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ПРО СТРУКТУРИ ДАНИХ І ЗНАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО
РОЗВ'ЯЗУВАЧА ПРЯМИХ ТА ОБЕРНЕНИХ ЗАДАЧ
МОДЕЛЮВАННЯ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ
Розглядаються проблеми, пов'язані з побудовою інформаційного забезпечення для
інтелектуалізованих систем моделювання, які дозволяють вибирати оптимальні методи
розв'язання інтегральних рівнянь та оптимальні параметри цих методів.

На сучасному етапі видається актуальною
проблема інтелектуалізації математичних обчис
лень. Йдеться, зокрема, про створення інтелек
туалізованих програмних пакетів для математич
ного моделювання, в основі якого лежить
розв'язання різних типів рівнянь: алгебраїчних,
диференційних, інтегральних, інтегро-диференційних та ін.
Математичні методи розв'язання цих типів
рівнянь добре відомі, і якби користувач точно
знав, який саме алгоритм йому потрібен для
розв'язання його задачі, особливих проблем не
виникало б. Він міг би викликати потрібну про
цедуру, або, при достатній кваліфікації, навіть
запрограмувати алгоритм, спираючись на розви
нені засоби автоматизації програмування. Про
блема пов'язана з тим, що користувач часто не є
спеціалістом з математики і може не знати, яким
методом слід розв'язувати задачу, або з якими
параметрами слід використовувати той чи інший
алгоритм. Вибір алгоритму може істотно залежа
ти від характеру та числових значень вхідних да
них. Нарешті, типовою є ситуація, коли не
вдається формалізувати постановку задачі, і
замість чіткої математичної моделі користувач
має справу з розпливчастим словесним описом.
На основі аналізу сучасного стану програм
них комплексів, призначених для автоматизації
моделювання складних систем, можна зробити
висновок, що нині більшість зазначених проблем
вирішується на рівні прикладних програм. Про
грамісти змушені включати до прикладних моде
люючих програм модулі, що розв'язують задачі
підбору параметрів, оптимізації тощо. Підвищен
ня рівня інтелектуалізованості засобів моделю
вання дозволить створити стандартизовані мо
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дулі, метою яких є перенесення розв'язання вка
заних задач на рівень ядра моделюючого програм
ного комплексу.
Отже, основними цілями створення інтелек
туалізованих програмних середовищ для матема
тичного моделювання слід вважати:
• розуміння неформалізованих запитів ко
ристувача;
• підтримку бази знань про методи
розв'язання певних типів задач і пошук на ос
нові цих знань методу розв'язання конкретної
задачі;
• автоматизацію вибору оптимальних пара
метрів методу.
Один з класичних підходів до інтелекту
алізації математичних обчислень грунтується на
функціональних моделях, що були запропоно
вані Е.Тиугу [1, 2]. З іншого боку, зрозуміло,
що в основі інтелектуалізованого розв'язувача
математичних задач можуть лежати і продукційні моделі, оскільки правило: "Для розв'язан
ня задачі А слід застосовувати алгоритм В", - є
типовою продукцією системи.
Безперечно, при інтелектуалізації програм
ного забезпечення для математичних обчислень у
центрі уваги повинна бути не механічна ре
єстрація імен методів у базі знань, а пошук зруч
них структур даних для представлення чисельної
інформації та автоматизація маніпулювання ци
ми даними.
Раніше вже розглядалися деякі загальні
підходи до автоматизації розв'язання користу
вацьких задач шляхом зведення їх до інтеграль
них рівнянь [3,4]. Зокрема, були запропоновані
принципи організації функціональних мереж
для розв'язання інтегральних рівнянь виду:
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обхідність переходів від одного модельного про
стору до іншого.
Тоді процес розв'язання користувацької за
дачі на найбільш загальному рівні можна уявля
ти як активізацію мережних зв'язків, поки збуд
ження не досягне деякого цільового вузла.
Типовою є ситуація, коли можна застосову
вати різні методи. Крім того, необхідно здійсню
вати вибір параметрів методів. Тому інтелекту
альний розв'язувач, крім базової функціональ
ної мережі, повинен мати у своєму складі ще як
мінімум дві компоненти:
• експертні рекомендації, що визначають,
які методи краще застосовувати в даній ситу
ацій;
• метапроцедури, що забезпечують опти
мальний вибір параметрів методів.

Дуже важливим видається таке міркування.
Методи реалізації переходів разом з умовами їх
застосування (фактично - методи розв'язання
інтегральних рівнянь) можна розглядати як
продукції деякої системи, а описану функціо
нальну мережу разом з метапроцедурами маніпу
лювання нею - як деяку надбудову над цією продукційною системою.
Описана ідеологія, звичайно, може бути за
стосована не тільки для розв'язання інтеграль
них рівнянь. Таке інтелектуалізоване програмне
середовище може бути дуже корисним при
порівняльному аналізі різних методів стиснення
і обробки аудіоданих, відеозображень та іншої
інформації. Крім того, воно може бути викорис
тане в навчальних цілях як ілюстрація типових
методів розв'язання інтелектуальних задач.
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THE STRUCTURES OF DATA AND KNOWLEDGE FOR
INTELLECTUAL SOLVERS OF DIRECT AND INVERSE
SIMULATION TASKS BASED ON INTEGRAL EQUATIONS
Problems concerning intellectual simulation packages are regarded. These packages should
be able to choose proper methods for solving integral equations and optimal parameters of these
methods.

