

20.08.2007 11.30 Кардашинське 

лісництво, квар-

тал 61 

Вітер: пів-

денно-

західний, 

6-8 м/с 

Пожежні авто-

цистерни 

 12.10 Кардашинське 

лісництво, квар-

тал 54, 56-61, 25-

27, 67, 71, 51-53 

2 відділення на 

автоцистернах 

СДПЧ-16 

 13.30 Кардашинське 

лісництво, квар-

тал 63 

Вся пожежна та 

пристосована до 

гасіння пожежі 

техніка з всіх 

лісгоспів 

Херсонської 

області 

 14.30 Голопристанське 

лісництво квар-

тали 29,20, 

 14.45 Голопристанське 

лісництво квар-

тали 19, 18, 17, 

16 

 15.25 Кардашинське 

лісництво, квар-

тал 75 

Ліквідовано 20.08.2007 15.50    
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Таблиця 7.3 

 

Пожежа в Раденському лісництві 

 

 Число Час Охоплена те-

риторія 

Метеоумови Залучені сили 

та засоби 

Початок 20.08.2007 16.00 Раденське лі-

сництво, ква-

ртал 31 

Вітер: захі-

дний, 10-15 

м/с 

Пожежна ав-

тоцистерна 

Локалізовано 21.08.2007 4.10    

 

Таблиця 7.4 

 

Пожежа в Цюрупинському лісницітві 

 

 Число Час Охоплена те-

риторія 

Метеоумови Залучені сили 

та засоби 

Початок 20.08.2007 16.00 Цюрупинське 

лісництво, 

квартал 31 

Вітер: пів-

денно-

східний, 15-

20 м/с 

 

  16.40 7,8,16, 17, 21-

25, 

29,36,37,55-

59,65,66,72,73 

 2 пожежні ци-

стерни, 

Відділення 

СДПЧ-18 , 2 

відділення 

СДПЧ-3 

Локалізовано 21.08.2007 6.15 Площа 904 га, 

в т.ч. верхова 

779 га. 
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Рис. 7.13. Схема задіяних при ліквідації НС служб, сил та засобів 

 

 

 

Рис. 7.14. Графік розгортання сил та засобів ліквідації НС 
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Дата, час виникнення НСПХ: 11:30     20.08.2007 р. 

Місце виникнення: лісові масиви Цюрупинського та  

Голопристанського районів Херсонської області 

Тип НСПХ: каскад лісових пожеж 

Рівень НСПХ: регіональний 

Вид НСПХ: природний 

Знищено: 7356 га лісових масивів (6275 га верхового) 

Збитки: 53 748 100 грн 

Залучені сили та засоби: 2414 чоловік, 191 од. техніки, 

4 гелікоптери, 1 літак 

Загиблих немає. 

Постраждалих: 1 особа (отруєння продуктами горіння) 

 

Рис. 7.15. Паспорт надзвичайної ситуації 

 

 

 

Рис. 7.16. Діаграма розвитку лісової пожежі станом на 20 серпня 
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Рис. 7.17. Діаграма розвитку лісової пожежі станом на 21 серпня 

 

 

Рис. 7.18. Діаграма розвитку лісової пожежі станом на 22 серпня 
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Рис. 7.19. Діаграма розвитку лісової пожежі станом на 23 серпня 

 

 

Рис. 7.20. Діаграма розвитку лісової пожежі станом на 24 серпня 
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Рис. 7.21. Діаграма розвитку лісової пожежі станом на 25 серпня 

 

 

 

Рис. 7.22. Схема проведення експерименту та його результати 
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7.8. Оцінювання результатів експерименту 

 

При ліквідації НСПХ виділяють два критерії вибору способу виконання 

заходу (комплексу заходів): час і витрати на виконання.  

Ці критерії суперечать один одному (чим менше часу витрачається на ви-

конання заходу, тим вище витрати), в чому і полягає головна складність вибору 

конкретного способу. 

Крім того, прийнято співвідносити витрати на локалізацію та ліквідацію 

НСПХ до отриманих в результаті її дії втрат та збитків. 

Результати експерименту було проаналізовано з погляду трьох основних 

показників прийнятих ОПР , що враховують особливості перелічених критеріїв: 

- своєчасність; 

- ефективність; 

- якість. 

Оперативність (своєчасність) може бути оцінена як проміжок часу, що 

спливає з моменту виявлення НСПХ до моменту її остаточної ліквідації. 

Проведення експерименту дозволило отримати результати, які проілюст-

ровано діаграмою на рисунку 7.23 та графіком на рисунку 7.24. 

Ефективність може бути оцінена як сукупна вартісна оцінка сил, засобів та 

ресурсів, що були задіяні на всіх етапах локалізації та ліквідації НСПХ. 

Результати експерименту, що стосуються вартісного розподілу сил та засо-

бів ліквідації лісової пожежі, проілюстровано діаграмою вартісного розподілу на 

рисунку 7.25 та графіком відносної вартості ресурсного забезпечення ліквідації 

лісової пожежі на рисунку 7.26. 

Якість може бути оцінена як сукупна вартість втрат за час локалізації та лі-

квідації НСПХ. Результати оцінки вартості втрат проілюстровано графіком роз-

поділу втрат лісових масивів на рисунку 7.27 та діаграмою втрат на рисунку 7.28. 
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Рис. 7.23. Діаграма розвитку лісових пожеж 

 

 

 

Рис. 7.24. Графік розповсюдження лісової пожежі 
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Рис. 7.25. Діаграма вартісного розподілу наряду сил та засобів ліквідації  

лісової пожежі 

 

 

 

Рис. 7.26. Графік відносної вартості ресурсного забезпечення ліквідації лісової 

пожежі  
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Рис. 7.27. Діаграма розподілу втрат лісових масивів  

 

 

Рис. 7.28. Графік відносної вартості ресурсного забезпечення ліквідації лісової 

пожежі  
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Результатами експерименту підтверджено, що використання ГІСППР до-

зволяє збільшити ступінь ефективності прийнятих рішень за рахунок: 

- скорочення часу обробки повідомлень про виникнення НСПХ; 

- автоматизації доведення інформації, що надійшла до служб оперативного 

реагування; 

- інформаційно-аналітичної підтримки управлінських рішень при ліквіда-

ції НСПХ; 

- зберігання інформації в БД з прив'язкою до об'єктів НС; 

- можливості автоматизації формування звітів, ведення статистики, аналізу 

оперативної обстановки; 

- єдиного інформаційного простору підтримки прийняття рішень. 

Крім того, було проведено дослідження впливу розміру комірки   на час 

обчислення оцінки ризику геотаксону і на точність апроксимації меж контуру лі-

сової пожежі.  

Для проведення розрахунків часу оцінки ризику в якості геотаксону був 

обраний 25-й виділ 33-го кварталу Цюрупинського лісництва, що характеризуєть-

ся порівняно малими розмірами вогнищ загоряння.  

Результати експерименту для  4,22 м   подано у вигляді графіків на ри-

сунках 7.29 – 7.30. 

Результати експерименту дозволяють зробити наступні висновки.  

Дискретизація простору розгляду координатної сіткою комірок з розміром 

менше 8 м призводить до різкого збільшення часу обчислення, а при розмірі комі-

рок від 14 м і вище точність апроксимації є недостатньою.  

Таким чином, запропонована ГІСППР може забезпечити прийнятні харак-

теристики щодо точності і швидкодії за умови дискретизації простору (місцевос-

ті) з розмірами комірок від 8 до 14 м. 

Проведеними експериментами також підтверджено, що використання 

ГІСППР GISForestProject забезпечує підвищення оперативності прийняття рішень 

в середньому до 30%, ефективності рішень до 47%, якість рішень до 36% та до-

зволяє ОПР своєчасно приймати адекватні рішення на основі оцінки  
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Рис. 7.29. Графік залежності часу обчислення оцінки ризику від розміру комірки 

координатної сітки 

 

 

Рис. 7.30. Графік залежності похибки апроксимації меж контура пожежі від 

розміру комірки координатної сітки 

 



342 
 

ризику для цінних об'єктів в значно складніших ситуаціях, зі збільшеною кількіс-

тю ПРХ та цінних об’єктів, які знаходяться під їх впливом, та відповідно зменши-

ти реальні збитки в умовах НСПХ.  

Результати експерименту доводять, що використання ГІСППР дозволяє 

зменшити тривалість оцінки ситуації та вибору рішення ОПР, що дає можливість 

знизити залежність від її психофізіологічних і евристичних властивостей та зме-

ншити сукупні ризики від ПРХ для ЦО в умовах НСПХ. 

ГІСППР GISForestProject апробовано на вирішенні низки важкоформалізо-

ваних задач підтримки прийняття рішень в умовах НСПХ. Таким чином, запропо-

нована в роботі сукупність моделей і методів становить наукові основи розробки 

динамічних ризик-орієнтованих геоінформаційних систем підтримки прийняття 

рішень в ПТС в умовах надзвичайних ситуацій природного характеру. 

 

7.8. Висновки за розділом 7 

 

1. Практичним застосуванням запропонованої геоінформаційної техно-

логії є ризик-орієнтована ГІСППР реального часу, створена на основі розроблених 

у попередніх розділах моделей та методів та використана для розв'язання задач 

просторової прив’язки, моделювання, діагностики ситуації для ОПР в ПТС в умо-

вах НСПХ, які породжуються множиною ПРХ. 

2. Інформаційні процеси розробленої технології реалізовані в окремих до-

датках програмного продукту, створеного на основі гнучкого шаблону проекту-

вання модель-шаблон-представлення (MTV), що дозволило відокремити інформа-

ційні процеси один від одного та легко вносити зміни в реалізацію певного проце-

су без змін в реалізації інших процесів, що полегшує подальше розширення прое-

кту. 

3. Було проведено дослідження впливу розміру комірки територіальної си-

стеми на час обчислення оцінки ризику для геотаксону та на точність апроксима-

ції меж контуру лісової пожежі. Оцінка результатів дослідження показала, що за-

пропонована ГІСППР забезпечує прийнятні характеристики щодо точності та 
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швидкодії за умови дискретизації простору (місцевості) з розмірами комірок від 8 

до 14 м. 

4. Для оцінки результатів дослідження було проведено ряд експериментів 

на основі ГІСППР з використанням розроблених в дисертації моделей та методів. 

Оцінка результатів експериментів показала, що використання запропонованої 

ГІСППР забезпечує підвищення оперативності прийняття рішень в середньому до 

30%, ефективності рішень до 47%, якість рішень до 36% та дозволяє ОПР своєча-

сно приймати адекватні рішення на основі оцінки ризику для цінних об'єктів в 

значно складніших ситуаціях, зі збільшеною кількістю ПРХ та цінних об’єктів, які 

знаходяться під їх впливом, та відповідно зменшити реальні збитки в умовах 

НСПХ. 

5. Результати дисертаційного дослідження використані при розробці про-

грамних продуктів: комп’ютерної картографічної інформаційної системи лісницт-

ва CARTINFOSYSTEM та комп’ютерної програми моделювання розповсюдження 

лісових пожеж SMSPREADFIRE, на основі яких впроваджено прикладні програ-

ми системи координаційного управління силами та засобами при ліквідації лісо-

вих пожеж в Державній Службі України з НС. 

 

Список використаних у даному розділі джерел наведено у повному списку 

використаних джерел під номерами: [49-51, 275-278, 320, 321, 331-334, 360-368, 

440, 441, 447]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення науково-

прикладної проблеми, що полягає в розробці методологічних основ геоінформа-

ційної технології ризик-орієнтованої підтримки прийняття рішень в природно-

техногенних системах в умовах надзвичайних ситуацій природного характеру, яка 

заснована на використанні динамічної просторово-розподіленої моделі ризику в 

умовах швидкоплинних процесів руйнівного характеру, що забезпечує достатню 

деталізацію в просторі та часі. У процесі дослідження отримано такі нові теоре-

тичні та практичні результати: 

1. Проведено аналіз наукової розробленості проблеми прийняття рішень 

в природно-техногенних системах у умовах процесів руйнівного характеру, який 

показав, що вимоги до створення ефективних ризик-орієнтованих геоінформацій-

них систем підтримки прийняття рішень в умовах надзвичайних ситуацій природ-

ного характеру, діючих в реальному часі, з одного боку, та недостатній рівень на-

укового і методологічного дослідження цих питань з іншого боку викликають 

протиріччя, які породжують необхідність створення принципово нових підходів 

до побудови ризик-орієнтованих систем підтримки прийняття рішень реального 

часу, заснованих на динамічній моделі ризику, просторово-розподіленій моделі 

територіальної системи та моделі швидкоплинних процесів руйнівного характеру, 

що розвиваються в її межах, які дозволяють істотно зменшити збитки, підвищив-

ши своєчасність та ефективність прийняття рішень щодо локалізації та протидії 

процесам руйнівного характеру на основі оцінки ризику для цінних об'єктів. 

2. Запропоновано просторову модель природно-техногенної системи, що 

містить процеси руйнівного характеру, які розвивається в її межах, а також су-

купність просторових зон загроз та ризику у вигляді накладення розмитих статич-

них та динамічних правдоподібних топологічних просторів, суміщених в єдиній 

системі геокоординат та побудованих на основі відношення нерозрізненості 

відповідних картографічних об’єктів, областей та зон, що дозволяє відображати 

різнорідну динамічну просторово-прив’язану інформацію та здійснювати діагно-
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стику ситуації в природно-техногенних системах за наявності множини швид-

коплинних процесів руйнівного характеру в умовах неповноти та неточності 

вихідної інформації. 

3. Обґрунтовано метод подання знань про динаміку процесів руйнівного 

характеру з використанням удосконаленої моделі правдоподібних деревовидних 

багаторівневих мереж подій, які дозволяють моделювати розповсюдження про-

цесів руйнівного характеру одночасно від декількох джерел в системах реального 

часу з врахуванням впливу навколишнього середовища та рішень ОПР. В дерево-

видній мережі подій кінцеві вузли, які відповідають подіям переходу комірки 

просторової моделі з однієї фази в іншу, асоційовано не тільки з моментами часу 

їх спостереження, але й з відповідними елементарними ділянками територіальної 

системи, що забезпечує їх прив’язку у просторі й часі, а вузли, які відповідають 

елементарним ділянкам місцевості, в кожен момент часу знаходяться у 

відповідному класі станів, на множині яких введено відношення досяжності, та 

можуть поєднуватися дугами в тому випадку, якщо класи станів, в яких вони 

знаходяться, поєднані цим відношенням, що дозволяє будувати мережі подій, які 

адекватно відображують динаміку процесів руйнівного характеру з різним ступе-

нем деталізації за рахунок використання множин класів станів різної потужності.  

4. Розроблено модель динаміки процесів руйнівного характеру в при-

родно-техногенних системах у вигляді правдоподібного стрибкоподібного 

марківського процесу, побудованого на основі правдоподібної деревовидної ме-

режі подій, що дозволяє представити розповсюдження швидкоплинних процесів 

руйнівного характеру у вигляді динаміки розмитого топологічного простору 

комірок, охоплених цими процесами, враховуючи інтервал часу та оцінку можли-

вості переходу із одного класу станів в інший для елементарних ділянок тери-

торіальної системи, охоплених процесами руйнівного характеру, при цьому 

структуру природно-техногенної системи подано за допомогою м'якої множини, 

що поєднує всі підмножини комірок, які знаходяться в тій чи іншій фазі. 

5. Вдосконалено модель марківського процесу для подання динаміки 

процесів руйнівного характеру, за рахунок використання моделі правдоподіб-
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ності, особливістю якої є суміщення оцінок правдоподібності, що дозволяє опису-

вати динаміку зміни станів елементарних картографічних об’єктів не ізольовано, а 

під впливом сусідніх об’єктів, поєднуючи в рамках однієї структури оцінки не-

визначеності різної природи, в тому числі нечіткі, імовірнісні та наближені, та 

адекватно діагностувати ситуацію за рахунок подання структури системи у 

кожний момент часу у вигляді розмитого топологічного простору. Пристосування 

до умов неповноти і невизначеності інформації здійснюється шляхом розмивання 

меж між множинами комірок, що належать різним фазам, за допомогою 

комбінації м’якої множини з нечіткими, наближеними, нечіткими наближеними 

або інтервальними нечіткими наближеними множинами комірок, які знаходяться 

в різних фазах, що дозволяє адекватно представляти просторову конфігурацію 

природно-техногенної системи. 

6. Розроблено метод якісної оцінки динаміки цінності ЦО, представленої 

у вигляді вектору значень цінностей різних категорій та функцій втрат цінності за 

кожною категорією, що дозволяє оцінювати динаміку цінності об'єктів в процесі 

розвитку надзвичайних ситуацій природного характеру та у відповідь на прийняті 

ОПР рішення, а також вирішує проблему порівнянності цінності різних об'єктів.  

7. Сформульовано концепцію ризику, що заснована на трьох стадіях: по-

тенційного ризику, джерело якого описується небезпекою, ризику загроз від ак-

тивного сценарію процесу руйнівного характеру, який ще не охоплює об’єкт, та 

ризику руйнувань від активного сценарію, за яким процес руйнівного характеру 

охоплює об’єкт та викликає зміну його цінності, що дозволяє описувати динаміку 

ризику в системах реального часу.  

8. Розширено модель ризику, що враховує ймовірність процесу руйнів-

ного характеру, його інтенсивність та ефект, за допомогою додаткової компонен-

ти – загрози, яка є прогностичною просторово-часовою складовою ризику та доз-

воляє в будь-який момент прогнозувати можливість втрат та оцінювати ризик для 

конкретних цільових об’єктів при вирішенні задачі діагностики ситуації в систе-

мах реального часу. Розроблено метод просторово-розподіленої оцінки загроз, 

представленої у вигляді динамічного топологічного простору, що складається з 
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множини просторових зон з розмитими межами, які розташовані навколо контуру 

процесу руйнівного характеру і є територіями з різним ступенем загрози для 

цінних об'єктів, що дозволяє виконувати просторово-розподілену оцінку ризику, 

яка є необхідною для вирішення задачі діагностики поточної ситуації в умовах 

надзвичайних ситуацій природного характеру. 

9. Запропоновано якісний, можливісний підхід до оцінки ризику, що на 

відміну від кількісного, ймовірнісного підходу дозволяє подолати проблему об-

числювальної складності, пов'язану з проведенням множини обчислювальних 

експериментів, а також більш адекватно оцінювати ризик в умовах розвитку про-

цесів руйнівного характеру, коли про ймовірність в статистичному сенсі не може 

бути мови, та розроблено метод подання ризику як просторово-розподіленого 

процесу, що дає більш повне уявлення про його природу, дозволяє здійснювати 

діагностику поточної ситуації в природно-техногенних системах в умовах надзви-

чайних ситуацій природного характеру та стимулює прийняття ОПР більш 

обґрунтованих рішень. 

10. Представлено геоінформаційну технологію ризик-орієнтованої 

підтримки прийняття рішень в реальному часі в природно-техногенних системах в 

умовах одночасного впливу множини швидкоплинних процесів руйнівного харак-

теру, що заснована на вирішенні задач моніторингу, діагностики ситуації та 

візуалізації за допомогою динамічної просторово-розподіленої моделі ризику, мо-

делі територіальної системи, динамічної правдоподібної моделі процесів руйнів-

ного характеру, що розвиваються в межах територіальної системи, а також моделі 

динаміки цінності цільових об’єктів, які в сукупності становлять наукову основу 

розробки динамічних ризик-орієнтованих геоінформаційних систем підтримки 

прийняття рішень в природно-техногенних системах в умовах надзвичайних ситу-

ацій природного характеру.  

11. Представлені в роботі концепції, підходи, моделі, методи та алгорит-

ми покладено в основу ризик-орієнтованої геоінформаційної системи підтримки 

прийняття рішень в умовах надзвичайних ситуацій природного характеру 

GISForestProject, яку апробовано на вирішенні низки важкоформалізованих задач 
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локалізації та протидії щодо лісових пожеж. Проведеним експериментом підтвер-

джено, що використання ризик-орієнтованої геоінформаційної системи підтримки 

прийняття рішень GISForestProject, забезпечує підвищення оперативності прий-

няття рішень в середньому до 30%, ефективності рішень до 47%, та дозволяє ОПР 

своєчасно приймати адекватні рішення на основі оцінки ризику для цінних 

об'єктів в значно складніших ситуаціях, зі збільшеною кількістю ПРХ та цінних 

об’єктів, що знаходяться під їх впливом, та відповідно зменшити реальні збитки в 

умовах НСПХ 

У сукупності отримані в роботі результати відкривають перспективи нау-

ково-обґрунтованої ризик-орієнтованої підтримки прийняття рішень в ПТС, що є 

складними динамічними системами з невизначеною структурою, в умовах швид-

коплинних НСПХ. 
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ДОДАТОК А. Європейські проекти з оцінки ризику 
 

 

Проект  Мета Охоплення аналізу ПРХ, що аналізуються Методи Посилання 

NaRAs Розробка методів раннього попереджен-

ня НС для зниження ризику, розробка 

кількісної ймовірнісної методології оці-

нки ризику, а також розробка сценаріїв 

НС з використанням стохастичних ме-

тодів. 

Локальний: Казальнуово 

(Італія). 

Виверження вулканів, сейсмічна 

небезпека, повені 

Ймовірнісні 

 

[215] 

ESPON-

HAZARD 

1.3.1 

Подання просторових шаблонів природ-

них і техногенних НС у визначених ад-

міністративних регіонах. 

 

Європейський, регіональ-

ний і локальний: Дрезден, 

(Німеччина);  центральний 

регіон Португалії;  Ловій-

са (Фінляндія);  Рурський 

регіон (Німеччина);  Єв-

ропа. 

Річкові повені, лісові пожежі, зе-

млетруси, урагани, виверження 

вулканів, посухи, екстремальні 

опади, аварії на електростанціях, 

аварії на звалищах відходів, ава-

рії на греблях. 

 

Метод Дельфі, зва-

жені суми 

 

[272] 

ARMONI

A 

Розробка методології оцінки множинних 

ризиків, що об'єднує три компоненти: 

НС, розташування ЦО і вразливість ЦО. 

 

Національний і локальний: 

басейн річки Арно (Іта-

лія);  Англія і Уельс. 

 

Повені, землетруси, лісові поже-

жі, виверження вулканів, зсуви. 

 

Фреймворк, що під-

тримує два види 

аналізу: якісний на 

регіональному рів-

ні, кількісний на 

локальному рівні. 

[91] 

MATRIX Розробка методів і засобів ППР в умовах 

НС. 

Регіональний, локальний Землетруси, зсуви, виверження 

вулканів, цунамі, лісові пожежі, 

урагани, прибережні повені. 

Три рівня аналізу: 

якісний, квазикіль-

кісний, кількісний. 

[98] 

CLUVA Розробка методів управління ризиком в 

умовах зміни клімату для міст Африки, 

що дозволяють знизити вразливість і 

підвищити пристосованість і стійкість 

до змін клімату. 

Регіональний, локальний / 

Африка 

Підвищення рівня моря, повені, 

посуха, рясні опади, ерозія ґрун-

ту, дефіцит водних ресурсів, опу-

стелювання. 

Ймовірнісний. [126] www.cluva.eu 

ByMur Розробка кількісного методу оцінки 

множинного ризику для певної терито-

рії. 

Локальний: Неаполь (Іта-

лія)  

Виверження вулкана, цунамі, зе-

млетруси. 

Байєсівський. bymur.bo.ingv.it 
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ДОДАТОК Б. Порівняння методів оцінки ризику 

 

Метод Переваги Недоліки 

Кількісна оцінка 

ризику 

Забезпечує кількісну оцін-

ку ризику, яка може бути 

використана при аналізі 

оптимальності заходів 

щодо зниження ризику.  

Вимагає багато кількісних даних. 

Складно кількісно оцінити ймові-

рності, інтенсивність ПРХ та враз-

ливість. Пов’язаний з великими 

часовими витратами. 

Аналіз з викори-

станням метода 

дерев подій 

Дозволяє моделювати пос-

лідовність подій, може 

бути застосований для 

"ефекту доміно”. 

Пов’язаний зі складністю оцінки 

ймовірності для різних вузлів де-

рева, складність проведення прос-

торового аналізу через недостатню 

кількість даних. 

Матриця ризиків Дозволяє оцінювати ризик 

з використанням класів 

замість точних значень, і 

є зручною основою для 

вибору заходів щодо 

зниження ризику. 

Не дозволяє отримувати кількісні 

значення, які можуть бути викори-

стані для аналізу результативності 

витрат від застосування різних за-

ходів щодо зниження ризику. 

Пов’язаний зі складністю оцінки 

збитків та частоти. Одна і та ж ді-

лянка місцевості може бути 

пов’язана з різними комбінаціями 

збитків і частоти. 

Підхід на основі 

індикаторів 

Єдиний метод, який до-

зволяє здійснювати ціліс-

ну оцінку ризику, вклю-

чаючи соціальну, еконо-

мічну вразливість і цін-

ність. 

Результуючий ризик є відносним і 

не надає інформацію про реальні 

очікувані збитки. 
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ДОДАТОК В. Екранні форми програмного продукту 

 

 

Рис. В.1. Форма авторизації користувача 

 

Рис. В.2. Форма редагування інформації про користувача 
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Рис. В.3. Робочий стіл 

 

Рис. В.4. Типи геотаксонів 
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Рис. В.5. Додавання геотаксона на карту 
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Рис. В.6. Інформація про геотаксон 

 

 

 

 

 

 



396 
 

 

 

Рис. В.7. Дані про пожежі  

 

 

Рис. В.8. Фрагмент бази прецедентів 
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ДОДАТОК Д. Програмні коди скриптів проекту GISForestProject 

 

Додаток Д.1. Код скрипту urls.py 

 

from django.conf.urls import patterns, include, url 

 

from django.contrib import admin 

admin.autodiscover() 

 

urlpatterns = patterns('', 

    # Examples: 

    # url(r'^$', 'forest_fire.views.home', name='home'), 

    # url(r'^blog/', include('blog.urls')), 

 

    url(r'^admin/', include(admin.site.urls)), 

) 

 

Додаток Д.2. Код скрипту manage.py 

 

#!/usr/bin/env python 

import os 

import sys 

 

if __name__ == "__main__": 

    os.environ.setdefault("DJANGO_SETTINGS_MODULE", "forest_fire.settings") 

 

    from django.core.management import execute_from_command_line 

 

    execute_from_command_line(sys.argv) 
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Додаток Д.3. Код скрипту settings.py 

 

""" 

Django settings for forest_fire project. 

For more information on this file, see 

https://docs.djangoproject.com/en/1.6/topics/settings/ 

For the full list of settings and their values, see 

https://docs.djangoproject.com/en/1.6/ref/settings/ 

""" 

# Build paths inside the project like this: os.path.join(BASE_DIR, ...) 

from local import * 

import os 

BASE_DIR = os.path.dirname(os.path.dirname(__file__)) 

GOOGLE_MAPS_API_KEY='abcdefg' 

 

# Quick-start development settings - unsuitable for production 

# See https://docs.djangoproject.com/en/1.6/howto/deployment/checklist/ 

 

# SECURITY WARNING: keep the secret key used in production secret! 

SECRET_KEY = '#lgk0^j7d$4q9$@l^9(bx&gsx$+@$0zm7@ap9cnr#e_=xsm&8g' 

 

# SECURITY WARNING: don't run with debug turned on in production! 

DEBUG = True 

 

TEMPLATE_DEBUG = True 

ALLOWED_HOSTS = [] 

 

# Application definition 

INSTALLED_APPS = ( 

    'django.contrib.admin', 
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    'django.contrib.auth', 

    'django.contrib.contenttypes', 

    'django.contrib.sessions', 

    'django.contrib.messages', 

    'django.contrib.staticfiles', 

    'modeltranslation', 

    'forestry', 

    'fires', 

    'clasterization', 

    'south', 

    'django.contrib.gis', 

) 

 

MIDDLEWARE_CLASSES = ( 

    'django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware', 

    'django.middleware.common.CommonMiddleware', 

    'django.middleware.csrf.CsrfViewMiddleware', 

    'django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddleware', 

    'django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware', 

    'django.middleware.clickjacking.XFrameOptionsMiddleware', 

) 

 

ROOT_URLCONF = 'forest_fire.urls' 

WSGI_APPLICATION = 'forest_fire.wsgi.application' 

gettext = lambda s: s 

LANGUAGES = ( 

    ('en', gettext('English')), 

    ('ru', gettext('Russian')), 

    ('uk', gettext('Ukrainian')), 

) 
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MODELTRANSLATION_TRANSLATION_FILES = ( 

    'forestry', 

    'fires', 

    'clasterization', 

) 

#MODELTRANSLATION_TRANSLATION_REGISTRY = 'MYPRO-

JECT.translation' 

# Database 

# https://docs.djangoproject.com/en/1.6/ref/settings/#databases 

#DATABASES = { 

#    'default': { 

#        'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3', 

#        'NAME': os.path.join(BASE_DIR, 'db.sqlite3'), 

#    } 

#} 

# Internationalization 

# https://docs.djangoproject.com/en/1.6/topics/i18n/ 

LANGUAGE_CODE = 'en-us' 

TIME_ZONE = 'UTC' 

USE_I18N = True 

USE_L10N = True 

USE_TZ = True 

# Static files (CSS, JavaScript, Images) 

# https://docs.djangoproject.com/en/1.6/howto/static-files/ 

STATIC_URL = '/static/' 

TEMPLATE_DIRS = ( 

    os.path.join(BASE_DIR, 'templates'), 

    # Don't forget to use absolute paths, not relative paths. 

) 
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Додаток Д.4. Код скрипту wsgi.py 

 

""" 

WSGI config for forest_fire project. 

 

It exposes the WSGI callable as a module-level variable named ``application``. 

 

For more information on this file, see 

https://docs.djangoproject.com/en/1.6/howto/deployment/wsgi/ 

""" 

 

import os 

os.environ.setdefault("DJANGO_SETTINGS_MODULE", "forest_fire.settings") 

 

from django.core.wsgi import get_wsgi_application 

application = get_wsgi_application() 

 

Додаток Д.5. Код скрипту models.py для додатку forestry 

 

from datetime import timedelta 

from django.utils import timezone 

from django.db import models 

from django.utils.translation import ugettext as _ 

from django.db.models.signals import post_save, pre_save 

from django.utils.timezone import datetime 

from forest_fire import settings 

from django.contrib.gis.db import models 

from simple_translation.utils import get_language_from_request 

from simple_translation.translation_pool import translation_pool 

from paintstore.fields import ColorPickerField 
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from django.utils.html import mark_safe 

from fires.models import Rothermel 

# Create your models here. 

 

class ForestryGroup(models.Model): 

    name = models.CharField(max_length=255) 

    def __unicode__(self): 

        return getattr(translation_pool.annotate_with_translations(self), 'translations', []) \ 

            and 

unicode(translation_pool.annotate_with_translations(self).translations[0]) or u'No 

translations' 

    class Meta: 

        verbose_name=_(u'Forestry group') 

        verbose_name_plural=_(u'Forestry groups') 

 

class Forestry(models.Model): 

    forestry_group = models.ForeignKey(ForestryGroup) 

    name = models.CharField(max_length=250,) 

    def __unicode__(self): 

        return getattr(translation_pool.annotate_with_translations(self), 'translations', []) \ 

             and 

unicode(translation_pool.annotate_with_translations(self).translations[0]) or u'No 

translations' 

    class Meta: 

        verbose_name=_(u'Forestry') 

        verbose_name_plural=_(u'Forestries') 

 

class GeoKvartal(models.Model): 

    forestry = models.ForeignKey(Forestry, verbose_name=_(u'Forestry name')) 

    oid = models.IntegerField(default=0) 
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    number = models.IntegerField(verbose_name=_(u'Block number'), default=0) 

    area = models.DecimalField(verbose_name=_(u'Square'), max_digits=10, 

decimal_places=2, default=0) 

    area_count = models.DecimalField(max_digits=10, decimal_places=2, default=0) 

    perimetr = models.DecimalField(verbose_name=_(u'Perimeter'), max_digits=10, 

decimal_places=2, default=0) 

    center_zoom = models.IntegerField(default=0) 

    center_lon = models.DecimalField(max_digits=10, decimal_places=7, default=0) 

    center_lat = models.DecimalField(max_digits=10, decimal_places=7, default=0) 

    geom = models.MultiPolygonField() 

    def __unicode__(self): 

        return str(self.number) 

 

    class Meta: 

        verbose_name=_(u'Block') 

        verbose_name_plural=_(u'Blocks') 

 

#Polygon type 

class TypePolygon(models.Model): 

    rothermel = models.ForeignKey(Rothermel, blank=True, default=False) 

    name = models.CharField(max_length=250, verbose_name=_(u'Polygon type')) 

    is_pub = models.BooleanField(verbose_name=u'Active', default=False) 

    fill_color = ColorPickerField(verbose_name=u'Filling color', blank=True, default= 

"#ff0000") 

    border_color = ColorPickerField(verbose_name=u'Border color', blank=True, 

default= "#000000") 

    def __unicode__(self): 

        return getattr(translation_pool.annotate_with_translations(self), 'translations', []) \ 
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             and 

unicode(translation_pool.annotate_with_translations(self).translations[0]) or u'No 

translations' 

    @property 

    def fill_color_rect(self): 

        if(self.fill_color): 

            return mark_safe(u'<div style="width: 25px; height: 25px; 

background:'+unicode(self.fill_color)+u' "></div>') 

        else: 

            return u'not determined' 

    @property 

    def border_color_rect(self): 

        if(self.fill_color): 

            return mark_safe(u'<div style="width: 25px; height: 25px; 

background:'+unicode(self.border_color)+u' "></div>') 

        else: 

            return u'not determined' 

    class Meta: 

        verbose_name=_(u'Polygon type') 

        verbose_name_plural=_(u'Polygon types') 

        #ordering = ['id'] 

 

class GeoPolygon(models.Model): 

    type = models.ForeignKey(TypePolygon, verbose_name=_(u'Type of polygon')) 

    kvartal = models.ForeignKey(GeoKvartal, verbose_name=_(u'Number of block')) 

    forestry = models.ForeignKey(Forestry, verbose_name=_(u'The name of forestry')) 

    oid = models.IntegerField(default=0) 

    name = models.CharField(max_length=250, default=False) 

    area = models.DecimalField(verbose_name=_(u'Area'), max_digits=20, 

decimal_places=2, default=0) 
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    perimetr = models.DecimalField(verbose_name=_(u'Perimeter'), max_digits=20, 

decimal_places=2, default=0) 

    full_date = models.BooleanField(default=False) 

    is_geom = models.BooleanField(default=False) 

    vydel = models.IntegerField(verbose_name=_(u'Number of region'), default=0) 

    kvartal = models.IntegerField(verbose_name=_(u'Number of block'), default=0) 

    center_zoom = models.IntegerField(default=0) 

    center_lon = models.DecimalField(max_digits=25, decimal_places=7, default=0) 

    center_lat = models.DecimalField(max_digits=25, decimal_places=7, default=0) 

    fire_able = models.IntegerField(default=0) 

    wood_volume_per_ha = models.DecimalField(verbose_name=_(u'The volume of 

woor per ha'), max_digits=12, decimal_places=2, default=0) 

    class_damage = models.IntegerField(verbose_name = (u'The class of damage'), 

default = 0) 

    firedanger = models.DecimalField(verbose_name=_(u'Fire danger'), max_digits=21, 

decimal_places=5, default=0) 

    influence_probabiliti = models.DecimalField(verbose_name=_(u'The probability of 

influence'), max_digits=12, decimal_places=2, default=0) 

    firerisk = models.DecimalField(verbose_name=_(u'Fire risk'), max_digits=7, 

decimal_places=2, default=0) 

    class_risk = models.IntegerField(verbose_name = (u'The class of fire risk'), default = 

0) 

    class_risk1 = models.IntegerField(verbose_name = (u'The class of fire risk'), default 

= 0) 

    class_risk2 = models.IntegerField(verbose_name = (u'The class of fire risk'), default 

= 0) 

    geom = models.MultiPolygonField('Country Border',srid=900913) 

  #  objects = models.GeoManager() 

    def __unicode__(self): 
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        return u'BLOCK ' + unicode(self.kvartal) + u', REGION ' + unicode(self.vydel) + 

u'  (' + unicode(self.name) + u')' 

    class Meta: 

        verbose_name=_(u'Region') 

        verbose_name_plural=_(u'Regions') 

 

class ForestElement(models.Model): 

    type_polygon = models.ForeignKey(TypePolygon, verbose_name=_(u'The type of 

region')) 

    rothermel = models.ForeignKey(Rothermel, blank=True, default=False) 

    name = models.CharField(verbose_name=_(u'Name'), 

max_length=250,default=False) 

    code = models.CharField(verbose_name=_(u'Code'), max_length=5,default=False) 

    geo_polygons = models.ManyToManyField(GeoPolygon, 

through="ForestElement2GeoPolygon") 

    def __unicode__(self): 

        return getattr(translation_pool.annotate_with_translations(self), 'translations', []) \ 

             and 

unicode(translation_pool.annotate_with_translations(self).translations[0]) or u'No 

translations' 

    class Meta: 

        verbose_name=_(u'Forest element') 

        verbose_name_plural=_(u'Forest elements') 

 

class ForestElement2GeoPolygon(models.Model): 

    geo_polygon = models.ForeignKey(GeoPolygon, verbose_name=_(u'Region'), 

default=False) 

    forest_element = models.ForeignKey(ForestElement, verbose_name=_(u'Forest 

element'), default=False) 

    age = models.IntegerField(verbose_name=_(u'Age'), default=0) 
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    height = models.DecimalField(verbose_name=_(u'Height'), max_digits=5, 

decimal_places=2, default=0) 

    diameter = models.DecimalField(verbose_name=_(u'Diameter'), max_digits=5, 

decimal_places=2, default=0) 

    wood_store = models.DecimalField(verbose_name=_(u'The volume of wood'), 

max_digits=5, decimal_places=2, default=0) 

    percent = models.IntegerField(verbose_name=_(u'Percentage of business trees'), 

default=0) 

    def __unicode__(self): 

        return unicode(self.geo_polygon) + u'  ' + unicode(self.forest_element) or u'' 

    class Meta: 

        verbose_name=_(u'Forest elements inside the region') 

        verbose_name_plural=_(u'Forest elements inside the region') 

 

#Types of parameters (select input) 

class TypeValue(models.Model): 

    name = models.CharField(verbose_name=_(u'Type of value (select, input)'), 

max_length=250) 

    def __unicode__(self): 

        return self.name 

    class Meta: 

        verbose_name =_(u'Type of value') 

        verbose_name_plural =_(u'Types of value') 

 

 

class TypeParamPolygon(models.Model): 

    type_reg = models.ForeignKey(TypePolygon, verbose_name=_(u'Type of region'), 

default=False) 

    type_value = models.ForeignKey(TypeValue, verbose_name=_(u'Type of parameter 

value'), null=True, default=False) 
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    name = models.CharField(verbose_name=_(u'Name of parameter'), 

max_length=250,default=False) 

    value = models.CharField(verbose_name=_(u'Value'), max_length=100, 

default=False) 

    def __unicode__(self): 

        return getattr(translation_pool.annotate_with_translations(self), 'translations', []) \ 

             and 

unicode(translation_pool.annotate_with_translations(self).translations[0]) or u'No 

translations' 

    class Meta: 

        verbose_name=_(u'Type of parameter') 

        verbose_name_plural=_(u'Types of parameters') 

 

class ParamValueSelect(models.Model): 

    param = models.ForeignKey(TypeParamPolygon, default=False) 

    name = models.CharField(verbose_name=_(u'Name'), 

max_length=250,default=False) 

    def __unicode__(self): 

        return getattr(translation_pool.annotate_with_translations(self), 'translations', []) \ 

             and 

unicode(translation_pool.annotate_with_translations(self).translations[0]) or u'No 

translations' 

    class Meta: 

        verbose_name=_(u'Value of parameter for choice') 

        verbose_name_plural=_(u'Values of parameter for choice') 

 

class ValueParamPolygon(models.Model): 

    type_reg = models.ForeignKey(TypePolygon,verbose_name=_(u'Type of region'),  

default=False) 
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    region = models.ForeignKey(GeoPolygon,verbose_name=_(u'Region'),  

default=False) 

    type_param = 

models.ForeignKey(TypeParamPolygon,verbose_name=_(u'Parameter'),  default=False) 

    value = models.CharField(verbose_name=_(u'Parameter value'), max_length=100) 

    def __unicode__(self): 

        return unicode(self.region) + u'  ' + unicode(self.type_param)+ u'  -  ' 

+unicode(self.value) or u'' 

    class Meta: 

        verbose_name=_(u'Parameter value') 

        verbose_name_plural=_(u'Parameter values') 

 

Додаток Д.6. Код скрипту models.py для додатку fires 

 

from datetime import timedelta 

from django.utils import timezone 

from django.db import models 

from django.utils.translation import ugettext as _ 

from django.db.models.signals import post_save, pre_save 

from django.utils.timezone import datetime 

from forest_fire import settings 

from django.contrib.gis.db import models 

from simple_translation.utils import get_language_from_request 

from simple_translation.translation_pool import translation_pool 

from paintstore.fields import ColorPickerField 

from django.utils.html import mark_safe 

 

class Rothermel(models.Model): 

    veget_type_id = models.IntegerField(verbose_name=_(u'Vegetation type id'), 

default=0) 
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    veget_type = models.CharField(verbose_name=_(u'Vegetation name'), 

max_length=250,default=False) 

    reserve = models.DecimalField(verbose_name=_(u'The reserve of forest fuel, 

kg/m2'), max_digits=8, decimal_places=2, default=0) 

    unit_area = models.DecimalField(verbose_name=_(u'Unit area, m-1'), max_digits=5, 

decimal_places=2, default=0) 

    depth = models.DecimalField(verbose_name=_(u'Layer depth, m'), max_digits=5, 

decimal_places=2, default=0) 

    h = models.DecimalField(verbose_name=_(u'Heating value of dry fuel, Joul/kg'), 

max_digits=8, decimal_places=2, default=0) 

    ro = models.DecimalField(verbose_name=_(u'Density of dry fuel, kg/m3'), 

max_digits=8, decimal_places=2, default=0) 

    mf = models.DecimalField(verbose_name=_(u'Moisture content'), max_digits=8, 

decimal_places=2, default=0) 

    st = models.DecimalField(verbose_name=_(u'The mass part of minerals in forest 

fuel'), max_digits=8, decimal_places=2, default=0) 

    se = models.DecimalField(verbose_name=_(u'Diameter'), max_digits=8, 

decimal_places=2, default=0) 

    u = models.DecimalField(verbose_name=_(u'Wind speed, m/sec'), max_digits=8, 

decimal_places=2, default=0) 

    tg = models.DecimalField(verbose_name=_(u'The slope of the terrain (tangent)'), 

max_digits=8, decimal_places=2, default=0) 

    mx = models.DecimalField(verbose_name=_(u'Critical moisture content'), 

max_digits=8, decimal_places=2, default=0) 

    def __unicode__(self): 

        return getattr(translation_pool.annotate_with_translations(self), 'translations', []) \ 

             and 

unicode(translation_pool.annotate_with_translations(self).translations[0]) or u'No 

translations' 

    class Meta: 
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        verbose_name=_(u'Parameters of Rothermel model') 

        verbose_name_plural=_(u'Parameters of Rothermel model') 

 

class FireDetection(models.Model): 

    name = models.CharField(verbose_name=_(u'Who detected fire'), max_length=250) 

    def __unicode__(self): 

        return self.name 

    class Meta: 

        verbose_name =_(u'Who detected fire') 

        verbose_name_plural =_(u'Who detected fire') 

 

class FireCause(models.Model): 

    name = models.CharField(verbose_name=_(u'Fire cause'), 

max_length=250,default=False) 

    def __unicode__(self): 

        return getattr(translation_pool.annotate_with_translations(self), 'translations', []) \ 

             and 

unicode(translation_pool.annotate_with_translations(self).translations[0]) or u'No 

translations' 

    class Meta: 

        verbose_name=_(u'Fire cause') 

        verbose_name_plural=_(u'Fire causes') 

 

class ExtingCosts(models.Model): 

    name = models.CharField(verbose_name=_(u'Type of extinguishing costs'), 

max_length=250,default=False) 

    def __unicode__(self): 

        return getattr(translation_pool.annotate_with_translations(self), 'translations', []) \ 
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             and 

unicode(translation_pool.annotate_with_translations(self).translations[0]) or u'No 

translations' 

    class Meta: 

        verbose_name=_(u'Types of extinguishing costs') 

        verbose_name_plural=_(u'Types of extinguishing costs') 

 

class FireDamage(models.Model): 

    name = models.CharField(verbose_name=_(u'Fire damage'), 

max_length=250,default=False) 

    def __unicode__(self): 

        return getattr(translation_pool.annotate_with_translations(self), 'translations', []) \ 

             and 

unicode(translation_pool.annotate_with_translations(self).translations[0]) or u'No 

translations' 

    class Meta: 

        verbose_name=_(u'Fire damage') 

        verbose_name_plural=_(u'Fire damage') 

 

class FireWorked(models.Model): 

    name = models.CharField(verbose_name=_(u'Worked on fire'), 

max_length=250,default=False) 

    def __unicode__(self): 

        return getattr(translation_pool.annotate_with_translations(self), 'translations', []) \ 

             and 

unicode(translation_pool.annotate_with_translations(self).translations[0]) or u'No 

translations' 

    class Meta: 

        verbose_name=_(u'Worked on fire') 

        verbose_name_plural=_(u'Worked on fire') 
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class Fires(models.Model): 

    from forestry.models import Forestry 

    fire_detection = models.ForeignKey(FireDetection, verbose_name=_(u'Who 

detected'), default=False) 

    forestry = models.ForeignKey(Forestry, verbose_name=_(u'Forestry'), null=True, 

db_column='forestry_id', default=False) 

    fire_cause = models.ForeignKey(FireCause, verbose_name=_(u'Firecause'), 

default=False) 

    date_begin = models.DateTimeField(verbose_name=_(u'Data and time of fire 

beginning'), default=False) 

    date_end = models.DateTimeField(verbose_name=_(u'Date and time of fire ending'), 

default=False) 

    exting_begin = models.DateTimeField(verbose_name=_(u'Date and time of 

beginning of extinguishing'), default=False) 

    exting_end = models.DateTimeField(verbose_name=_(u'Date and time of the ending 

of extinguishing'), default=False) 

    square = models.DecimalField(verbose_name=_(u'Total burnt area'), max_digits=5, 

decimal_places=2, default=0) 

    crowning_square = models.DecimalField(verbose_name=_(u'The area of crown fire'), 

max_digits=5, decimal_places=2, default=0) 

    ground_square = models.DecimalField(verbose_name=_(u'The area of ground fire'), 

max_digits=5, decimal_places=2, default=0) 

    unforest_square = models.DecimalField(verbose_name=_(u'Non forest area'), 

max_digits=5, decimal_places=2, default=0) 

    date_month = models.IntegerField(verbose_name=_(u'The day of month'), default=0) 

    def __unicode__(self): 

        return unicode(self.date_begin) + u'  ' + unicode(self.forestry_id) or u'' 

    class Meta: 

        verbose_name=_(u'Fire') 
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        verbose_name_plural=_(u'Fires') 

        ordering = ['date_begin'] 

 

class Fires2ExtingCosts(models.Model): 

    fire = models.ForeignKey('Fires', verbose_name=_(u'Fire'), default=False) 

    exting_costs = models.ForeignKey('ExtingCosts', verbose_name=_(u'Extinguishing 

costs'), default=False) 

    sum = models.DecimalField(verbose_name=_(u'The amount of costs'), 

max_digits=10, decimal_places=2, default=0) 

    def __unicode__(self): 

        return unicode(self.fire) + u':  ' + unicode(self.exting_costs) + u' - ' + 

unicode(self.sum) or u'' 

    class Meta: 

        verbose_name=_(u'Extinguishing costs for each fire') 

        verbose_name_plural=_(u'Extinguishing costs for each fire') 

 

class Fires2FireDamage(models.Model): 

    fire = models.ForeignKey('Fires', verbose_name=_(u'Fire'), default=False) 

    fire_damage = models.ForeignKey('FireDamage', verbose_name=_(u'Fire damage'), 

default=False) 

    sum = models.DecimalField(verbose_name=_(u'The amount of damage'), 

max_digits=10, decimal_places=2, default=0) 

    def __unicode__(self): 

        return unicode(self.fire) + u':  ' + unicode(self.fire_damage) + u' - ' + 

unicode(self.sum) or u'' 

    class Meta: 

        verbose_name=_(u'Damage from each fire') 

        verbose_name_plural=_(u'Damage from each fire') 

 

class Fires2FireWorked(models.Model): 
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    fire = models.ForeignKey('Fires', verbose_name=_(u'Fire'), default=False) 

    fire_worked = models.ForeignKey('FireWorked', verbose_name=_(u'Worked on 

fire'), default=False) 

    num = models.DecimalField(verbose_name=_(u'The amount'), max_digits=5, 

decimal_places=2, default=0) 

    def __unicode__(self): 

        return unicode(self.fire) + u':  ' + unicode(self.fire_worked) + u' - ' + 

unicode(self.num) or u'' 

    class Meta: 

        verbose_name=_(u'The amount of man-days or machine-shifts worked on fire') 

        verbose_name_plural=_(u'The amount of man-days or machine-shifts worked on 

fire') 

 

class Fires2GeoPolygon(models.Model): 

    from forestry.models import GeoPolygon 

    fire = models.ForeignKey('Fires', default=False) 

    geo_polygon = models.ForeignKey(GeoPolygon, default=False) 

    kvartal = models.IntegerField(verbose_name=_(u'The number of block'), default=0) 

    vydel = models.IntegerField(verbose_name=_(u'The number of region'), default=0) 

    def __unicode__(self): 

     #   return unicode(self.fire) + u':  ' + unicode(self.geo_polygon) + u' - ' + 

unicode(self.kvartal) or u'' 

        return unicode(self.fire) or u'' 

    class Meta: 

        verbose_name=_(u'Fire bound to the area') 

        verbose_name_plural=_(u'Fires bound to the area') 

 

class Meteocondition(models.Model): 

    curdate = models.DateField(verbose_name=_(u'Date')) 
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    t = models.DecimalField(verbose_name=_(u'Temperature'), max_digits=5, 

decimal_places=2, default=0) 

    p0 = models.DecimalField(verbose_name=_(u'Atmospheric pressure at the level of 

station (mm))'), max_digits=5, decimal_places=2, default=0, blank = True) 

    p = models.DecimalField(verbose_name=_(u'атмосферное давление, приведенное 

к среднему уровню моря (мм ртутного столбца)'), max_digits=5, decimal_places=2, 

blank = True) 

    pa = models.DecimalField(verbose_name=_(u'барическая тенденция: изменение 

атмосферного давления за последние три часа (мм ртутного столбца)'), 

max_digits=5, decimal_places=2,blank = True) 

    u = models.IntegerField(verbose_name=_(u'относительная влажность (%) на 

высоте 2 метра над поверхностью земли'), blank = True) 

    dd = models.CharField(verbose_name=_(u'направление ветра (румбы) на высоте 

10-12 метров над землей, осредненное за 10-минутный период, непосредственное 

предшествовавший сроку наблюдения'), max_length=50, blank = True) 

    ff = models.IntegerField(verbose_name=_(u'скорость ветра на высоте 10-12 мет-

ров над землей, осредненное за 10-минутный период, непосредственное предшес-

твовавший сроку наблюдения (метры в секунду)'), blank = True) 

    ff10 = models.IntegerField(verbose_name=_(u'максимальное значение порыва ве-

тра на высоте 10-12 метров над землей, осредненное за 10-минутный период, не-

посредственное предшествовавший сроку наблюдения (метры в секунду)'), blank 

= True) 

    ff3 = models.IntegerField(verbose_name=_(u'максимальное значение порыва вет-

ра на высоте 10-12 метров над землей за период между сроками (метры в секун-

ду)'),blank = True, null = True) 

    n = models.CharField(verbose_name=_(u'общая облачность (%)'), max_length=50, 

blank = True) 

    ww = models.CharField(verbose_name=_(u'текущая погода, сообщаемая с метео-

станции'), max_length=100, blank = True) 
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    w1 = models.CharField(verbose_name=_(u'прошедшая погода между сроками на-

блюдения 1'), max_length=100, blank = True) 

    w2 = models.CharField(verbose_name=_(u'прошедшая погода между сроками на-

блюдения 2'), max_length=100, blank = True) 

    tn = models.DecimalField(verbose_name=_(u'min temperature during lost period (12 

howers))'), max_digits=5, decimal_places=2, blank = True) 

    tx = models.DecimalField(verbose_name=_(u'max temperature during lost period (12 

howers))'), max_digits=5, decimal_places=2,blank = True) 

    cl = models.CharField(max_length=100, blank = True) 

    nh = models.CharField(max_length=30, blank = True) 

    h = models.CharField(max_length=20, blank = True) 

    cm = models.CharField(max_length=100, blank = True) 

    ch = models.CharField(max_length=100, blank = True) 

    w = models.DecimalField(max_digits=5, decimal_places=2, blank = True) 

    r = models.DecimalField(verbose_name=_(u'The due point temperature'), 

max_digits=5, decimal_places=2, default=0) 

    rrr = models.DecimalField(verbose_name=_(u'The amount of precipitation (mm)'), 

max_digits=5, decimal_places=2, default=0) 

    tr = models.IntegerField(verbose_name=_(u'The period of time during which such 

amount of precipitation is accumulated'), blank = True) 

    e = models.CharField(max_length=100, blank = True) 

    tg = models.DecimalField(max_digits=5, decimal_places=2, blank = True) 

    es = models.CharField(max_length=100, blank = True) 

    sss = models.IntegerField(verbose_name=_(u'the height of snow (sm)'), blank = 

True) 

    rain = models.BooleanField(verbose_name=_(u'Rain'), blank = True) 

    # Рассчетные показатели 

    kmp = models.DecimalField(verbose_name=_(u'Complex meteorological index'), 

max_digits=20, decimal_places=10, blank = True) 
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    pjc = models.DecimalField(verbose_name=_(u'Probability because of 

meteoconditions'), max_digits=20, decimal_places=10, blank = True) 

    ap = models.DecimalField(verbose_name=_(u'Probability because of anthropogenic 

cause'), max_digits=20, decimal_places=10, blank = True) 

    pm = models.DecimalField(verbose_name=_(u'Probability because of thunderstorm 

activity'), max_digits=20, decimal_places=10, blank = True) 

    pr = models.DecimalField(verbose_name=_(u'Total probability of forest fire 

beginning'), max_digits=20, decimal_places=10, blank = True) 

    def __unicode__(self): 

     #   return unicode(self.fire) + u':  ' + unicode(self.geo_polygon) + u' - ' + 

unicode(self.kvartal) or u'' 

        return unicode(self.curdate) or u'' 

    class Meta: 

        verbose_name=_(u'Meteocondition') 

        verbose_name_plural=_(u'Meteoconditions') 

 

Додаток Д.7. Код скрипту admin.py для додатку fires 

 

from django.contrib import admin 

from forestry.models import ForestryGroup, Forestry, TypePolygon, GeoKvartal, 

GeoPolygon 

from fires.models import Rothermel, FireDetection, FireCause, ExtingCosts, 

FireDamage, FireWorked, Fires, Fires2ExtingCosts, Fires2FireDamage, 

Fires2FireWorked, Fires2GeoPolygon 

from modeltranslation.admin import TranslationAdmin 

from modeltranslation.admin import TranslationTabularInline 

 

class RothermelAdmin(TranslationAdmin): 

    list_display = ('veget_type', 'reserve', 'unit_area', 'depth', 'h', 'ro', 'mf', 'st', 'se', 'u', 'tg', 

'mx',) 
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    fieldsets = [ 

        (u'Rothermel', {'fields': ('veget_type', 'reserve', 'unit_area', 'depth', 'h', 'ro', 'mf', 'st', 

'se', 'u', 'tg', 'mx',)}) 

    ] 

admin.site.register(Rothermel, RothermelAdmin) 

 

class FireDetectionAdmin(TranslationAdmin): 

    list_display = ('name',) 

    fieldsets = [ 

        (u'FireDetections', {'fields': ('name',)}) 

    ] 

admin.site.register(FireDetection, FireDetectionAdmin) 

 

class FireCauseAdmin(TranslationAdmin): 

    list_display = ('name',) 

    fieldsets = [ 

        (u'FireCauses', {'fields': ('name',)}) 

    ] 

admin.site.register(FireCause, FireCauseAdmin) 

 

class ExtingCostsAdmin(TranslationAdmin): 

    list_display = ('name',) 

    fieldsets = [ 

        (u'ExtingCosts', {'fields': ('name',)}) 

    ] 

admin.site.register(ExtingCosts, ExtingCostsAdmin) 

 

class FireDamageAdmin(TranslationAdmin): 

    list_display = ('name',) 

    fieldsets = [ 
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        (u'FireDamages', {'fields': ('name',)}) 

    ] 

admin.site.register(FireDamage, FireDamageAdmin) 

 

class FiresAdmin(admin.ModelAdmin): 

    list_display = ('date_begin', 'date_end', 'exting_begin', 'exting_end', 'square', 

'crowning_square', 'ground_square', 'unforest_square', 'fire_detection', 'fire_cause', 

'date_month',) 

    fieldsets = [ 

        (u'Fires', {'fields': ('date_begin', 'date_end', 'exting_begin', 'exting_end', 'square', 

'crowning_square', 'ground_square', 'unforest_square', 'fire_detection', 'fire_cause', 

'date_month',)}) 

    ] 

admin.site.register(Fires, FiresAdmin) 

 

class Fires2ExtingCostsAdmin(admin.ModelAdmin): 

    list_display = ('fire', 'exting_costs', 'sum',) 

    fieldsets = [ 

        (u'Fires2ExtingCostss', {'fields': ('fire', 'exting_costs', 'sum',)}) 

    ] 

admin.site.register(Fires2ExtingCosts, Fires2ExtingCostsAdmin) 

 

class Fires2FireDamageAdmin(admin.ModelAdmin): 

    list_display = ('fire', 'fire_damage', 'sum',) 

    fieldsets = [ 

        (u'Fires2FireDamages', {'fields': ('fire', 'fire_damage', 'sum',)}) 

    ] 

admin.site.register(Fires2FireDamage, Fires2FireDamageAdmin) 

 

class Fires2FireWorkedAdmin(admin.ModelAdmin): 
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    list_display = ('fire', 'fire_worked', 'num',) 

    fieldsets = [ 

        (u'Fires2FireWorkeds', {'fields': ('fire', 'fire_worked', 'num',)}) 

    ] 

admin.site.register(Fires2FireWorked, Fires2FireWorkedAdmin) 

 

class Fires2GeoPolygonAdmin(admin.ModelAdmin): 

    list_display = ('fire', 'geo_polygon', 'kvartal', 'vydel',) 

    fieldsets = [ 

        (u'Fires2GeoPolygons', {'fields': ('fire', 'geo_polygon', 'kvartal', 'vydel',)}) 

    ] 

admin.site.register(Fires2GeoPolygon, Fires2GeoPolygonAdmin) 

 

Додаток Д.8. Код скрипту admin.py для додатку forestry 

 

from django.contrib import admin 

from forestry.models import ForestryGroup, Forestry, TypePolygon, GeoKvartal, Geo-

Polygon, ForestElement, ForestElement2GeoPolygon, TypeValue, TypeParamPolygon, 

ParamValueSelect, ValueParamPolygon 

from fires.models import Rothermel 

from modeltranslation.admin import TranslationAdmin 

from modeltranslation.admin import TranslationTabularInline 

 

from modeltranslation.admin import TranslationAdmin 

from django.contrib.gis import admin 

from django.contrib.gis.admin import OSMGeoAdmin, GeoModelAdmin 

from django.conf import settings 

 

import django_databrowse 

django_databrowse.site.register(GeoKvartal) 
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USE_GOOGLE_TERRAIN_TILES = False 

 

class ForestryInline(TranslationTabularInline): 

    model = Forestry 

 

class ForestryGroupAdmin(TranslationAdmin): 

    list_display = ('name',) 

    inlines = [ForestryInline,] 

    fieldsets = [ 

        (u'ForestryGroups', {'fields': ('name',)}) 

    ] 

admin.site.register(ForestryGroup, ForestryGroupAdmin) 

 

class GeoKvartalAdmin(OSMGeoAdmin): 

    map_template = 'gis/admin/google.html' 

    extra_js = ['http://openstreetmap.org/openlayers/OpenStreetMap.js', 

'http://maps.google.com/maps?file=api&amp;v=2&amp;key=%s' % set-

tings.GOOGLE_MAPS_API_KEY] 

 

admin.site.register(GeoKvartal, GeoKvartalAdmin) 

 

class TypePolygonAdmin(TranslationAdmin): 

    list_display = ['__unicode__', 'fill_color', 'border_color', 'fill_color_rect', 'bor-

der_color_rect', 'is_pub'] 

    list_editable = ['is_pub', 'fill_color', 'border_color'] 

admin.site.register(TypePolygon, TypePolygonAdmin) 

 

class GeoPolygonAdmin(OSMGeoAdmin): 

    map_template = 'gis/admin/google.html' 
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    extra_js = ['http://openstreetmap.org/openlayers/OpenStreetMap.js', 

'http://maps.google.com/maps?file=api&amp;v=2&amp;key=%s' % set-

tings.GOOGLE_MAPS_API_KEY] 

    list_display = ['__unicode__', 'wood_volume_per_ha'] 

    search_fields = ['=kvartal', '=vydel'] 

    list_editable = ['wood_volume_per_ha'] 

admin.site.register(GeoPolygon, GeoPolygonAdmin) 

 

class ForestElement2GeoPolygonAdmin(admin.ModelAdmin): 

    list_display = ('geo_polygon', 'forest_element', 'age', 'height', 'diameter', 'wood_store', 

'percent',) 

    fieldsets = [ 

        (u'ForestElement2GeoPolygons', {'fields': ('geo_polygon', 'forest_element', 'age', 

'height', 'diameter', 'wood_store', 'percent',)}) 

    ] 

admin.site.register(ForestElement2GeoPolygon, ForestElement2GeoPolygonAdmin) 

 

class ForestElementAdmin(TranslationAdmin): 

    list_display = ('name',) 

    fieldsets = [ 

        (u'ForestElements', {'fields': ('name',)}) 

    ] 

admin.site.register(ForestElement, ForestElementAdmin) 

 

class TypeValueAdmin(admin.ModelAdmin): 

    list_display = ('name',) 

    fieldsets = [ 

        (u'TypeValues', {'fields': ('name',)}) 

    ] 

admin.site.register(TypeValue, TypeValueAdmin) 
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class TypeParamPolygonAdmin(TranslationAdmin): 

    list_display = ('type_reg', 'type_value', 'name', 'value',) 

    fieldsets = [ 

        (u'TypeParamPolygons', {'fields': ('type_reg', 'type_value', 'name', 'value',)}) 

    ] 

admin.site.register(TypeParamPolygon, TypeParamPolygonAdmin) 

 

class ParamValueSelectAdmin(TranslationAdmin): 

    list_display = ('name',) 

    fieldsets = [ 

        (u'ParamValueSelects', {'fields': ('name',)}) 

    ] 

admin.site.register(ParamValueSelect, ParamValueSelectAdmin) 

 

class ValueParamPolygonAdmin(admin.ModelAdmin): 

    list_display = ('type_reg', 'region', 'type_param', 'value',) 

    fieldsets = [ 

        (u'TypeValues', {'fields': ('type_reg', 'region', 'type_param', 'value',)}) 

    ] 

admin.site.register(ValueParamPolygon, ValueParamPolygonAdmin) 

 

 

Додаток Д.9. Код скрипту tests.py для додатку fires 

 

""" 

This file demonstrates writing tests using the unittest module. These will pass 

when you run "manage.py test". 

 

Replace this with more appropriate tests for your application. 
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""" 

 

from django.test import TestCase 

 

 

class SimpleTest(TestCase): 

    def test_basic_addition(self): 

        """ 

        Tests that 1 + 1 always equals 2. 

        """ 

        self.assertEqual(1 + 1, 2) 

 

Додаток Д.10. Код скрипту tests.py для додатку fires 

 

""" 

This file demonstrates writing tests using the unittest module. These will pass 

when you run "manage.py test". 

 

Replace this with more appropriate tests for your application. 

""" 

 

from django.test import TestCase 

 

 

class SimpleTest(TestCase): 

    def test_basic_addition(self): 

        """ 

        Tests that 1 + 1 always equals 2. 

        """ 

        self.assertEqual(1 + 1, 2) 
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Додаток Д.11. Код скрипту translation.py для додатку fires 

 

from modeltranslation.translator import translator, TranslationOptions 

from fires.models import Rothermel, FireDetection, FireCause, ExtingCosts, 

FireDamage, FireWorked 

 

class RothermelTranslationOptions(TranslationOptions): 

    fields = ('veget_type',) 

translator.register(Rothermel, RothermelTranslationOptions) 

 

class FireDetectionTranslationOptions(TranslationOptions): 

    fields = ('name',) 

translator.register(FireDetection, FireDetectionTranslationOptions) 

 

class FireCauseTranslationOptions(TranslationOptions): 

    fields = ('name',) 

translator.register(FireCause, FireCauseTranslationOptions) 

 

class ExtingCostsTranslationOptions(TranslationOptions): 

    fields = ('name',) 

translator.register(ExtingCosts, ExtingCostsTranslationOptions) 

 

class FireDamageTranslationOptions(TranslationOptions): 

    fields = ('name',) 

translator.register(FireDamage, FireDamageTranslationOptions) 

 

class FireWorkedTranslationOptions(TranslationOptions): 

    fields = ('name',) 

translator.register(FireWorked, FireWorkedTranslationOptions) 
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Додаток Д.12. Код скрипту translation.py для додатку fires 

 

from modeltranslation.translator import translator, TranslationOptions 

from forestry.models import ForestryGroup, Forestry, TypePolygon, ForestElement, 

TypeParamPolygon, ParamValueSelect 

 

 

class ForestryGroupTranslationOptions(TranslationOptions): 

    fields = ('name',) 

translator.register(ForestryGroup, ForestryGroupTranslationOptions) 

 

class ForestryTranslationOptions(TranslationOptions): 

    fields = ('name',) 

translator.register(Forestry, ForestryTranslationOptions) 

 

class TypePolygonTranslationOptions(TranslationOptions): 

    fields = ('name',) 

translator.register(TypePolygon, TypePolygonTranslationOptions) 

 

class ForestElementTranslationOptions(TranslationOptions): 

    fields = ('name',) 

translator.register(ForestElement, ForestElementTranslationOptions) 

 

class TypeParamPolygonTranslationOptions(TranslationOptions): 

    fields = ('name',) 

translator.register(TypeParamPolygon, TypeParamPolygonTranslationOptions) 

 

class ParamValueSelectTranslationOptions(TranslationOptions): 

    fields = ('name',) 

translator.register(ParamValueSelect, ParamValueSelectTranslationOptions) 
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ДОДАТОК Е. Програмні коди шаблонів проекту GISForestProject 

 

Додаток Е.1. Схема успадкування шаблонів 

 

 

 

Додаток Е.2. Програмний код шаблону base.html 

 

{% load staticfiles %} 

{% load i18n %} 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

<html lang="en"><head> 

  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"> 

  <meta name="robots" content="NONE,NOARCHIVE"> 

  <title>GIS Forest Progect</title> 

    <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script> 

    <link rel="stylesheet" 

href="//netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.0.2/css/bootstrap.min.css"> 

    <link rel="stylesheet" href="//netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.0.2/css/bootstrap-

theme.min.css"> 

 

base.html 

map_layout.html 

selections.html 

regions.html 
fire_sim.html 

monitoring.html 

risk.html 

diagnost.html 

visual.html 

home.html 
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<script src="http://openlayers.org/api/OpenLayers.js"></script> 

</head> 

<body> 

  <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top" role="navigation"> 

      <div class="container"> 

        <div class="navbar-header"> 

          <a class="navbar-brand" href="{% url 'homepage' %}">{% trans 'GIS Forest 

Project' %}</a> 

        </div> 

        <div class="navbar-collapse collapse"> 

           <ul class="nav navbar-nav"> 

            <li id="homepage" ><a href="{% url 'homepage' %}">{% trans 'Sections' 

%}</a></li> 

            <li id="map-region"><a href="{% url 'map-region' %}">{% trans 'Regions' 

%}</a></li> 

            <!-- 

            <li id="fire-risk"><a href="{% url 'fire-risk' %}">{% trans 'Fire damage' 

%}</a></li> 

            <li id="fire-risk1"><a href="{% url 'fire-risk1' %}">{% trans 'Fire danger' 

%}</a></li> 

            <li id="fire-risk2"><a href="{% url 'fire-risk2' %}">{% trans 'Fire risk' 

%}</a></li> 

            --> 

            <li id="graph"><a href="{% url 'graph' %}">{% trans 'Graphics' %}</a></li> 

            <li id="firerisk-index"><a href="{% url 'firerisk-index' risk='1' %}">{% trans 

'Fire risk' %}</a></li> 

          </ul> 

          {% block navigator %}    {% endblock %} 

<!-- 

          <form class="navbar-form navbar-right"> 
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            <div class="form-group"> 

              <input type="text" placeholder="Email" class="form-control"> 

            </div> 

            <div class="form-group"> 

              <input type="password" placeholder="Password" class="form-control"> 

            </div> 

            <button type="submit" class="btn btn-success">Sign in</button> 

          </form> 

          --> 

        </div><!--/.navbar-collapse --> 

      </div> 

  </div> 

 

 

<div class="container" style="margin-top: 60px;"> 

   {% block base_content %}    {% endblock %} 

</div> 

</body> 

</html> 

 

Додаток Е.3. Програмний код шаблону map_layout.html 

 

{% extends "base.html" %} 

{% block base_content %} 

<div class="col-md-9"> 

{% block left_content %} {% endblock %} 

<div id="map" style="width:800px; height:700px; border: 2px solid silver"></div> 

</div> 

 

<div class="col-md-3"> 
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<h3>Legend</h3> 

<div id="status-message" style="display: none">Подождите идет загрузка</div> 

{% block right_content %} {% endblock %} 

</div> 

{% endblock %} 

 

Додаток Е.4. Програмний код шаблону regions.html 

 

{% extends "map_layout.html" %} 

{% load simple_translation_tags %} 

{% block navigator %} 

     <script type="text/javascript"> 

       $('#map-region').addClass('active'); 

     </script> 

 {% endblock %} 

 

{% block left_content %} 

<script type="text/javascript"> 

function init(){ 

        var lon = 3665941.92388; 

        var lat = 5880439.46213; 

    var zoom = 13; 

    var options = { 

        div: "map", 

        layers: [new OpenLayers.Layer.OSM()], 

        projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:4326"), 

         maxExtent: new OpenLayers.Bounds(-20037508.34, -20037508.34, 20037508.34, 

20037508.34) 

    }; 

    var  map = new OpenLayers.Map(options); 
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            function setHTML(response) { 

            OpenLayers.Util.getElement('info').innerHTML = response.responseText; 

            $('#status-message').hide(); 

            } 

 

    {% for t in types %} 

           var style{{ t.id }} =   new OpenLayers.StyleMap({ 

                    "default": new OpenLayers.Style({ 

                        strokeColor: "{{ t.border_color }}", 

                        strokeOpacity: .7, 

                        strokeWidth: 1, 

                        fillColor: "{{ t.fill_color }}", 

                        fillOpacity: .7, 

                        //label: '${number}', 

                        cursor: "pointer" 

                    }), 

                    "temporary": new OpenLayers.Style({ 

                        strokeColor: "#ff0000", 

                        strokeOpacity: .9, 

                        strokeWidth: 2, 

                        fillColor: "#ffff33", 

                        fillOpacity: .3, 

                        //label: '${number}', 

                        cursor: "pointer" 

                    }), 

                    "select": new OpenLayers.Style({ 

                        strokeColor: "#0033ff", 

                        strokeOpacity: .7, 

                        strokeWidth: 2, 
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                        fillColor: "#0033ff", 

                        fillOpacity: 0, 

                        graphicZIndex: 2, 

                        //label: '${number}', 

                        cursor: "pointer" 

                    }) 

                    }) ; 

 

        forest{{ t.id }} = new OpenLayers.Layer.Vector("{{ t }}", { 

            //isBaseLayer: true, 

            projection: new OpenLayers.Projection('EPSG:4326'), 

            strategies: [new OpenLayers.Strategy.Fixed()], 

            protocol: new OpenLayers.Protocol.HTTP({ 

 

                url: "{{ base_url }}/get-polygon-json?id={{ t.id }}", 

 

                params: { 

                    attrs: 'id,name', 

                    epsg: '900913' 

                }, 

                format: new OpenLayers.Format.GeoJSON() 

            }), 

            styleMap: style{{ t.id }} 

        }); 

 

    map.addLayer(forest{{ t.id }}); 

 

    {% endfor %} 

 

         function updateinfo() { 
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            if (forest.selectedFeatures.length == 1) { 

            $('#status-message').show(); 

           var request = OpenLayers.Request.GET({ 

                url: "{{ base_url }}{% url "get-region-info" %}", 

                params: {id: forest.selectedFeatures[0].data['id']}, 

                callback: setHTML 

            }); 

            } else {document.getElementById('info').value = ''} 

        } 

 

      var style =   new OpenLayers.StyleMap({ 

                    "default": new OpenLayers.Style({ 

                        strokeColor: "{{ t.border_color }}", 

                        strokeOpacity:.7, 

                        strokeWidth: 1, 

                        fillColor: "{{ t.fill_color }}", 

                        fillOpacity: 0, 

                        //label: '${number}', 

                        cursor: "pointer" 

                    }), 

                    "temporary": new OpenLayers.Style({ 

                        strokeColor: "#ff0000", 

                        strokeOpacity: .7, 

                        strokeWidth: 2, 

                        fillColor: "#ffff33", 

                        fillOpacity: 0, 

                        //label: '${number}', 

                        cursor: "pointer" 

                    }), 

                    "select": new OpenLayers.Style({ 
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                        strokeColor: "#0033ff", 

                        strokeOpacity: .7, 

                        strokeWidth: 2, 

                        fillColor: "#0033ff", 

                        fillOpacity: 0, 

                        graphicZIndex: 2, 

                        //label: '${number}', 

                        cursor: "pointer" 

                    }) 

                    }) ; 

 

        forest = new OpenLayers.Layer.Vector("Информация", { 

            //isBaseLayer: true, 

            projection: new OpenLayers.Projection('EPSG:4326'), 

            strategies: [new OpenLayers.Strategy.Fixed()], 

            protocol: new OpenLayers.Protocol.HTTP({ 

                url: "{{ base_url }}/get-polygon-json?id=0", 

                params: { 

                    attrs: 'id,name', 

                    epsg: '900913' 

                }, 

                format: new OpenLayers.Format.GeoJSON() 

            }), 

            styleMap: style 

        }); 

         var select_options = { 

            hover: false, 

            onSelect: updateinfo 

          }; 

         var select = new OpenLayers.Control.SelectFeature(forest, select_options); 
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         var highlightCtrl = new OpenLayers.Control.SelectFeature(forest, { 

                hover: true, 

                highlightOnly: true, 

                renderIntent: "temporary" 

            }); 

         map.addControl(highlightCtrl); 

         map.addControl(select); 

 

         highlightCtrl.activate(); 

         select.activate(); 

    map.addLayer(forest); 

 

    map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher({})); 

 

    if(!map.getCenter()){ 

        map.zoomToMaxExtent(); 

     } 

 

 //       map.addLayer(nesomk); 

//        map.addLayer(forest); 

 

          //  var proj = new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"); 

        var point = new OpenLayers.LonLat(lon, lat); 

        map.setCenter(point, zoom); 

 

   // map.zoomToExtent([3062373.1007906, 8962088.6911328, 18560133.457509, 

9930698.7134278]); 

} ; 

$(document).ready(function(){ init() }); 
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</script> 

 

<h2>Proletarskoje forestry (areas)</h2> 

 

{% endblock %} 

{% block right_content %} 

      <div id="info"> 

 

  </div> 

    <div class="panel panel-primary"> 

    <div class="panel-heading"> 

    <h3 class="panel-title">Legend</h3> 

  </div> 

      <div class="panel-body"> 

          <table> 

    <tr> 

       <td>Название</td> 

       <td>Цвет</td> 

    </tr> 

    {% for t in types %} 

        <tr> 

          <td> 

 

             {{ t }}</td> 

          <td> {{ t.fill_color_rect }}</td> 

        </tr> 

 

    {% endfor %} 

 

    </table> 
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      </div> 

 </div> 

{% endblock %} 

 

Додаток Е.5. Програмний код шаблону risk.html 

 

{% extends "map_layout.html" %} 

{% load simple_translation_tags %} 

 

{% block navigator %} 

     <script type="text/javascript"> 

       $('#fire-risk').addClass('active'); 

     </script> 

 {% endblock %} 

 

{% block left_content %} 

 

<script type="text/javascript"> 

function init(){ 

        var lon = 3665941.92388; 

        var lat = 5880439.46213; 

    var zoom = 13; 

    var options = { 

        div: "map", 

        layers: [new OpenLayers.Layer.OSM()], 

        projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:4326"), 

         maxExtent: new OpenLayers.Bounds(-20037508.34, -20037508.34, 20037508.34, 

20037508.34) 

    }; 

    var  map = new OpenLayers.Map(options); 

 

            function setHTML(response) { 

            OpenLayers.Util.getElement('info').innerHTML = response.responseText; 

            $('#status-message').hide(); 

            } 

 

         function updateinfo() { 

 

            if (forest.selectedFeatures.length == 1) { 

            $('#status-message').show(); 

           var request = OpenLayers.Request.GET({ 
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                url: "{{ base_url }}{% url "get-region-info" %}", 

                params: {id: forest.selectedFeatures[0].data['id']}, 

               callback: setHTML 

            }); 

 

            } else {document.getElementById('info').value = ''} 

        } 

      var style =   new OpenLayers.StyleMap({ 

                    "default": new OpenLayers.Style({ 

                        strokeColor: "#dd0000", 

                        strokeOpacity:.7, 

                        strokeWidth: 1, 

                        //fillColor: "#aa0000", 

                        fillOpacity: 1, 

                        //label: '${firerisk}', 

                        cursor: "pointer" 

                    }), 

                    "temporary": new OpenLayers.Style({ 

                        strokeColor: "#ff0000", 

                        strokeOpacity: .7, 

                        strokeWidth: 2, 

                        fillColor: "#ffff33", 

                        fillOpacity: 0, 

                        //label: '${number}', 

                        cursor: "pointer" 

                    }), 

                    "select": new OpenLayers.Style({ 

                        strokeColor: "#0033ff", 

                        strokeOpacity: .7, 

                        strokeWidth: 2, 

                        fillColor: "#0033ff", 

                        fillOpacity: 0, 

                        graphicZIndex: 2, 

                        //label: '${number}', 

                        cursor: "pointer" 

                    }) 

                    }) ; 

 

      var lookup = { 

            "0.00": {fillColor: "#90EE90"}, 

            "1.00": {fillColor: "#FFAEB9"}, 

            "2.00": {fillColor: "#FA8072"}, 

            "3.00": {fillColor: "#FF4040"}, 

            "4.00": {fillColor: "#FF0000"} 
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      } 

 

      style.addUniqueValueRules("default", "class_risk", lookup); 

        forest = new OpenLayers.Layer.Vector("Информация", { 

            //isBaseLayer: true, 

            projection: new OpenLayers.Projection('EPSG:4326'), 

            strategies: [new OpenLayers.Strategy.Fixed()], 

            protocol: new OpenLayers.Protocol.HTTP({ 

                url: "{{ base_url }}/get-polygon-json-firerisk?id=1", 

                params: { 

                    attrs: 'id,name', 

                    epsg: '900913' 

                }, 

                format: new OpenLayers.Format.GeoJSON() 

            }), 

            styleMap: style 

        }); 

 

         var select_options = { 

            hover: false, 

            onSelect: updateinfo 

          }; 

         var select = new OpenLayers.Control.SelectFeature(forest, select_options); 

         var highlightCtrl = new OpenLayers.Control.SelectFeature(forest, { 

                hover: true, 

                highlightOnly: true, 

                renderIntent: "temporary" 

            }); 

 

         map.addControl(highlightCtrl); 

         map.addControl(select); 

         highlightCtrl.activate(); 

         select.activate(); 

    map.addLayer(forest); 

 

    map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher({})); 

    if(!map.getCenter()){ 

        map.zoomToMaxExtent(); 

     } 

 

 //       map.addLayer(nesomk); 

//        map.addLayer(forest); 

 

          //  var proj = new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"); 
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        var point = new OpenLayers.LonLat(lon, lat); 

        map.setCenter(point, zoom); 

 

   // map.zoomToExtent([3062373.1007906, 8962088.6911328, 18560133.457509, 

9930698.7134278]); 

} ; 

$(document).ready(function(){ init() }); 

</script> 

 

<h2>Forestry Proletarskoje (regions)</h2> 

 

{% endblock %} 

 

{% block right_content %} 

 

<div id="info"> 

</div> 

 

<div class="panel panel-primary"> 

    <div class="panel-heading"> 

        <h3 class="panel-title">Fire risk</h3> 

    </div> 

    <div class="panel-body"> 

          <table> 

            <tr> 

                <td>Fire risk</td> 

                <td>Color</td> 

                  {% for c,v in legend %} 

 

                    <tr> 

                        <td> {{ c  }}   </td> 

                        <td>  <div style="width: 20px; height: 20px; background:{{v}} "  </td> 

                    </tr> 

 

                  {% endfor %} 

 

                  <tr> 

                  Fire danger = 0.02 

                  </tr> 

 

            </table> 

    </div> 

</div> 

{% endblock %} 
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Додаток Е.6. Програмний код шаблону home.html 

 

{% extends "map_layout.html" %} 

{% block navigator %} 

     <script type="text/javascript"> 

       $('#homepage').addClass('active'); 

     </script> 

 {% endblock %} 

 

{% block left_content %} 

        <script type="text/javascript"> 

        function init(){ 

                var lon = 3665941.92388; 

                var lat = 5880439.46213; 

            var zoom = 12; 

            var options = { 

                div: "map", 

                layers: [new OpenLayers.Layer.OSM()], 

                projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:4326"), 

                 maxExtent: new OpenLayers.Bounds(-20037508.34, -20037508.34, 

20037508.34, 20037508.34) 

            }; 

            var  map = new OpenLayers.Map(options); 

 

            var style = new OpenLayers.Style({fillColor : "green", 

                                          label: '${number}', 

                                          fillOpacity : 0.4}); 

 

            var stylemap =   new OpenLayers.StyleMap({ 

                    "default": new OpenLayers.Style({ 

                        strokeColor: "#ff0000", 

                        strokeOpacity: .7, 

                        strokeWidth: 1, 

                        fillColor: "green", 

                        fillOpacity: .7, 

                        label: '${number}', 

                        cursor: "pointer" 

                    }), 

                    "temporary": new OpenLayers.Style({ 

                        strokeColor: "#ffff33", 

                        strokeOpacity: .9, 

                        strokeWidth: 2, 
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                        fillColor: "#ffff33", 

                        fillOpacity: .3, 

                        label: '${number}', 

                        cursor: "pointer" 

                    }), 

                    "select": new OpenLayers.Style({ 

                        strokeColor: "#0033ff", 

                        strokeOpacity: .7, 

                        strokeWidth: 2, 

                        fillColor: "#0033ff", 

                        fillOpacity: 0, 

                        graphicZIndex: 2, 

                        label: '${number}', 

                        cursor: "pointer" 

                    }) 

                    }) ; 

 

            geodetdom = new OpenLayers.Layer.Vector("Детские дома", { 

                projection: new OpenLayers.Projection('EPSG:4326'), 

                strategies: [new OpenLayers.Strategy.Fixed()], 

                protocol: new OpenLayers.Protocol.HTTP({ 

                    url: "{{ base_url }}/mushrooms/geojson", 

                    params: { 

                        attrs: 'id,name', 

                        epsg: '900913' 

                    }, 

                    format: new OpenLayers.Format.GeoJSON() 

 

                }), 

                styleMap: stylemap 

            }); 

            json = new OpenLayers.Format.GeoJSON(); 

            features = json.read(); 

            map.addLayer(geodetdom); 

 

                  //  var proj = new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"); 

                var point = new OpenLayers.LonLat(lon, lat); 

                map.setCenter(point, zoom); 

 

            function setHTML(response) { 

            OpenLayers.Util.getElement('info').innerHTML = response.responseText; 

            $('#status-message').hide(); 

            } 
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               function delselected() { 

                   //alert(geodetdom.selectedFeatures.length) 

               } 

 

          var report = function(e) { 

                OpenLayers.Console.log(e.type, e.feature.id); 

            }; 

 

        function updateinfo() { 

            if (geodetdom.selectedFeatures.length == 1) { 

            $('#status-message').show(); 

            var feature = geodetdom.selectedFeatures[0].clone(); 

             OpenLayers.Console.log(geodetdom.selectedFeatures.length); 

 

             feature.style = {strokeColor:"#ff0000", fillColor: "#ff0000", fillOpacity: "0.4"}; 

            // geodetdom.drawFeature(feature); 

 

            str = geodetdom.selectedFeatures[0].data['number']; 

 

           var request = OpenLayers.Request.GET({ 

                url: "{{ base_url }}{% url "get-kvartal-info" %}", 

                params: {id: geodetdom.selectedFeatures[0].data['id']}, 

                callback: setHTML 

            }); 

 

            } else {document.getElementById('info').value = ''} 

        } 

          var select_options = { 

            hover: false, 

            onSelect: updateinfo, 

            onUnselect: delselected, 

          }; 

 

            var highlightCtrl = new OpenLayers.Control.SelectFeature(geodetdom, { 

                hover: true, 

                highlightOnly: true, 

                renderIntent: "temporary" 

            }); 

 

         var select = new OpenLayers.Control.SelectFeature(geodetdom, select_options); 

 

         map.addControl(highlightCtrl); 

         map.addControl(select); 
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         highlightCtrl.activate(); 

         select.activate(); 

           // map.zoomToExtent([3062373.1007906, 8962088.6911328, 18560133.457509, 

9930698.7134278]); 

        }; 

        $(document).ready(function(){ init() }); 

        </script> 

 

                <h2>Proletarskoje forestry (sections)</h2> 

 

{% endblock %} 

 

{% block right_content %} 

  <div id="info"> 

 

  </div> 

{% endblock %} 

 

Додаток Е.7. Програмний код шаблону diagnost.html 

 

{% extends "map_layout.html" %} 

{% load simple_translation_tags %} 

{% block left_content %} 

 

<script type="text/javascript"> 

function init(){ 

        var lon = 3665941.92388; 

        var lat = 5880439.46213; 

    var zoom = 13; 

    var options = { 

        div: "map", 

        layers: [new OpenLayers.Layer.OSM()], 

        projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:4326"), 

         maxExtent: new OpenLayers.Bounds(-20037508.34, -20037508.34, 20037508.34, 

20037508.34) 

    }; 

    var  map = new OpenLayers.Map(options); 

 

            function setHTML(response) { 

            OpenLayers.Util.getElement('info').innerHTML = response.responseText; 

            $('#status-message').hide(); 

            } 
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         function updateinfo() { 

 

            if (forest.selectedFeatures.length == 1) { 

            $('#status-message').show(); 

 

           var request = OpenLayers.Request.GET({ 

                url: "{{ base_url }}{% url "get-region-info" %}", 

                params: {id: forest.selectedFeatures[0].data['id']}, 

                callback: setHTML 

            }); 

            } else {document.getElementById('info').value = ''} 

        } 

 

      var style =   new OpenLayers.StyleMap({ 

                    "default": new OpenLayers.Style({ 

                        strokeColor: "#dd0000", 

                        strokeOpacity:.7, 

                        strokeWidth: 1, 

                        //fillColor: "#aa0000", 

                        fillOpacity: 1, 

                        //label: '${firerisk}', 

                        cursor: "pointer" 

                    }), 

                    "temporary": new OpenLayers.Style({ 

                        strokeColor: "#ff0000", 

                        strokeOpacity: .7, 

                        strokeWidth: 2, 

                        fillColor: "#ffff33", 

                        fillOpacity: 0, 

                        //label: '${number}', 

                        cursor: "pointer" 

                    }), 

                    "select": new OpenLayers.Style({ 

                        strokeColor: "#0033ff", 

                        strokeOpacity: .7, 

                        strokeWidth: 2, 

                        fillColor: "#0033ff", 

                        fillOpacity: 0, 

                        graphicZIndex: 2, 

                        //label: '${number}', 

                        cursor: "pointer" 

                    }) 

                    }) ; 
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      var lookup = { 

            "0.00": {fillColor: "#FFFFFF"}, 

            "1.00": {fillColor: "#FFAEB9"}, 

            "2.00": {fillColor: "#FA8072"}, 

            "3.00": {fillColor: "#FF4040"}, 

            "4.00": {fillColor: "#ff0000"} 

             } 

 

      style.addUniqueValueRules("default", "class_damage", lookup); 

 

        forest = new OpenLayers.Layer.Vector("Информация", { 

            //isBaseLayer: true, 

            projection: new OpenLayers.Projection('EPSG:4326'), 

            strategies: [new OpenLayers.Strategy.Fixed()], 

            protocol: new OpenLayers.Protocol.HTTP({ 

 

                url: "{{ base_url }}/get-polygon-json-firedamage?id=1", 

 

                params: { 

                    attrs: 'id,name', 

                    epsg: '900913' 

                }, 

                format: new OpenLayers.Format.GeoJSON() 

            }), 

            styleMap: style 

        }); 

 

         var select_options = { 

            hover: false, 

            onSelect: updateinfo 

          }; 

         var select = new OpenLayers.Control.SelectFeature(forest, select_options); 

 

         var highlightCtrl = new OpenLayers.Control.SelectFeature(forest, { 

                hover: true, 

                highlightOnly: true, 

                renderIntent: "temporary" 

            }); 

 

         map.addControl(highlightCtrl); 

         map.addControl(select); 

         highlightCtrl.activate(); 

         select.activate(); 
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    map.addLayer(forest); 

 

    map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher({})); 

 

    if(!map.getCenter()){ 

        map.zoomToMaxExtent(); 

     } 

 

 //       map.addLayer(nesomk); 

//        map.addLayer(forest); 

 

          //  var proj = new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"); 

        var point = new OpenLayers.LonLat(lon, lat); 

        map.setCenter(point, zoom); 

   // map.zoomToExtent([3062373.1007906, 8962088.6911328, 18560133.457509, 

9930698.7134278]); 

} ; 

$(document).ready(function(){ init() }); 

</script> 

 

<h2>Forestry Proletarskoje (regions)</h2> 

 

{% endblock %} 

{% block right_content %} 

 

<div id="info"> 

</div> 

<div class="panel panel-primary"> 

    <div class="panel-heading"> 

        <h3 class="panel-title">Damage</h3> 

    </div> 

    <div class="panel-body"> 

          <table> 

            <tr> 

                <td>Cubic meters per hectar</td> 

                <td>Color</td> 

 

                  {% for c,v in legend %} 

 

                    <tr>             

                        <td> {{ c  }}   </td> 

                        <td>  <div style="width: 20px; height: 20px; background:{{v}} "  </td> 

                    </tr> 

                  {% endfor %} 
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            </table> 

    </div> 

</div> 

{% endblock %} 

 

Додаток Е.8. Програмний код шаблону monitoring.html 

 

{% extends "map_layout.html" %} 

{% load simple_translation_tags %} 

{% block left_content %} 

 

<script type="text/javascript"> 

function init(){ 

        var lon = 3665941.92388; 

        var lat = 5880439.46213; 

    var zoom = 13; 

    var options = { 

        div: "map", 

        layers: [new OpenLayers.Layer.OSM()], 

        projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:4326"), 

         maxExtent: new OpenLayers.Bounds(-20037508.34, -20037508.34, 20037508.34, 

20037508.34) 

    }; 

    var  map = new OpenLayers.Map(options); 

 

            function setHTML(response) { 

            OpenLayers.Util.getElement('info').innerHTML = response.responseText; 

            $('#status-message').hide(); 

            } 

 

         function updateinfo() { 

            if (forest.selectedFeatures.length == 1) { 

            $('#status-message').show(); 

           var request = OpenLayers.Request.GET({ 

                url: "{{ base_url }}{% url "get-region-info" %}", 

                params: {id: forest.selectedFeatures[0].data['id']}, 

                callback: setHTML 

            }); 

 

            } else {document.getElementById('info').value = ''} 

        } 

 

      var style =   new OpenLayers.StyleMap({ 
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                    "default": new OpenLayers.Style({ 

                        strokeColor: "#dd0000", 

                        strokeOpacity:.7, 

                        strokeWidth: 1, 

                        //fillColor: "#aa0000", 

                        fillOpacity: 1, 

                        //label: '${firerisk}', 

                        cursor: "pointer" 

                    }), 

                    "temporary": new OpenLayers.Style({ 

                        strokeColor: "#ff0000", 

                        strokeOpacity: .7, 

                        strokeWidth: 2, 

                        fillColor: "#ffff33", 

                        fillOpacity: 0, 

                        //label: '${number}', 

                        cursor: "pointer" 

                    }), 

                    "select": new OpenLayers.Style({ 

                        strokeColor: "#0033ff", 

                        strokeOpacity: .7, 

                        strokeWidth: 2, 

                        fillColor: "#0033ff", 

                        fillOpacity: 0, 

                        graphicZIndex: 2, 

                        //label: '${number}', 

                        cursor: "pointer" 

                    }) 

                    }) ; 

 

      var lookup = { 

            "1.00": {fillColor: "#FFFFFF"}, 

            "2.00": {fillColor: "#FFC1C1"}, 

            "3.00": {fillColor: "#FFAEB9"}, 

            "4.00": {fillColor: "#FF82AB"}, 

            "5.00": {fillColor: "#FA8072"}, 

            "6.00": {fillColor: "#FF6A6A"}, 

            "7.00": {fillColor: "#FF4040"}, 

            "8.00": {fillColor: "#FF3030"}, 

            "9.00": {fillColor: "#ff0000:"} 

      } 

 

      style.addUniqueValueRules("default", "firerisk", lookup); 

        forest = new OpenLayers.Layer.Vector("Информация", { 
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            //isBaseLayer: true, 

            projection: new OpenLayers.Projection('EPSG:4326'), 

            strategies: [new OpenLayers.Strategy.Fixed()], 

            protocol: new OpenLayers.Protocol.HTTP({ 

                url: "{{ base_url }}/get-polygon-json-firedanger?id=1", 

                params: { 

                    attrs: 'id,name', 

                    epsg: '900913' 

                }, 

                format: new OpenLayers.Format.GeoJSON() 

 

            }), 

            styleMap: style 

        }); 

         var select_options = { 

            hover: false, 

            onSelect: updateinfo 

          }; 

         var select = new OpenLayers.Control.SelectFeature(forest, select_options); 

 

         var highlightCtrl = new OpenLayers.Control.SelectFeature(forest, { 

                hover: true, 

                highlightOnly: true, 

                renderIntent: "temporary" 

            }); 

 

         map.addControl(highlightCtrl); 

         map.addControl(select); 

         highlightCtrl.activate(); 

         select.activate(); 

    map.addLayer(forest); 

 

    map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher({})); 

 

    if(!map.getCenter()){ 

        map.zoomToMaxExtent(); 

     } 

 

 //       map.addLayer(nesomk); 

//        map.addLayer(forest); 

 

          //  var proj = new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"); 

        var point = new OpenLayers.LonLat(lon, lat); 

        map.setCenter(point, zoom); 
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   // map.zoomToExtent([3062373.1007906, 8962088.6911328, 18560133.457509, 

9930698.7134278]); 

} ; 

$(document).ready(function(){ init() }); 

</script> 

 

<h2>Пролетарское лесничество (выделы)</h2> 

 

{% endblock %} 

{% block right_content %} 

<div id="info"> 

</div> 

 

<div class="panel panel-primary"> 

    <div class="panel-heading"> 

        <h3 class="panel-title">Пожароопасность</h3> 

    </div> 

    <div class="panel-body"> 

          <table> 

            <tr> 

                <td>Описание</td> 

                <td>Цвет</td> 

 

                  {% for c,v in legend %} 

 

                    <tr>             

                        <td> {{ c  }}   </td> 

                        <td>  <div style="width: 20px; height: 20px; background:{{v}} "  </td> 

 

                    </tr> 

                  {% endfor %} 

            </table> 

    </div> 

</div> 

{% endblock %} 

 

Додаток Е.9. Програмний код шаблону object_detail.html 

 

{% extends "databrowse/base_site.html" %} 

 

{% block extrahead %} 

     <script src="http://openlayers.org/api/OpenLayers.js"></script> 
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     <style type="text/css"> 

             #output { width: 100%; height: 300px} 

    </style> 

 

{% endblock %} 

 

{% block title %}{{ object.model.verbose_name|capfirst }}: {{ object }}{% endblock 

%} 

  

{% block content %} 

 

<div id="breadcrumbs"><a href="{{ root_url }}">Home</a> / <a href="{{ ob-

ject.model.url }}">{{ object.model.verbose_name_plural|capfirst }}</a> / {{ ob-

ject|escape }}</div> 

 

<h1>{{ object.model.verbose_name|capfirst }}: {{ object|escape }}</h1> 

 

<table class="objectinfo"> 

{% for field in object.fields %} 

<tr class="{% cycle 'odd' 'even' %}"> 

<th>{{ field.field.verbose_name|capfirst }} 

{% ifequal field.field.name "geometry" %} 

 

<br /> 

<br /> 

<div id="input"> 

<label for="formatType">Format</label> 

<select name="formatType" id="formatType" onchange='serialize()'> 

    <option value="geojson" selected="selected">GeoJSON</option> 

    <option value="kml">KML</option> 

    <option value="gml">GML</option> 

    <option value="wkt">Well-Known Text (WKT)</option> 

</select> 

<br /> 

Projection: <select id="outproj" onchange='updateFormats()'> 

<option value="EPSG:4326" selected="selected">EPSG:4326</option> 

<option value="EPSG:900913">Spherical Mercator</option> 

</select> 

</div> 

<br /> 

<br /> 

<div id="info"> 

Select Feature to see geometry:<br /> 

<textarea id="output"></textarea> 
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</div> 

 

{% endifequal %}</th> 

<td> 

{% if field.urls %} 

{% for value, url in field.urls %} 

 

{% ifequal field.field.name "geometry" %} 

<script type="text/javascript"> 

//<![CDATA[ 

       var map, layer, wkt, features, options, formats; 

       var src = new OpenLayers.Projection('EPSG:4326');  

       var dest = new OpenLayers.Projection('EPSG:900913'); 

        

       function updateFormats() {  

            formats = { 

              'in': { 

                wkt: new OpenLayers.Format.WKT(), 

                geojson: new OpenLayers.Format.GeoJSON(), 

                georss: new OpenLayers.Format.GeoRSS(), 

                gml: new OpenLayers.Format.GML(), 

                kml: new OpenLayers.Format.KML() 

              },  

              'out': { 

                wkt: new OpenLayers.Format.WKT(), 

                geojson: new OpenLayers.Format.GeoJSON(), 

                georss: new OpenLayers.Format.GeoRSS(), 

                gml: new OpenLayers.Format.GML(), 

                kml: new OpenLayers.Format.KML() 

              }  

            }; 

        serialize() 

        } 

        

        function serialize() { 

            if (vectors.selectedFeatures.length == 1) { 

            var feature = vectors.selectedFeatures[0].clone() 

            var type = document.getElementById("formatType").value; 

            var proj = document.getElementById("outproj").value; 

            if (proj == "EPSG:4326") { 

               feature.geometry.transform(dest,src); 

               } 

            var str = formats['out'][type].write(feature); 

            str = str.replace(/,/g, ', '); 
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            document.getElementById('output').value = str; 

            } else {document.getElementById('output').value = ''} 

        } 

          

       function init(){ 

       var options = { 

           'projection' : new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"), 

           'numZoomLevels' : 20, 

           'displayProjection' : new OpenLayers.Projection("EPSG:4326"), 

           'units' : "m", 

           'maxResolution' : 156543.0339, 

           'maxExtent' : new OpenLayers.Bounds(-20037508,-

20037508,20037508,20037508) 

       } 

       map = new OpenLayers.Map( 'map', options ); 

       layer = new OpenLayers.Layer.OSM("OpenStreetMap (Mapnik)"); 

       map.addLayer(layer); 

       map.addControl(new OpenLayers.Control.MousePosition()); 

       vectors = new OpenLayers.Layer.Vector("Vector Layer"); 

       wkt = new OpenLayers.Format.WKT(); 

       features = wkt.read('{{ value }}'); 

       features.geometry.transform(src, dest); 

       vectors.addFeatures([features]); 

       map.addLayer(vectors); 

       map.zoomToExtent(features.geometry.getBounds()); 

       if (map.getZoom() > 13) { 

        map.zoomTo(13); 

       } 

       

map.getControlsByClass('OpenLayers.Control.Navigation')[0].disableZoomWheel(); 

       var select_options = { 

            hover: false, 

            onSelect: serialize, 

            onUnselect: serialize, 

       }; 

       var select = new OpenLayers.Control.SelectFeature(vectors, select_options); 

       map.addControl(select); 

       select.activate(); 

       updateFormats(); 

       } 

//]]> 

</script> 

<div id="map" style="width: 800px; height: 400px;"></div> 
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<script type="text/javascript">init();</script> 

{% else %} 

 

{% if url %}<a href="{{ url }}">{% endif %}{{ value|escape }}  

{% if url %}</a>{% endif %} 

 

{% endifequal %} 

 

{% if not forloop.last %}, {% endif %} 

{% endfor %} 

{% else %}None{% endif %} 

</td> 

</tr> 

{% endfor %} 

</table> 

 

{% for related_object in object.related_objects %} 

  <div class="related"> 

  <h2>Appears in "{{ related_object.related_field }}" in the following {{ relat-

ed_object.model.verbose_name_plural }}:</h2> 

  {% if related_object.object_list %} 

  <ul class="objectlist"> 

    {% for object in related_object.object_list %} 

    <li class="{% cycle 'odd' 'even' %}"><a href="{{ object.url }}">{{ object|escape 

}}</a></li> 

    {% endfor %} 

  </ul> 

  {% else %} 

  <p class="quiet">(None)</p> 

  {% endif %} 

  </div> 

{% endfor %} 

 

{% endblock %} 

 

Додаток Е.10. Програмний код шаблону fire_sim.html 

 

{% extends "map_layout.html" %} 

{% load i18n %} 

{% load simple_translation_tags %} 

 

{% block left_content %} 
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{% block navigator %} 

     <script type="text/javascript"> 

       $('#firerisk-index').addClass('active'); 

     </script> 

 {% endblock %} 

 

<script type="text/javascript"> 

   function setOpacity() 

   { 

       r = $('#risk_inp').val() 

       //forest.setOpacity(r) 

       if(r>0.75 && r<=1) 

       { 

         var lookup = { 

        "0.00": {fillColor: "#90EE90"}, 

        "1.00": {fillColor: "#FFAEB9"}, 

        "2.00": {fillColor: "#FA8072"}, 

        "3.00": {fillColor: "#FF4040"}, 

        "4.00": {fillColor: "#FF0000"} 

         } 

      } 

 

      if(r>0.5 && r<=0.75) 

       { 

         var lookup = { 

        "0.00": {fillColor: "#90EE90"}, 

        "1.00": {fillColor: "#FFAEB9"}, 

        "2.00": {fillColor: "#FFAEB9"}, 

        "3.00": {fillColor: "#FA8072"}, 

        "4.00": {fillColor: "#FF4040"} 

         } 

      } 

 

      if(r>0.25 && r<=0.5) 

       { 

         var lookup = { 

        "0.00": {fillColor: "#90EE90"}, 

        "1.00": {fillColor: "#FFAEB9"}, 

        "2.00": {fillColor: "#FFAEB9"}, 

        "3.00": {fillColor: "#FFAEB9"}, 

        "4.00": {fillColor: "#FA8072"} 

         } 

      } 
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      if(r>0 && r<=0.25) 

       { 

         var lookup = { 

        "0.00": {fillColor: "#90EE90"}, 

        "1.00": {fillColor: "#FFAEB9"}, 

        "2.00": {fillColor: "#FFAEB9"}, 

        "3.00": {fillColor: "#FFAEB9"}, 

        "4.00": {fillColor: "#FFAEB9"} 

         } 

      } 

 

      var style =   new OpenLayers.StyleMap({ 

                    "default": new OpenLayers.Style({ 

                        strokeColor: "#dd0000", 

                        strokeOpacity:1, 

                        strokeWidth: 1, 

                        //fillColor: "#aa0000", 

                        fillOpacity: 1, 

                        //label: '${firerisk}', 

                        cursor: "pointer" 

                    }), 

                    "temporary": new OpenLayers.Style({ 

                        strokeColor: "#ff0000", 

                        strokeOpacity: .7, 

                        strokeWidth: 2, 

                        fillColor: "#ffff33", 

                        fillOpacity: 0, 

                        //label: '${number}', 

                        cursor: "pointer" 

                    }), 

                    "select": new OpenLayers.Style({ 

                        strokeColor: "#0033ff", 

                        strokeOpacity: .7, 

                        strokeWidth: 2, 

                        fillColor: "#0033ff", 

                        fillOpacity: 0, 

                        graphicZIndex: 2, 

                        //label: '${number}', 

                        cursor: "pointer" 

                    }) 

                    }) ; 

      style.addUniqueValueRules("default", "class_risk2", lookup); 

      forest.styleMap = style; 

      forest.redraw(); 
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    } 

 

function init(){ 

        var lon = 3665941.92388; 

        var lat = 5880439.46213; 

    var zoom = 13; 

    var options = { 

        div: "map", 

        layers: [new OpenLayers.Layer.OSM()], 

        projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:4326"), 

         maxExtent: new OpenLayers.Bounds(-20037508.34, -20037508.34, 20037508.34, 

20037508.34) 

    }; 

    var  map = new OpenLayers.Map(options); 

 

            function setHTML(response) { 

            OpenLayers.Util.getElement('info').innerHTML = response.responseText; 

            $('#status-message').hide(); 

            } 

 

         function updateinfo() { 

 

            if (forest.selectedFeatures.length == 1) { 

            $('#status-message').show(); 

 

           var request = OpenLayers.Request.GET({ 

                url: "{{ base_url }}{% url "get-region-info" %}", 

                params: {id: forest.selectedFeatures[0].data['id']}, 

                callback: setHTML 

 

            }); 

            } else {document.getElementById('info').value = ''} 

        } 

 

      var style =   new OpenLayers.StyleMap({ 

                    "default": new OpenLayers.Style({ 

                        strokeColor: "#dd0000", 

                        strokeOpacity:1, 

                        strokeWidth: 1, 

                        //fillColor: "#aa0000", 

                        fillOpacity: 1, 

                        //label: '${firerisk}', 

                        cursor: "pointer" 

                    }), 
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                    "temporary": new OpenLayers.Style({ 

                        strokeColor: "#ff0000", 

                        strokeOpacity: .7, 

                        strokeWidth: 2, 

                        fillColor: "#ffff33", 

                        fillOpacity: 0, 

                        //label: '${number}', 

                        cursor: "pointer" 

                    }), 

                    "select": new OpenLayers.Style({ 

                        strokeColor: "#0033ff", 

                        strokeOpacity: .7, 

                        strokeWidth: 2, 

                        fillColor: "#0033ff", 

                        fillOpacity: 0, 

                        graphicZIndex: 2, 

                        //label: '${number}', 

                        cursor: "pointer" 

                    }) 

                    }) ; 

 

      var lookup = { 

            "0.00": {fillColor: "#90EE90"}, 

            "1.00": {fillColor: "#FFAEB9"}, 

            "2.00": {fillColor: "#FA8072"}, 

            "3.00": {fillColor: "#FF4040"}, 

            "4.00": {fillColor: "#FF0000"} 

      } 

 

      style.addUniqueValueRules("default", "class_risk2", lookup); 

 

        forest = new OpenLayers.Layer.Vector('{% trans "Risk layer" %}', { 

            //isBaseLayer: true, 

            projection: new OpenLayers.Projection('EPSG:4326'), 

            strategies: [new OpenLayers.Strategy.Fixed()], 

            protocol: new OpenLayers.Protocol.HTTP({ 

 

                url: "{{ base_url }}/get-polygon-json-firerisk2?id=1", 

 

                params: { 

                    attrs: 'id,name', 

                    epsg: '900913' 

                }, 

                format: new OpenLayers.Format.GeoJSON() 
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            }), 

            styleMap: style 

        }); 

 

         var select_options = { 

            hover: false, 

            onSelect: updateinfo 

          }; 

         var select = new OpenLayers.Control.SelectFeature(forest, select_options); 

 

         var highlightCtrl = new OpenLayers.Control.SelectFeature(forest, { 

                hover: true, 

                highlightOnly: true, 

                renderIntent: "temporary" 

            }); 

 

         map.addControl(highlightCtrl); 

         map.addControl(select); 

 

         highlightCtrl.activate(); 

         select.activate(); 

 

    map.addLayer(forest); 

 

    map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher({})); 

 

    if(!map.getCenter()){ 

        map.zoomToMaxExtent(); 

     } 

 

 //       map.addLayer(nesomk); 

//        map.addLayer(forest); 

 

          //  var proj = new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"); 

        var point = new OpenLayers.LonLat(lon, lat); 

        map.setCenter(point, zoom); 

 

   // map.zoomToExtent([3062373.1007906, 8962088.6911328, 18560133.457509, 

9930698.7134278]); 

} ; 

$(document).ready(function(){ 

init(); 

}); 
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</script> 

 

<h2>{% trans 'Fire risk' %}</h2> 

 

{% endblock %} 

 

{% block right_content %} 

 

<div id="info"> 

</div> 

 

<div class="panel panel-primary"> 

    <div class="panel-heading"> 

        <h3 class="panel-title">Fire risk</h3> 

    </div> 

    <div class="panel-body"> 

          <table> 

            <tr> 

                <td>Fire risk</td> 

                <td>Color</td> 

 

                  {% for c,v in legend %} 

 

                    <tr> 

                        <td> {{ c  }}   </td> 

                        <td>  <div style="width: 20px; height: 20px; background:{{v}} "  </td> 

                         <td>  {{v}}  </td> 

 

                    </tr> 

 

                  {% endfor %} 

   </table> 

    </div> 

</div> 

 

<div class="panel panel-primary"> 

    <div class="panel-heading"> 

        <h3 class="panel-title">{% trans 'Input fire danger' %}</h3> 

    </div> 

    <div class="panel-body"> 

          <span>{% trans 'Fire danger' %}</span> 

 

          <input name="risk" id="risk_inp" value="1" style="width: 50px""> 

          <input type="button" onclick="setOpacity()" value="{% trans 'Show' %}"> 
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    </div> 

</div> 

 

<div class="panel panel-primary"> 

    <div class="panel-heading"> 

        <h3 class="panel-title">{% trans 'Choose date' %}</h3> 

    </div> 

    <div class="panel-body"> 

 

    </div> 

</div> 

 

{% endblock %} 

 

 

Додаток Е.11. Програмний код шаблону sections.html 

 

<div class="panel panel-primary"> 

<div class="panel-heading"> 

    <h3 class="panel-title">Квартал № {{ kvartal_id }}</h3> 

  </div> 

  <div class="panel-body"> 

<table> 

{% if kvartal.area != None %} 

<tr> 

<td>Area (m2)</td> 

<td>{{ kvartal.area }}</td> 

</tr> 

{% endif %} 

</table> 

 

  </div> 

</div> 

 

Додаток Е.12. Програмний код шаблону visual.html 

 

{% extends "map_layout.html" %} 

{% load i18n %} 

{% load simple_translation_tags %} 
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{% block left_content %} 

 

{% block navigator %} 

     <script type="text/javascript"> 

       $('#firerisk-index').addClass('active'); 

     </script> 

 {% endblock %} 

 

<script type="text/javascript"> 

   function setOpacity() 

   { 

       r = $('#risk_inp').val() 

       //forest.setOpacity(r) 

       if(r>0.75 && r<=1) 

       { 

         var lookup = { 

        "0.00": {fillColor: "#90EE90"}, 

        "1.00": {fillColor: "#FFAEB9"}, 

        "2.00": {fillColor: "#FA8072"}, 

        "3.00": {fillColor: "#FF4040"}, 

        "4.00": {fillColor: "#FF0000"} 

         } 

      } 

 

      if(r>0.5 && r<=0.75) 

       { 

         var lookup = { 

        "0.00": {fillColor: "#90EE90"}, 

        "1.00": {fillColor: "#FFAEB9"}, 

        "2.00": {fillColor: "#FFAEB9"}, 

        "3.00": {fillColor: "#FA8072"}, 

        "4.00": {fillColor: "#FF4040"} 

         } 

      } 

      if(r>0.25 && r<=0.5) 

       { 

         var lookup = { 

        "0.00": {fillColor: "#90EE90"}, 

        "1.00": {fillColor: "#FFAEB9"}, 

        "2.00": {fillColor: "#FFAEB9"}, 

        "3.00": {fillColor: "#FFAEB9"}, 

        "4.00": {fillColor: "#FA8072"} 

         } 

      } 



465 
 

 

      if(r>0 && r<=0.25) 

       { 

         var lookup = { 

        "0.00": {fillColor: "#90EE90"}, 

        "1.00": {fillColor: "#FFAEB9"}, 

        "2.00": {fillColor: "#FFAEB9"}, 

        "3.00": {fillColor: "#FFAEB9"}, 

        "4.00": {fillColor: "#FFAEB9"} 

         } 

      } 

 

      var style =   new OpenLayers.StyleMap({ 

                    "default": new OpenLayers.Style({ 

                        strokeColor: "#dd0000", 

                        strokeOpacity:1, 

                        strokeWidth: 1, 

                        //fillColor: "#aa0000", 

                        fillOpacity: 1, 

                        //label: '${firerisk}', 

                        cursor: "pointer" 

                    }), 

                    "temporary": new OpenLayers.Style({ 

                        strokeColor: "#ff0000", 

                        strokeOpacity: .7, 

                        strokeWidth: 2, 

                        fillColor: "#ffff33", 

                        fillOpacity: 0, 

                        //label: '${number}', 

                        cursor: "pointer" 

                    }), 

                    "select": new OpenLayers.Style({ 

                        strokeColor: "#0033ff", 

                        strokeOpacity: .7, 

                        strokeWidth: 2, 

                        fillColor: "#0033ff", 

                        fillOpacity: 0, 

                        graphicZIndex: 2, 

                        //label: '${number}', 

                        cursor: "pointer" 

                    }) 

                    }) ; 

      style.addUniqueValueRules("default", "class_risk2", lookup); 

      forest.styleMap = style; 
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      forest.redraw(); 

    } 

 

function init(){ 

        var lon = 3665941.92388; 

        var lat = 5880439.46213; 

    var zoom = 13; 

    var options = { 

        div: "map", 

        layers: [new OpenLayers.Layer.OSM()], 

        projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:4326"), 

         maxExtent: new OpenLayers.Bounds(-20037508.34, -20037508.34, 20037508.34, 

20037508.34) 

    }; 

    var  map = new OpenLayers.Map(options); 

 

            function setHTML(response) { 

            OpenLayers.Util.getElement('info').innerHTML = response.responseText; 

            $('#status-message').hide(); 

            } 

 

         function updateinfo() { 

 

            if (forest.selectedFeatures.length == 1) { 

            $('#status-message').show(); 

 

           var request = OpenLayers.Request.GET({ 

                url: "{{ base_url }}{% url "get-region-info" %}", 

                params: {id: forest.selectedFeatures[0].data['id']}, 

                callback: setHTML 

 

            }); 

 

            } else {document.getElementById('info').value = ''} 

        } 

      var style =   new OpenLayers.StyleMap({ 

                    "default": new OpenLayers.Style({ 

                        strokeColor: "#dd0000", 

                        strokeOpacity:1, 

                        strokeWidth: 1, 

                        //fillColor: "#aa0000", 

                        fillOpacity: 1, 

                        //label: '${firerisk}', 

                        cursor: "pointer" 
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                    }), 

                    "temporary": new OpenLayers.Style({ 

                        strokeColor: "#ff0000", 

                        strokeOpacity: .7, 

                        strokeWidth: 2, 

                        fillColor: "#ffff33", 

                        fillOpacity: 0, 

                        //label: '${number}', 

                        cursor: "pointer" 

                    }), 

                    "select": new OpenLayers.Style({ 

                        strokeColor: "#0033ff", 

                        strokeOpacity: .7, 

                        strokeWidth: 2, 

                        fillColor: "#0033ff", 

                        fillOpacity: 0, 

                        graphicZIndex: 2, 

                        //label: '${number}', 

                        cursor: "pointer" 

                    }) 

                    }) ; 

 

      var lookup = { 

            "0.00": {fillColor: "#90EE90"}, 

            "1.00": {fillColor: "#FFAEB9"}, 

            "2.00": {fillColor: "#FA8072"}, 

            "3.00": {fillColor: "#FF4040"}, 

            "4.00": {fillColor: "#FF0000"} 

      } 

 

      style.addUniqueValueRules("default", "class_risk2", lookup); 

 

        forest = new OpenLayers.Layer.Vector('{% trans "Risk layer" %}', { 

            //isBaseLayer: true, 

            projection: new OpenLayers.Projection('EPSG:4326'), 

            strategies: [new OpenLayers.Strategy.Fixed()], 

            protocol: new OpenLayers.Protocol.HTTP({ 

 

                url: "{{ base_url }}/get-polygon-json-firerisk2?id=1", 

 

                params: { 

                    attrs: 'id,name', 

                    epsg: '900913' 

                }, 
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                format: new OpenLayers.Format.GeoJSON() 

 

            }), 

            styleMap: style 

        }); 

 

         var select_options = { 

            hover: false, 

            onSelect: updateinfo 

          }; 

         var select = new OpenLayers.Control.SelectFeature(forest, select_options); 

 

         var highlightCtrl = new OpenLayers.Control.SelectFeature(forest, { 

                hover: true, 

                highlightOnly: true, 

                renderIntent: "temporary" 

            }); 

 

         map.addControl(highlightCtrl); 

         map.addControl(select); 

 

         highlightCtrl.activate(); 

         select.activate(); 

 

    map.addLayer(forest); 

 

  map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher({})); 

 

    if(!map.getCenter()){ 

        map.zoomToMaxExtent(); 

     } 

 

 //       map.addLayer(nesomk); 

//        map.addLayer(forest); 

 

          //  var proj = new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"); 

        var point = new OpenLayers.LonLat(lon, lat); 

        map.setCenter(point, zoom); 

 

   // map.zoomToExtent([3062373.1007906, 8962088.6911328, 18560133.457509, 

9930698.7134278]); 

 

} ; 

$(document).ready(function(){ 
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init(); 

}); 

</script> 

 

<h2>{% trans 'Fire risk' %}</h2> 

 

{% endblock %} 

 

{% block right_content %} 

 

<div id="info"> 

</div> 

 

<div class="panel panel-primary"> 

    <div class="panel-heading"> 

        <h3 class="panel-title">Fire risk</h3> 

    </div> 

    <div class="panel-body"> 

          <table> 

            <tr> 

                <td>Fire risk</td> 

                <td>Color</td> 

 

                  {% for c,v in legend %} 

 

                    <tr> 

                        <td> {{ c  }}   </td> 

                        <td>  <div style="width: 20px; height: 20px; background:{{v}} "  </td> 

                         <td>  {{v}}  </td> 

 

                    </tr> 

 

                  {% endfor %} 

   </table> 

    </div> 

</div> 

 

<div class="panel panel-primary"> 

    <div class="panel-heading"> 

        <h3 class="panel-title">{% trans 'Input fire danger' %}</h3> 

    </div> 

    <div class="panel-body"> 

          <span>{% trans 'Fire danger' %}</span> 
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          <input name="risk" id="risk_inp" value="1" style="width: 50px""> 

          <input type="button" onclick="setOpacity()" value="{% trans 'Show' %}"> 

 

    </div> 

</div> 

<div class="panel panel-primary"> 

    <div class="panel-heading"> 

        <h3 class="panel-title">{% trans 'Choose date' %}</h3> 

    </div> 

    <div class="panel-body"> 

    </div> 

</div> 

{% endblock %} 

 

Додаток Е.13. Каскадні таблиці стилів для шаблонів 

 

/* 

    DJANGO Admin styles 

*/ 

body { 

    margin: 0; 

    padding: 0; 

    font-size: 12px; 

    font-family: "Lucida Grande","DejaVu Sans","Bitstream Vera 

Sans",Verdana,Arial,sans-serif; 

    color: #333; 

    background: #fff; 

} 

/* LINKS */ 

 

a:link, a:visited { 

    color: #5b80b2; 

    text-decoration: none; 

} 

 

a:hover { 

    color: #036; 

} 

 

a img { 

    border: none; 

} 
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a.section:link, a.section:visited { 

    color: white; 

    text-decoration: none; 

} 

 

/* GLOBAL DEFAULTS */ 

 

p, ol, ul, dl { 

    margin: .2em 0 .8em 0; 

} 

 

p { 

    padding: 0; 

    line-height: 140%; 

} 

 

h1,h2,h3,h4,h5 { 

    font-weight: bold; 

} 

 

h1 { 

    font-size: 18px; 

    color: #666; 

    padding: 0 6px 0 0; 

    margin: 0 0 .2em 0; 

} 

 

h2 { 

    font-size: 16px; 

    margin: 1em 0 .5em 0; 

} 

 

h2.subhead { 

    font-weight: normal; 

    margin-top: 0; 

} 

 

h3 { 

    font-size: 14px; 

    margin: .8em 0 .3em 0; 

    color: #666; 

    font-weight: bold; 

} 
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h4 { 

    font-size: 12px; 

    margin: 1em 0 .8em 0; 

    padding-bottom: 3px; 

} 

 

h5 { 

    font-size: 10px; 

    margin: 1.5em 0 .5em 0; 

    color: #666; 

    text-transform: uppercase; 

    letter-spacing: 1px; 

} 

 

ul li { 

    list-style-type: square; 

    padding: 1px 0; 

} 

 

ul.plainlist { 

    margin-left: 0 !important; 

} 

 

ul.plainlist li { 

    list-style-type: none; 

} 

 

li ul { 

    margin-bottom: 0; 

} 

 

li, dt, dd { 

    font-size: 11px; 

    line-height: 14px; 

} 

 

dt { 

    font-weight: bold; 

    margin-top: 4px; 

} 

 

dd { 

    margin-left: 0; 

} 
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form { 

    margin: 0; 

    padding: 0; 

} 

 

fieldset { 

    margin: 0; 

    padding: 0; 

} 

 

blockquote { 

    font-size: 11px; 

    color: #777; 

    margin-left: 2px; 

    padding-left: 10px; 

    border-left: 5px solid #ddd; 

} 

 

code, pre { 

    font-family: "Bitstream Vera Sans Mono", Monaco, "Courier New", Courier, mono-

space; 

    background: inherit; 

    color: #666; 

    font-size: 11px; 

} 

 

pre.literal-block { 

    margin: 10px; 

    background: #eee; 

    padding: 6px 8px; 

} 

 

code strong { 

    color: #930; 

} 

 

hr { 

    clear: both; 

    color: #eee; 

    background-color: #eee; 

    height: 1px; 

    border: none; 

    margin: 0; 
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    padding: 0; 

    font-size: 1px; 

    line-height: 1px; 

} 

 

/* TEXT STYLES & MODIFIERS */ 

 

.small { 

    font-size: 11px; 

} 

 

.tiny { 

    font-size: 10px; 

} 

 

p.tiny { 

    margin-top: -2px; 

} 

 

.mini { 

    font-size: 9px; 

} 

 

p.mini { 

    margin-top: -3px; 

} 

 

.help, p.help { 

    font-size: 10px !important; 

    color: #999; 

} 

 

img.help-tooltip { 

    cursor: help; 

} 

 

p img, h1 img, h2 img, h3 img, h4 img, td img { 

    vertical-align: middle; 

} 

 

.quiet, a.quiet:link, a.quiet:visited { 

    color: #999 !important; 

    font-weight: normal !important; 

} 
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.quiet strong { 

    font-weight: bold !important; 

} 

 

.float-right { 

    float: right; 

} 

 

.float-left { 

    float: left; 

} 

 

.clear { 

    clear: both; 

} 

 

.align-left { 

    text-align: left; 

} 

 

.align-right { 

    text-align: right; 

} 

 

.example { 

    margin: 10px 0; 

    padding: 5px 10px; 

    background: #efefef; 

} 

 

.nowrap { 

    white-space: nowrap; 

} 

 

/* TABLES */ 

 

table { 

    border-collapse: collapse; 

    border-color: #ccc; 

} 

 

td, th { 

    font-size: 11px; 
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    line-height: 13px; 

    border-bottom: 1px solid #eee; 

    vertical-align: top; 

    padding: 5px; 

    font-family: "Lucida Grande", Verdana, Arial, sans-serif; 

} 

 

th { 

    text-align: left; 

    font-size: 12px; 

    font-weight: bold; 

} 

 

thead th, 

tfoot td { 

    color: #666; 

    padding: 2px 5px; 

    font-size: 11px; 

    background: #e1e1e1 url(../img/nav-bg.gif) top left repeat-x; 

    border-left: 1px solid #ddd; 

    border-bottom: 1px solid #ddd; 

} 

 

tfoot td { 

    border-bottom: none; 

    border-top: 1px solid #ddd; 

} 

 

thead th:first-child, 

tfoot td:first-child { 

    border-left: none !important; 

} 

 

thead th.optional { 

    font-weight: normal !important; 

} 

 

fieldset table { 

    border-right: 1px solid #eee; 

} 

 

tr.row-label td { 

    font-size: 9px; 

    padding-top: 2px; 
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    padding-bottom: 0; 

    border-bottom: none; 

    color: #666; 

    margin-top: -1px; 

} 

 

tr.alt { 

    background: #f6f6f6; 

} 

 

.row1 { 

    background: #EDF3FE; 

} 

 

.row2 { 

    background: white; 

} 

 

/* SORTABLE TABLES */ 

 

thead th { 

    padding: 2px 5px; 

    line-height: normal; 

} 

 

thead th a:link, thead th a:visited { 

    color: #666; 

} 

 

thead th.sorted { 

    background: #c5c5c5 url(../img/nav-bg-selected.gif) top left repeat-x; 

} 

 

thead th.sorted .text { 

 padding-right: 42px; 

} 

 

table thead th .text span { 

    padding: 2px 5px; 

    display:block; 

} 

 

table thead th .text a { 

    display: block; 
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    cursor: pointer; 

    padding: 2px 5px; 

} 

 

table thead th.sortable:hover { 

    background: white url(../img/nav-bg-reverse.gif) 0 -5px repeat-x; 

} 

 

thead th.sorted a.sortremove { 

    visibility: hidden; 

} 

 

table thead th.sorted:hover a.sortremove { 

    visibility: visible; 

} 

 

table thead th.sorted .sortoptions { 

    display: block; 

    padding: 4px 5px 0 5px; 

    float: right; 

    text-align: right; 

} 

 

table thead th.sorted .sortpriority { 

    font-size: .8em; 

    min-width: 12px; 

    text-align: center; 

    vertical-align: top; 

} 

 

table thead th.sorted .sortoptions a { 

    width: 14px; 

    height: 12px; 

    display: inline-block; 

} 

 

table thead th.sorted .sortoptions a.sortremove { 

    background: url(../img/sorting-icons.gif) -4px -5px no-repeat; 

} 

 

table thead th.sorted .sortoptions a.sortremove:hover { 

    background: url(../img/sorting-icons.gif) -4px -27px no-repeat; 

} 
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table thead th.sorted .sortoptions a.ascending { 

    background: url(../img/sorting-icons.gif) -5px -50px no-repeat; 

} 

 

table thead th.sorted .sortoptions a.ascending:hover { 

    background: url(../img/sorting-icons.gif) -5px -72px no-repeat; 

} 

 

table thead th.sorted .sortoptions a.descending { 

    background: url(../img/sorting-icons.gif) -5px -94px no-repeat; 

} 

 

table thead th.sorted .sortoptions a.descending:hover { 

    background: url(../img/sorting-icons.gif) -5px -115px no-repeat; 

} 

 

/* ORDERABLE TABLES */ 

 

table.orderable tbody tr td:hover { 

    cursor: move; 

} 

 

table.orderable tbody tr td:first-child { 

    padding-left: 14px; 

    background-image: url(../img/nav-bg-grabber.gif); 

    background-repeat: repeat-y; 

} 

 

table.orderable-initalized .order-cell, body>tr>td.order-cell { 

    display: none; 

} 

 

/* FORM DEFAULTS */ 

 

input, textarea, select, .form-row p { 

    margin: 2px 0; 

    padding: 2px 3px; 

    vertical-align: middle; 

    font-family: "Lucida Grande", Verdana, Arial, sans-serif; 

    font-weight: normal; 

    font-size: 11px; 

} 

 

textarea { 
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    vertical-align: top !important; 

} 

 

input[type=text], input[type=password], textarea, select, .vTextField { 

    border: 1px solid #ccc; 

} 

 

/* FORM BUTTONS */ 

 

.button, input[type=submit], input[type=button], .submit-row input { 

    background: white url(../img/nav-bg.gif) bottom repeat-x; 

    padding: 3px 5px; 

    color: black; 

    border: 1px solid #bbb; 

    border-color: #ddd #aaa #aaa #ddd; 

} 

 

.button:active, input[type=submit]:active, input[type=button]:active { 

    background-image: url(../img/nav-bg-reverse.gif); 

    background-position: top; 

} 

 

.button[disabled], input[type=submit][disabled], input[type=button][disabled] { 

 background-image: url(../img/nav-bg.gif); 

 background-position: bottom; 

 opacity: 0.4; 

} 

 

.button.default, input[type=submit].default, .submit-row input.default { 

    border: 2px solid #5b80b2; 

    background: #7CA0C7 url(../img/default-bg.gif) bottom repeat-x; 

    font-weight: bold; 

    color: white; 

    float: right; 

} 

 

.button.default:active, input[type=submit].default:active { 

    background-image: url(../img/default-bg-reverse.gif); 

    background-position: top; 

} 

 

.button[disabled].default, input[type=submit][disabled].default, in-

put[type=button][disabled].default { 

 background-image: url(../img/default-bg.gif); 
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 background-position: bottom; 

 opacity: 0.4; 

} 

 

 

/* MODULES */ 

 

.module { 

    border: 1px solid #ccc; 

    margin-bottom: 5px; 

    background: white; 

} 

 

.module p, .module ul, .module h3, .module h4, .module dl, .module pre { 

    padding-left: 10px; 

    padding-right: 10px; 

} 

 

.module blockquote { 

    margin-left: 12px; 

} 

 

.module ul, .module ol { 

    margin-left: 1.5em; 

} 

 

.module h3 { 

    margin-top: .6em; 

} 

 

.module h2, .module caption, .inline-group h2 { 

    margin: 0; 

    padding: 2px 5px 3px 5px; 

    font-size: 11px; 

    text-align: left; 

    font-weight: bold; 

    background: #7CA0C7 url(../img/default-bg.gif) top left repeat-x; 

    color: white; 

} 

 

.module table { 

    border-collapse: collapse; 

} 

 



482 
 

/* MESSAGES & ERRORS */ 

 

ul.messagelist { 

    padding: 0 0 5px 0; 

    margin: 0; 

} 

 

ul.messagelist li { 

    font-size: 12px; 

    display: block; 

    padding: 4px 5px 4px 25px; 

    margin: 0 0 3px 0; 

    border-bottom: 1px solid #ddd; 

    color: #666; 

    background: #ffc url(../img/icon_success.gif) 5px .3em no-repeat; 

} 

 

ul.messagelist li.warning{ 

    background-image: url(../img/icon_alert.gif); 

} 

 

ul.messagelist li.error{ 

    background-image: url(../img/icon_error.gif); 

} 

 

.errornote { 

    font-size: 12px !important; 

    display: block; 

    padding: 4px 5px 4px 25px; 

    margin: 0 0 3px 0; 

    border: 1px solid red; 

    color: red; 

    background: #ffc url(../img/icon_error.gif) 5px .3em no-repeat; 

} 

 

ul.errorlist { 

    margin: 0 !important; 

    padding: 0 !important; 

} 

 

.errorlist li { 

    font-size: 12px !important; 

    display: block; 

    padding: 4px 5px 4px 25px; 
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    margin: 0 0 3px 0; 

    border: 1px solid red; 

    color: white; 

    background: red url(../img/icon_alert.gif) 5px .3em no-repeat; 

} 

 

.errorlist li a { 

  color: white; 

    text-decoration: underline; 

} 

 

td ul.errorlist { 

    margin: 0 !important; 

    padding: 0 !important; 

} 

 

td ul.errorlist li { 

    margin: 0 !important; 

} 

 

.errors { 

    background: #ffc; 

} 

 

.errors input, .errors select, .errors textarea { 

    border: 1px solid red; 

} 

 

div.system-message { 

    background: #ffc; 

    margin: 10px; 

    padding: 6px 8px; 

    font-size: .8em; 

} 

 

div.system-message p.system-message-title { 

    padding: 4px 5px 4px 25px; 

    margin: 0; 

    color: red; 

    background: #ffc url(../img/icon_error.gif) 5px .3em no-repeat; 

} 

 

.description { 

    font-size: 12px; 



484 
 

    padding: 5px 0 0 12px; 

} 

 

/* BREADCRUMBS */ 

 

div.breadcrumbs { 

    background: white url(../img/nav-bg-reverse.gif) 0 -10px repeat-x; 

    padding: 2px 8px 3px 8px; 

    font-size: 11px; 

    color: #999; 

    border-top: 1px solid white; 

    border-bottom: 1px solid #ccc; 

    text-align: left; 

} 

 

/* ACTION ICONS */ 

 

.addlink { 

    padding-left: 12px; 

    background: url(../img/icon_addlink.gif) 0 .2em no-repeat; 

} 

 

.changelink { 

    padding-left: 12px; 

    background: url(../img/icon_changelink.gif) 0 .2em no-repeat; 

} 

 

.deletelink { 

    padding-left: 12px; 

    background: url(../img/icon_deletelink.gif) 0 .25em no-repeat; 

} 

 

a.deletelink:link, a.deletelink:visited { 

    color: #CC3434; 

} 

 

a.deletelink:hover { 

    color: #993333; 

} 

 

/* OBJECT TOOLS */ 

 

.object-tools { 

    font-size: 10px; 
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    font-weight: bold; 

    font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; 

    padding-left: 0; 

    float: right; 

    position: relative; 

    margin-top: -2.4em; 

    margin-bottom: -2em; 

} 

 

.form-row .object-tools { 

    margin-top: 5px; 

    margin-bottom: 5px; 

    float: none; 

    height: 2em; 

    padding-left: 3.5em; 

} 

 

.object-tools li { 

    display: block; 

    float: left; 

    background: url(../img/tool-left.gif) 0 0 no-repeat; 

    padding: 0 0 0 8px; 

    margin-left: 2px; 

    height: 16px; 

} 

 

.object-tools li:hover { 

    background: url(../img/tool-left_over.gif) 0 0 no-repeat; 

} 

 

.object-tools a:link, .object-tools a:visited { 

    display: block; 

    float: left; 

    color: white; 

    padding: .1em 14px .1em 8px; 

    height: 14px; 

    background: #999 url(../img/tool-right.gif) 100% 0 no-repeat; 

} 

 

.object-tools a:hover, .object-tools li:hover a { 

    background: #5b80b2 url(../img/tool-right_over.gif) 100% 0 no-repeat; 

} 

 

.object-tools a.viewsitelink, .object-tools a.golink { 
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    background: #999 url(../img/tooltag-arrowright.gif) top right no-repeat; 

    padding-right: 28px; 

} 

 

.object-tools a.viewsitelink:hover, .object-tools a.golink:hover { 

    background: #5b80b2 url(../img/tooltag-arrowright_over.gif) top right no-repeat; 

} 

 

.object-tools a.addlink { 

    background: #999 url(../img/tooltag-add.gif) top right no-repeat; 

    padding-right: 28px; 

} 

 

.object-tools a.addlink:hover { 

    background: #5b80b2 url(../img/tooltag-add_over.gif) top right no-repeat; 

} 

 

/* OBJECT HISTORY */ 

 

table#change-history { 

    width: 100%; 

} 

 

table#change-history tbody th { 

    width: 16em; 

} 

 

/* PAGE STRUCTURE */ 

 

#container { 

    position: relative; 

    width: 100%; 

    min-width: 760px; 

    padding: 0; 

} 

 

#content { 

    margin: 10px 15px; 

} 

 

#header { 

    width: 100%; 

} 
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#content-main { 

    float: left; 

    width: 100%; 

} 

 

#content-related { 

    float: right; 

    width: 18em; 

    position: relative; 

    margin-right: -19em; 

} 

 

#footer { 

    clear: both; 

    padding: 10px; 

} 

 

/* COLUMN TYPES */ 

 

.colMS { 

    margin-right: 20em !important; 

} 

 

.colSM { 

    margin-left: 20em !important; 

} 

 

.colSM #content-related { 

    float: left; 

    margin-right: 0; 

    margin-left: -19em; 

} 

 

.colSM #content-main { 

    float: right; 

} 

 

.popup .colM { 

    width: 95%; 

} 

 

.subcol { 

    float: left; 

    width: 46%; 
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    margin-right: 15px; 

} 

 

.dashboard #content { 

    width: 500px; 

} 

 

/* HEADER */ 

 

#header { 

    background: #417690; 

    color: #ffc; 

    overflow: hidden; 

} 

 

#header a:link, #header a:visited { 

    color: white; 

} 

 

#header a:hover { 

    text-decoration: underline; 

} 

 

#branding h1 { 

    padding: 0 10px; 

    font-size: 18px; 

    margin: 8px 0; 

    font-weight: normal; 

    color: #f4f379; 

} 

 

#branding h2 { 

    padding: 0 10px; 

    font-size: 14px; 

    margin: -8px 0 8px 0; 

    font-weight: normal; 

    color: #ffc; 

} 

 

#user-tools { 

    position: absolute; 

    top: 0; 

    right: 0; 

    padding: 1.2em 10px; 
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    font-size: 11px; 

    text-align: right; 

} 

 

/* SIDEBAR */ 

 

#content-related h3 { 

    font-size: 12px; 

    color: #666; 

    margin-bottom: 3px; 

} 

 

#content-related h4 { 

    font-size: 11px; 

} 

 

#content-related .module h2 { 

    background: #eee url(../img/nav-bg.gif) bottom left repeat-x; 

    color: #666; 

} 
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ДОДАТОК Ж. Список публікацій, у яких опубліковані основні наукові  

результати дисертації 

 

Монографія: 

1. Лесные пожары: методы исследования/ В.Е. Ходаков, М.В. Жарикова 

- Херсон: ФОП Гринь Д.С., 2012. - 456 с. 

 

Список публікацій здобувача, у яких опубліковані основні наукові резуль-

тати дисертації: 

2. Пилипенко Н.В., Цивильский Ф.Н., Доценко Г.Г., Баранеко Р.В., Граб 

М.В., Глухова В.И., Натарова Н.Г. Комплексное решение задачи получения чет-

ких границ распределенных температурных полей исследуемых объектов. Авто-

матика. Автоматизация. Электротехнические системы, 2004, № 2(14).  С. 121-130. 

3. Ходаков В.Е., Граб М.В. Концепция интеллектуальной системы под-

держки принятия решений в приложении к задачам предупреждения и ликвида-

ции лесных пожаров. Вестник Херсонского национального технического универ-

ситета, 2005, № 2(33). С. 224-226. 

4. Ходаков В.Е., Граб М.В., Ляшенко Е.Н.  Структура и принци-

пы функционирования системы поддержки принятия решений при ликвидации 

лесных пожаров на базе новых геоинформационных технологий. Автоматика. Ав-

томатизация. Электротехнические системы, 2006, № 1(17). С. 99-104. 

5. Ходаков В. Е., Жарикова М. В., Ляшенко Е. Н. Методы и алгоритмы 

визуализации пространственных данных на примере моделирования распростра-

нения лесных пожаров. Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси 

та системи, 2007, № 1. С. 85-92. 

6. Ходаков В.Е., Жарикова М. В., Ляшенко Е. Н. Искусственные нейрон-

ные сети для моделирования развития динамических процессов на примере рас-

пространения лесного пожара. Проблеми інформаційних технологій (ПІТ), 

№01(001), 2007. С. 34-39. 
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7. Ходаков В.Е., Жарикова М. В., Ляшенко Е. Н. Применение аппарата 

искусственных нейронных сетей для оценки последствий лесного пожара. Вест-

ник Херсонского национального технического университета, 2007, № 4(27).  С. 

346-351. 

8. Ходаков В.Е., Жарикова М.В. Интеграция информационных техноло-

гий при создании системы поддержки принятия решений инженера лесного хо-

зяйства. Вісник донецького національного технічного университету, 2008, №2. С. 

490-493. 

9. Жарикова М.В., Ляшенко Е.Н. Применение комбинации моделей для 

картирования лесных территорий (на примере Збурьевского лесхоза Херсонской 
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№ 2(33). С. 166-172. 
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2008, №1(30). С. 141-145. 

11. Жарикова М.В., Ляшенко Е.Н. О методах классификации лесных по-

жаров. Проблеми iнформацiйних технологiй, 2008, №02(004). C. 95-102 

12. Ходаков В.Е. Жарикова М.В. Архитектура информационной техноло-

гии поддержки принятия решений для предупреждения и ликвидации лесных по-

жаров. Проблеми інформаційних технологій, 2009, № 02(006). С. 116-122. 
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насаждений в зоне Нижнеднепровских песков – самой большой пустыни в Евро-
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