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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Паралельні комп'ютерні системи відкривають нові 
можливості в вирішенні задач моделювання складних динамічних систем з 
зосередженими (СДСЗП) і розподіленими параметрами (СДСРП) в усіх без 
винятку предметних областях – від видобувних і технологічних галузей 
промисловості, машинобудування, електротехніки й електроніки, 
інформаційно-вимірювальної техніки, охорони довкілля до процесів клітинної 
й молекулярної динаміки в біотехнологіях, в медицині, в біомеханіці живих 
організмів. Системною організацією ефективного використання паралельних 
обчислювальних ресурсів займається нова інтердисциплінарна область 
досліджень – «Технології паралельного моделювання» (Parallel Simulation 
Technology, ParSimTech). Центральною ParSimTech-проблемою є побудова 
розподілених паралельних моделюючих середовищ (РПМС) з 
повнофункціональним апаратно-програмним та алгоритмічним забезпеченням 
комп’ютерної підтримки всіх етапів математичного моделювання.  

Розробка універсальних і проблемно орієнтованих РПМС належить до 
актуальних пріоритетів побудови європейської дослідницької інфраструктури і 
виконується в рамках програми «Горизонт-2020». В модельно-комп’ютерному 
забезпеченні предметних областей «Системна біологія» та «Хімічні технології»  
провідну роль відіграють методи та засоби вирішення задач ідентифікації 
параметрів моделей біологічних і хімічних процесів. Моделі об’єктів цих 
предметних областей, як правило, є динамічними і нелінійними, тому для них 
не існує загального аналітичного рішення і необхідно використовувати 
нелінійні оптимізаційні підходи, де оцінювання відстані між прогнозами моделі 
та експериментальними даними використовується як критерій оптимальності, 
який необхідно мінімізувати. 

Одним з ефективних стохастичних методів оптимізації, який успішно 
використовується в системній біології, є генетичний алгоритм (ГА). Однак, 
питанням застосування ГА для ідентифікації параметрів біологічних і хімічних  
моделей не приділялось належної уваги, за даними деяких авторів він програє 
по ефективності іншим поширеним стохастичним методам оптимізації 
(наприклад, еволюційним стратегіям). Тому існує необхідність детального 
дослідження його використання в цій галузі.  

Розробці паралельних комп’ютерних методів і засобів моделювання 
присвячена велика кількість робіт вітчизняних та зарубіжних вчених, серед них 
роботи Александровського М.М., Вульмана Ф.А., Дмитрієвої О.А., 
Єгорова С.В., Іванова В.А., Кузіна Р.Е., Профоса П., Реша М., Ротача В.Я., 
Рущинського В.М., Сєрова Е.П., Стиріковича М.О., Фельдмана Л.П., 
Хорькова М.С., Швачича Г.Г., Шевякова О.О. і багатьох інших. 

Зростаючий рівень складності моделей об’єктів системної біології та 
хімічних технологій зумовлює необхідність алгоритмічної  й апаратно-
програмної розробки  систем «Модель-Симулятор-Оптимізатор» з пошуком 
нових підходів до зменшення кількості обчислень на основі гібридних 
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еволюційних методів та скорочення тривалості процесів оптимізації шляхом 
побудови й використання паралельних симуляторів і оптимізаторів як ресурсів 
паралельних моделюючих середовищ. Вирішення цих задач є актуальним і для 
інших предметних областей, воно зумовлює успішність концепцій 
дослідницьких інфраструктур. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 
виконана за держтемою кафедри «Комп‘ютерна інженерія» Н-25-2000 
"Дослідження і розробка методів програмної підтримки проектування 
інформаційних технологій і комп’ютерних систем", за проектом "Розробка та 
впровадження розподіленого паралельного моделюючого середовища для 
складних динамічних систем"  наукового співробітництва з Штутгартським 
університетом, за темою угоди про наукове співробітництво з інститутом 
динаміки складних технічних систем ім. Макса Планка, м. Магдебург, 
Німеччина, а саме розробка та впровадження підсистеми оптимізації у складі 
паралельного моделюючого середовища DIANA. Автор брав участь у цих 
дослідженнях як виконавець.  

Метою даної роботи є розвиток і вдосконалення методів та підходів  до 
розробки апаратно-програмних ресурсів розподіленого  паралельного 
моделюючого середовища, орієнтованого на  задачі ідентифікації параметрів  
нелінійних біологічних та хімічних моделей як складних динамічних систем, 
що дозволить підвищити ефективність рішень задач  ідентифікації й оптимізації 
та забезпечити універсальний підхід до побудови паралельних симуляторів і 
оптимізаторів. 

Досягнення вказаної мети здійснюється рішенням наступних задач 
досліджень: 

1. Розробити структурну організацію розподіленого паралельного 
моделюючого середовища, орієнтованого на оптимізацію й 
ідентифікацію параметрів моделей СДС. 

2. Розробити у складі паралельного моделюючого середовища 
підсистему оптимізації на базі суттєвих модифікацій генетичного 
алгоритму (ГА) з врахуванням множин параметрів та визначенням 
механізму тестування всіх реалізованих параметрів.  

3. Розробити гібридний метод для збільшення ефективності оптимізації, 
а також обрати критерій зупинки ГА, який забезпечить зменшення 
обсягу обчислень при збереженні точності рішення. 
Провести аналітичну та експериментальну оцінку ефективності 
гібридного методу на багатьох штучних цільових функціях та на 
складних динамічних системах, а саме нелінійних біологічних та 
хімічних моделях. 

4. Провести дослідження розробленої підсистеми оптимізації для 
ідентифікації параметрів складних нелінійних біологічних моделей та 
виконати її адаптацію з врахуванням особливостей моделей цього 
класу. 

5. Розробити паралельний підхід до виконання обчислень цільової 
функції та реалізувати його в підсистемі оптимізації. Апріорно оцінити 
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та експериментально довести його ефективність для вирішення задач 
оптимізації та ідентифікації параметрів моделей складних динамічних 
систем. Проаналізувати ефективність стандартів MPI та CORBA як 
засобів розпаралелювання такого типу задач. 

Об'єкт та предмет дослідження. Об'єктом дослідження є проблемно 
орієнтоване комп’ютерне паралельне моделююче середовище. Предметом 
дослідження є методи та паралельні процеси оптимізації параметрів моделей 
складних динамічних систем.  

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети в роботі було 
використано такі методи: 
Прикладної й обчислювальної математики – для апріорного аналізу 
ефективності розпаралелювання ГА; експериментальні дослідження – при 
оцінці ефективності ГА з різними наборами його параметрів та модифікацій, 
паралельного ГА та підсистеми оптимізації у складі моделюючого середовища; 
методи та засоби паралельного програмування – для імплементації 
паралельного підходу до виконання обчислень цільової функції; комп’ютерне 
моделювання – для визначення структури підсистеми оптимізації моделюючого 
середовища та її компонентів, для побудови тестових біологічних та хімічних 
моделей. 

Наукова новизна роботи полягає в наступному: 
1. Вперше запропоновано новий  критерій оцінювання складності задач 
оптимізації для генетичного алгоритму (ГА), який базується на довжині 
бінарного ряду, отриманого в результаті дискретизації набору шуканих 
параметрів із заданою точністю. На базі цього критерію встановлено 
оптимальні закономірності настроювання параметрів ГА залежно від 
складності цільової функції, що дозволяє ГА настроюватись автоматично на 
задачі  будь-якої складності. 
2. Отримав подальший розвиток комбінований метод оптимізації, в якому 
послідовно використовуються ГА та локальний детерміністичний метод (ЛДМ) 
з метою підвищення точності рішення. Цей метод відрізняється новим 
запропонованим критерієм переходу від ГА до ЛДМ, який полягає в обиранні 
відсотка формування схеми рішення і дозволяє підвищити продуктивність. 
3. Модифіковано  генетичний алгоритм для вирішення складних задач 
ідентифікації параметрів нелінійних біологічних моделей, що за ефективністю 
перевищує існуючі алгоритми (за рахунок застосованих засобів логарифмічного 
кодування,  локального  методу DN2GB, сформульованого  критерію  зупинки 
ГА для гібридного методу,  покращення  механізму  формування початкової 
популяції  ГА, виключення елементів поза областю рішень та елітизму). 
Кількість обчислень цільової функції зменшено в середньому в 2.7 рази 
порівняно з найкращим відомим методом для даного класу задач. 
4. Вперше установлено новий ефект впливу кешу ГА (зменшується загальний 
час роботи, але при цьому дещо зменшується ефективність паралельного 
алгоритму), а також вплив складності задачі ідентифікації параметрів моделей 
складних динамічних систем на ефективність розпаралелювання в підсистемі 
оптимізації. 
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Практичне значення отриманих результатів: 
1. Розроблену підсистему оптимізації включено до складу  паралельного 
моделюючого середовища DIANA в інституті динаміки складних технічних 
систем ім. Макса Планка, м. Магдебург, Німеччина, де вона використовується 
для ідентифікації параметрів складних хімічних та біологічних моделей. 
2. Методика побудови проблемно орієнтованих моделюючих середовищ і 
паралельного вирішення задач ідентифікації параметрів складних динамічних 
систем використовується в навчальному процесі з дисциплін "Паралельні й 
розподілені обчислення", "Паралельне програмування", "Моделюючі 
середовища комп’ютерних систем". 
3. Вдосконалено використання технологій MPI та CORBA для 
розпаралелювання задач ідентифікації параметрів моделей складних 
динамічних систем, що дало можливість підвищити їх ефективність. 
Розроблено рекомендації щодо їх застосування в підсистемі оптимізації. 
 

Особистий внесок здобувача. 
В роботі [22] автор реалізував систему тестування; виконав розробку 

генетичного алгоритму, його модифікацій та їх тестування (50%), реалізацію 
штучних цільових функцій; інтеграцію локального детерміністичного методу; 
модель паралельної оптимізації. 

В роботі [121] особистий внесок здобувача полягає в реалізації та 
тестуванні ГА, інтеграції в моделююче середовище DIANA, дослідженні й 
імплементації моделі Хафке, апріорній оцінці розпаралелювання та 
деталізованій покроковій оцінці роботи алгоритму. 

В роботі [120] автор розробив та описав підсистему оптимізації на базі 
генетичного алгоритму у складі моделюючого середовища Diana. 

В роботі [119] автор виконав розробку моделі триступеневого 
біохімічного шляху метаболізму; розробку та тестування модифікацій ГА, 
необхідних для ефективного вирішення задачі ідентифікації параметрів 
складних біологічних моделей (механізм формування початкової популяції ГА, 
нейтралізація елементів поза областю рішення; тестування роботи отриманого 
алгоритму для оптимізації моделі триступеневого біохімічного шляху 
метаболізму у моделюючому середовищі DIANA). 

Апробація результатів дисертації. Результати роботи доповідалися на 
міжнародній науково-технічній конференції "Моделювання та комп’ютерна 
графіка" ДонНТУ (2005), на робочих семінарах кафедри КІ ДонНТУ (2005, 
2006, 2008, 2016) та інституту Динаміки складних технічних систем ім. Макса 
Планка (2006, 2007). 

Публікації. Результати роботи опубліковано в 5 статтях у наукових 
збірниках, що входять до переліку фахових видань. 

Структура дисертації. Текст дисертації складається з 5 розділів, 3 
додатків і включає 33 рисунка та 4 таблиці – усього 168 сторінок, основний 
текст дисертації містить 143 сторінки. 
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1 СИСТЕМНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРАЛЕЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ 

РЕСУРСІВ, ОРІЄНТОВАНИХ НА МОДЕЛЮВАННЯ, ОПТИМІЗАЦІЮ Й  

ІДЕНТИФІКАЦІЮ ПАРАМЕТРІВ МОДЕЛЕЙ СКЛАДНИХ ДИНАМІЧНИХ 

СИСТЕМ 

 

 

1.1. Складні динамічні системи як об'єкти комп’ютеризації 

 

Об'єкти техніки і технологій, фунціонування яких характеризується 

зміною станів у часі, прийнято називати динамічними. Процеси зміни станів 

можуть бути зумовлені природними явищами або цілеспрямованими діями 

засобів керування, що забезпечують перехід об’єкта із деякого початкового 

стану в заздалегідь передбачений і зумовлений технологією і алгоритмом 

керування  стан. В усіх предметних областях існують специфічні динамічні 

об’єкти та процеси, що в рамках певних технологій та в умовах інтеграції з 

комп’ютеризованими засобами автоматизованого керування набувають 

наступних якостей складних динамічних систем (СДС): велика кількість і 

багатозв’язність характерних параметрів, нелінійність статичних і динамічних 

характеристик компонентів, ієрархічне розташування засобів керування, 

залежність процесів від часових і просторових координат, одночасне 

функціонування взаємопов’заних динамічних процесів різної фізичної природи, 

можлива зміна структури СДС в залежності від протікання динамічних 

процесів, наявність критичних за умовами безпеки фаз і областей зміни 

параметрів та ін. Формальний опис СДС [107] складається з опису топології 

(технологічні схеми, графи мережевих систем, структури систем автоматизації, 

вторинні топології як результати апроксимації відносно просторових 

координат) та систем рівнянь динамічних процесів. Теорія й практика 

математичного моделювання визначає СДС з зосередженими параметрами 

(СДСЗП) як такі, що описуються системами алгебраїчних і звичайних 



 12

диференціальних рівнянь, а СДС з просторово розподіленими параметрами 

(СДСРП) – системами диференціальних рівнянь у частинних похідних [107]. 

Проблема комп’ютеризації СДС є актуальною для всіх предметних 

областей і полягає в комплексному  вирішенні наступних задач: 

Математичне моделювання СДС – вивід рівнянь процесів на основі 

фізичних законів (модель компонентів СДС); інтеграція систем рівнянь з 

описом топології (СДС-модель); алгоритмічна і комп’ютерна підтримка 

трансформації СДС-моделі в форму, придатну до застосування 

обчислювальних методів (СДС-Simulation Model, СДС-SM); генерування 

дискретної форми Simulation Model за обраним обчислювальним методом 

(СДС-DSM); апаратно-програмна реалізація СДС-DSM на послідовних та 

паралельних комп‘ютерних системах (послідовний і/або паралельний СДС-

Simulator); модельні експерименти на симуляторах з метою аналізу СДС-

моделей на достовірність; модельні експерименти на симуляторах з метою 

ідентифікації параметрів СДС-моделей, при яких забезпечується оптимальне 

співвідношення між результатами модельних і натурних експериментів; 

застосування симуляторів для модельної підтримки життєвого циклу СДС як 

об’єктів інноваційних проектів [107].  

Автоматизація СДС з застосуванням комп’ютерних компонентів і 

систем – аналіз СДС як об’єктів автоматизації з використанням їх 

математичних моделей і симуляторів; ідентифікація параметрів СДС-моделей, 

синтез структури системи автоматизації (СА) СДС, визначення рівнів СА-

ієрархії та взаємодії рівнів; синтез підсистем автоматизації на всіх рівнях 

ієрархії та засобів взаємодії підсистем; модельна підтримка задач синтезу 

шляхом моделювання проектних рішень; реалізація підсистем як замкнених 

контурів керування з використанням  мікроконтроллерів; розробка 

координуючої комп’ютерної системи верхнього рівня ієрархії; напівнатурне 

моделювання СА СДС перед випробуваннями в реальних умовах. 

Розробка тренажерних комплексів для персоналу, що обслуговує 

автоматизовані СДС – відбір послідовних і паралельних симуляторів СДС 
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даної предметної області за показником «здатність до вирішення задач 

моделювання динамічних процесів як комп’ютерних задач реального часу (Real 

Time Problem, Echtzeitproblem)»; інтеграція симуляторів з реальною апаратурою 

контролю й керування; побудова напівнатурної підсистеми діалогу, що містить 

компоненти реального робочого місця і інтерактивні апаратно-програмні 

засоби симуляторів; розробка підсистеми візуалізації, що наближає персонал 

під час тренінгу до реальних умов функціонування СДС. 

 

1.2. Розподілене паралельне моделююче середовище (РПМС) як нова 

форма системної організації апаратно-програмних  засобів побудови 

симуляторів СДСЗП, СДСРП 

 

Аналіз публікацій та дискусії з розробниками засобів моделювання 

показують, що задовольнити сучасні вимоги інноваційних проектів можливо 

лише на основі теоретичних узагальнень та системних підходів до побудови 

засобів моделювання і комп’ютеризації СДСЗП, СДСРП. В пленарній доповіді 

[107] творчого колективу ДонНТУ і Штутгартського університету на ASIM-

симпозіумі (Берлін, 03.09.2014) розглянуто концепцію розподіленого 

паралельного моделюючого середовища (РПМС) для складних динамічних 

систем з зосередженими та розподіленими параметрами. 

РПМС – це системна організація сумісного фукціонування паралельних 

апаратних ресурсів, системного та моделюючого програмного забезпечення, 

яка підтримує всі етапи розробки, реалізації та застосування паралельних 

моделей СДСЗП, СДСРП з максимальним врахуванням сформульованих в [107] 

вимог. 

Головним положенням РПМС-концепції є необхідність 

повнофункціональної розробки паралельних методів та алгоритмів 

функціонування моделюючого програмного забезпечення (Modeling and 

Simulation Software) для СДСЗП, СДСРП. Інтенсивний розвиток паралельних 

обчислювальних систем MIMD-архітектури, об’єктно-орієнтованих підходів 
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стимулював стандартизацію засобів паралельного та розподіленого 

програмування. Концепція передбачає забезпечити користувачів та розробників 

паралельних моделей мовними та системно-організаційними засобами, які за 

рівнем сервісу будуть перевершувати системи та мови моделювання п’ятого 

покоління [110]. В цьому напрямку проведено розробки стосовно узагальнення 

топологій СДС, а комплекси „топологічні аналізатори – генератори рівнянь – 

вирішувачі” транслюють описи СДС рівня предметної області в паралельні 

програми . 

РПМС залишається  ще мало дослідженим об'єктом розробки та 

реалізації. Певним внеском тут є  запропонована  в [106, 107] декомпозиція 

середовища на повнофункціональну множину підсистем. MIMD-паралельне 

моделююче програмне забезпечення для СДСЗП, СДСРП розроблюється згідно 

з концепцією РПМС. Інтенсивно розвиваються теорія та методика побудови 

паралельних моделей і симуляторів СДСЗП, СДСРП в рамках РПМС [ 17,110, 

111, 112]. Аналіз показує, що попри широку фізичну різноманітність СДС 

різних предметних областей їх топологія  задається досить обмеженою 

множиною засобів: технологічними схемами (ТС), структурними схемами 

автоматизації (ССА), графами, а також комбінаціями цих засобів. Щодо СДС з 

розподіленими параметрами, то вони мають, окрім базової топології, що 

задається названими засобами, ще  й похідні модельні топології, які виникають 

внаслідок апроксимації СДСРП об'єктами з зосередженими параметрами. 

Насьогодні забезпечено комп’ютерну підтримку  всіх етапів побудови 

Simulation-моделей СДС з врахуванням специфіки топологій. В [107] наведено 

етапи розробок, необхідних для побудови паралельних симуляторів. Тут 

MIMD-процеси мінімальної гранулярності визначаються як задачі Коші для 

рівнянь k-го елемента СДСРП (всі топології), що дискретизовані відносно 

просторових координат. Віртуальною паралельною моделлю першого рівня 

(ВПМ-1) є абстрактна алгоритмічна структура MIMD-процесів мінімальної 

гранулярності для паралельного рішення систем рівнянь (Simulation Model), 

підготовлених генераторами рівнянь СДСЗП, СДСРП. 
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Віртуальну (ВПС) та цільову (ЦПС) паралельні системи визначено як 

функціонуючі за MIMD-принципом необмежені та реальні множини  

процесорів з локальною пам'яттю, що виконують рішення задачі моделювання 

рівня ВПМ-1 з відповідним обміном даними між процесорами за допомогою 

віртуальної (ВКМ) та реальної (РКМ) комунікаційних мереж. 

Девіртуализація віртуальної паралельної моделі являє собою таке її 

перетворення, що веде до реалізації ВПМ на одній або декількох різних ЦПС і 

складається з наступних основних функцій: визначення можливих рівнів 

розпаралелювання ВПМ; апріорний аналіз ВПМ всіх рівнів; аналіз ресурсів 

наявних ЦПС; розгляд можливих співвідношень «процес(и) – процесор», «ВКМ 

– РКМ»; вибір варіантів імплементації «ВПМ – ЦПС». 

Можливість моделювати в рамках одного середовища СДСЗП та СДСРП 

об'єднує, з одного боку, ці дві галузі моделювання, що развивалися відносно 

автономно. З другого боку, це універсалізує та ускладнює РПМС. З огляду на 

цю обставину актуальними залишаються проблемно орієнтовані РПМС, в 

яких акумулюється досвід моделювання в певних галузях техніки (предметних 

областях). Наукову та практичну цінність мають розробка й дослідження 

наступних фрагментів середовищ та питань побудови паралельних моделей і 

симуляторів: вхідні мови специфікації об'єктів моделювання (СДСЗП, СДСРП) 

на технологічному рівні; формальне описування топологій та динамічних 

процесів; топологічні аналізатори;  генератори рівнянь; підходи до 

розпаралелювання, побудова віртуальних паралельних моделей та їх апріорний 

аналіз; девіртуалізація та відображення моделей на цільові паралельні  

архітектури;  вибір,  обгрунтування та розробка методів паралельного рішення 

рівнянь СДСЗП, СДСРП, побудова  вирішувачів; декомпозиція РПМС на 

підсистеми, побудова підсистем, зокрема, підсистеми діалогу; аналіз 

ефективності паралельних моделей, оптимізація процесів обміну інформацією 

та балансування завантаження ресурсів в РПМС; інтеграція моделюючого 

середовища з САПР динамічних систем даної  предметної області;  побудова 
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моделюючих сервісних центрів (МСЦ) для предметних областей [111, 112, 113, 

114, 115, 116, 117]. 

 Розгляд  методики побудови паралельних симуляторів показує, що 

автори розробок орієнтувались на задачі аналізу моделей СДСЗП, СДСРП, а 

задачам синтезу не приділялось належної уваги  в концепціях як 

універсального, так і проблемно орієнтованого паралельних моделюючих 

середовищ. Відсутність в переліку функцій РПМС групи функцій, що 

зосереджуються на задачах синтезу, зумовлює не повну функціональність 

запропонованої в [106, 107] множини підсистем та необхідність подальших 

розробок та досліджень у цьому напрямку. 

Дослідні зразки РПМС побудовано  за принципами розподілених 

комп’ютерних систем з теледоступом до паралельних обчислювальних ресурсів  

Штутгартського університету з робочих місць, розташованих в ДонНТУ [107]. 

Ідеї проблемної орієнтації РПМС апробовано на шахтних вентиляційних 

мережах [117] та хімічних технологіях [115, 116] з врахуванням досвіду 

побудови  моделюючого  середовища DIVA, яке було створено спеціально для 

моделювання хімічних реакторів [95]. Дане середовище містить бібліотеку 

моделей з динамічними об’єктами, характерними для даного класу систем. 

Моделі для середовища DIVA представлені диференціально-алгебраїчними 

рівняннями з індексом диференціювання, рівним одиниці. Для зручної 

розробки  моделей і опису взаємодії компонентів моделі на різних рівнях 

декомпозиції створено середовище PROMOT [47], що має графічний інтерфейс 

користувача, може перевіряти структурні несумісності моделей, що 

розроблюються, і генерувати для моделей вихідний код, який після компіляції 

може бути використаний в середовищі DIVA. 

Залишаються актуальними питання сумісності ресурсів по мірі введення в 

експлуатацію новітніх MIMD-структур, системної організації  вирішення задач 

оптимізації  та орієнтації середовищ на задачі синтезу й інші предметні області. 
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1.3.  Задачі оптимізації при моделюванні складних динамічних систем 

 

Активна діяльність людини завжди та скрізь пов’язана з проблемою 

вибору, з прийняттям рішень, орієнтованих на досягнення тієї чи іншої мети. 

Прості звичні рішення на рівні побутових проблем людина приймає легко, 

часто автоматично, не замислюючись. У складних та відповідальних випадках, 

наприклад при розробці плану або програми керування деякою системою, 

формуванні стратегій діяльності в мінливій обстановці або закону керування зі 

зворотним зв’язком, тощо, людині приходиться враховувати велику кількість 

факторів, оцінювати множину сил, впливів, інтересів та наслідків, які 

характеризують те чи інше рішення, тобто вирішувати задачу оптимізації [7]. 

Прийняття рішення в більшості випадків полягає в генеруванні всіх 

можливих альтернатив рішень, їх оцінці та обиранні кращої з них. Прийняти 

правильне рішення – значить обрати такий варіант з числа можливих, в якому 

при врахуванні усіх різноманітних факторів і суперечливих вимог буде 

оптимізовано деяку загальну цінність, тобто рішення буде в максимальній мірі 

сприяти досягненню поставленої мети [12]. 

З появою та розвитком обчислювальної техніки процеси генерування та 

вибору альтернатив рішень стали реалізовуватися на комп’ютерах. У зв’язку з 

цим з'явилися нові задачі формалізації і алгоритмізації процесу прийняття 

рішень, які на сьогоднішній день складають окрему велику область досліджень. 

Формалізація тієї чи іншої задачі оптимізації, у загальному випадку, 

припускає опис усіх важливих факторів, які впливають на досягнення мети, їх 

взаємодії, обмежувальних умов та критеріїв оцінки якості рішення, що 

приймаються, на базі яких можна здійснювати вибір між альтернативами. У 

якості критерію оцінки виступає цільова функція, аргументами якої є кількісні 

характеристики, що описують стан факторів впливу на досягнення мети в 

розв'язуваній задачі [8]. При цьому рішенню, яке приводить до найкращого 

результату, як правило, відповідає екстремальне значення цільової функції, 

тобто точка її максимуму або мінімуму. 
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Отже, процес генерування варіантів рішення та вибору найкращої з 

отриманих альтернатив зводиться до створення всіх можливих комбінацій 

значень характеристик, які впливають на цільову функцію, і знайдення такої 

комбінації, яка приводить до її екстремального значення. Всі можливі 

комбінації аргументів при цьому утворять простір пошуку задачі, розмірність 

якого визначається числом аргументів цільової функції. А кожна з зазначених 

комбінації утворює точку в даному просторі. 

Слід відзначити, що цільова концепція при постановці задачі вибору 

може знаходити відображення як при визначенні множини допустимих 

альтернатив, так і при формулюванні вимог до отримання ефективних, зокрема 

строго оптимальних, рішень. 

Таким чином, задача оптимізації як практичного, так і теоретичного 

характеру полягає в забезпеченні оптимуму заданої цільової функції  

(максимального або мінімального її значення залежно від конкретної 

постановки задачі) при задоволенні певних обмежень. 

 

1.3.1. Загальна постановка задачі оптимізації 

 

Математично проблема оптимізації описується наступним чином [18]: 

задана множина X  та функція )(xf , що визначена на X ; слід знайти таке 

значення Xxˆ , що 

min)ˆ( xf . (1.1) 

Функція )(xf  називається цільовою функцією та являє собою критерій, який 

визначає вибір з множини можливих розв’язань. Множина X  являє собою 

множину можливих способів досягнення визначеної мети чи множину способів 

функціонування якої-небудь системи і називається допустимою множиною 

[37]. Будь-який елемент Xx  називається допустимою точкою задачі. 

Слід зазначити, що існують наступні можливі трактування точки 

мінімуму Xx  , що конкретизують означення (1.1) [72]: 

1. точка Xxˆ  називається точкою глобального мінімуму, якщо 
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Xxxfxf  ),()ˆ( .  

2. точка Xxˆ  називається точкою локального мінімуму, якщо 

XxBxxfxf  ),ˆ(),()ˆ(:   ,  

де }ˆ|{),ˆ(    xxRxxB n .  

3. точка Xxˆ  називається точкою строго локального мінімуму, якщо 

XxBxxfxf  ),ˆ(),()ˆ(:   .  

Для позначення точки глобального мінімуму Xx   використовується 

наступна форма запису 

)(min)ˆ( xfxf
Xx

 . (1.2) 

Задача максимізації функції )(xf  на множині X  аналогічна задачі (1.1) і 

записується наступним чином: 

Xxxf  ˆmax,)ˆ( . (1.3) 

Задачу (1.3) можна звести до задачі (1.1), якщо замість функції )(xf  

мінімізувати функцію мінус )(xf . Разом задачі (1.1) та (1.3) називаються 

екстремальними задачами, а їх розв’язки – точками екстремуму [20]. 

Задача (1.1) лише узагальнено описує проблему оптимізації. У межах цієї 

задачі в залежності від "форми" множини X  та функції )(xf виділяють кілька 

класів задач, які конкретизують задачу (1.1) та складають основу класифікації 

задач оптимізації  [6, 20]. Так, якщо nRX  , то задача (1.1) називається задачею 

безумовної оптимізації. І навпаки, у випадку, коли X  – підмножина простору 
nR , задача (1.1) є задачею умовної оптимізації. Якщо множина nRX   

дискретна (або лише деякі координати вектору Xx  приймають лише 

дискретні значення), то задача (1.1) називається задачею дискретної 

оптимізації. Задача лінійного програмування – це задача оптимізації лінійної 

функції при лінійних обмеженнях, а задача квадратичного програмування – це 

задача оптимізації квадратичної функції при лінійних обмеженнях. Якщо 

множина задана формулою }0)(|{  xhRxX n , то задача умовної оптимізації 

називається класичною задачею на умовний екстремум. Задача (1.1) 
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називається опуклою, якщо X  – опукла множина, а )(xf  – опукла функція на 

X . 

Задачею математичного програмування називається клас задач 

оптимізації, в якому }0)(,0)(|{  xhxgPxX , де nRP . Задача математичного 

програмування записується у вигляді: 















0)(
0)(

)(min

xg
xh

xf
Px

. (1.4) 

В задачі (1.4) умови типу 0)( xg  називаються обмеженнями-

нерівностями, а типу 0)( xh  – обмеженнями-рівностями. Разом вони 

утворюють групу функціональних обмежень. Умова Px  називається прямим 

обмеженням. Підклас задач математичного програмування, в якому множина P  

опукла, а також функції 0)( xg  опуклі на P  та функції 0)( xh  лінійні, 

називається задачею опуклого програмування [38]. 

 

1.3.2. Класифікація задач оптимізації при моделюванні складних 

динамічних систем 

 

Детальний огляд оптимізаційних задач, що можуть виникнути при 

моделюванні СДС [15], дозволяє розбити їх на дві групи [53]: стаціонарні задачі 

оптимізації та задачі оптимізації в моделях (рис.1.1). 

До першої групи відносяться задачі, в яких цільова функція і функції 

обмеження в (1.4) задаються формулами в явному вигляді. Подібні задачі 

найчастіше виникають, як підзадачі більш складних задач моделювання. Вони 

характеризуються незначною ціною обчислення цільової функції, а також 

малим або середнім числом невідомих. Градієнт для таких завдань 

обчислюється найчастіше з використанням кінцеворізносних схем, або 

отриманих аналітично формул. Пряме обмеження для задач першої групи 

зазвичай співпадає з областю допустимих значень (ОДЗ) цільової функції. 
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Таким чином, допустима множина повністю визначається функціональними 

обмеженнями і ОДЗ. Пошук розв’язання таких задач, здебільшого, не вимагає 

значних часових витрат 

Оптимізаційні задачі в моделюванні СДС

стаціонарні
задачі

оптимізації

задачі
оптимізації
в моделях

Планування експерименту

Оцінка параметрів моделі

Динамічна оптимізація

1. Явний вигляд
цільової функції і

функцій обмежень
2. Прямі обмеження
співпадають з ОДЗ

1. Залежність цільової
функції чи функцій
обмежень від розв'язку
модельних рівнянь
2. Прямі обмеження
інколи ширші за ОДЗ

 
Рис.1.1. Оптимізаційні задачі, що виникають при моделюванні СДС 

 

. При цьому доцільно використовувати класичні оптимізаційні схеми. 

До другої групи відносяться задачі, в яких цільова функція в (1.4) і деякі 

функції-обмеження задаються у вигляді суперпозиції функції-"обгортки" і 

функції, що є розв’язанням системи диференціальних рівнянь (ДР), яка описує 

модель. Формально задачі другої групи задаються системою: 


















UL ppp
tptxg
tptxh

tptxf

0),),((
0),),((

),),((min


, (1.5) 

де ],[,)(,0)),(),(;( 0000 TTTtxTxptxtxtF  .  

В наведеній формулі )(tx  – вектор залежних станів об’єкту, p  – множина 

константних параметрів, t  – часова змінна. Множина шуканих змінних   може 

включати як певні елементи вектору параметрів p , так і значення залежних 

станів об’єкта у визначені моменти часу. 

Типовими задачами, що належать до другої групи, є задача оцінки 

параметрів і задачі планування експерименту. Задачі другої групи мають ряд 
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особливостей, які визначають вимоги до алгоритмів оптимізації. Щоб 

встановити ці особливості, слід докладніше розглянути типові задачі даної 

групи. 

 

 

1.3.3. Задачі ідентифікації параметрів 

 

В даній роботі розглядається оптимізація моделей складних динамічних 

систем, тобто вирішується задача ідентифікації параметрів. В такому випадку 

цільовою функцією є різниця між результатами роботи якоїсь розробленої 

моделі та експериментальними результатами. Метою є мінімізація цієї різниці 

[94]: 
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де      E – масив значень, отриманий експериментальним шляхом; 
)( AM  – масив значень, отриманий в результаті моделювання, що 

залежить від параметрів моделі ),...,,( 11 paaaA  ; 
F – цільова функція для оптимізації, розраховується як сума квадратів 

відхилень результатів моделювання від експериментальних значень. 
Результатом роботи алгоритму оптимізації має бути такий набір параметрів 

),,...,,( 11 naaaA   моделюючої системи, при якому цільова функція буде 
мінімальною. 

Особливістю вирішення таких задач є висока складність моделі (велика 

кількість параметрів), а також складність цільової функції (багато локальних 

оптимумів) [61]. 

 

1.3.4. Особливості ідентифікації параметрів біологічних та хімічних 

моделей 

 

Різні динамічні системи, такі як біологічні, механічні, електричні, 

громадянські, хімічні, аерокосмічні, підлягають вивченню в різних наукових 
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сферах. Розуміння динаміки цих систем викликає велику зацікавленість як у 

наукових співробітників, так і у інженерів. Побудова математичних моделей з 

використанням ідентифікації параметрів є одним із засобів глибокого вивчення 

характеристик цих систем та модулів [60]. Шукані параметри часто описують 

стабільність і впливають на поведінку системи. Оцінка цих параметрів на 

основі вивчення вхідних та вихідних даних (сигналів) системи є важливим 

кроком при аналізі динамічних систем. 

Використання моделювання для опису різних стадій хімічного 

виробництва дозволяє зменшити видатки виробництва й оптимізувати 

фактичний ефект. Для розробки хімічних моделей використовуються відомі 

закони функціонування хімічних процесів. Окрім того, використовується 

емпіричний підхід на базі аналізу результатів роботи промислової або 

експериментальної установки в різних режимах з варіацією параметрів [26]. 

Отримані дані використовуються для ідентифікації параметрів моделей, що 

розробляються [59]. 

Розробка ефективних підходів до моделювання є також важливою 

задачею в системній біології, забезпечує нові засоби аналізу отримуваних даних 

та базується на глибокому розумінні мови клітин та організмів. Згодом ці 

підходи можуть стати базою систематичних стратегій для отримання ключових 

результатів в медицині, фармацевтичній та біотехнологічній індустріях. 

Наприклад, підходи, які базуються на побудові моделей, можуть надавати 

необхідну інфраструктуру, яка сприятиме виробництву медикаментів, беручи 

до уваги вплив цих медикаментів на біохімічний шлях метаболізму і фізіологію 

[62]. Загальний підхід до створення динамічних моделей, які описують процеси 

всередині та зовні клітин, як правило, задається набором диференціальних 

рівнянь. 

Оцінювання параметрів нелінійних біологічних або хімічних моделей є 

більш складною задачею, ніж оцінювання параметрів лінійних моделей, тому 

що не існує загального аналітичного рішення. Біологічні та хімічні моделі, як 

правило, є динамічними і нелінійними, тому необхідно використовувати 
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нелінійні оптимізаційні підходи, де оцінювання відстані між прогнозами моделі 

та експериментальними даними використовується як критерій оптимальності, 

який необхідно мінімізувати [46]. У зв'язку з тим, що моделі системної 

динаміки мають нелінійну природу і цільова функція, як правило, є 

мультимодальною та невипуклою, необхідно вирішувати задачу глобальної 

оптимізації. 

 

1.4.  Огляд методів вирішення задач оптимізації 

 

1.4.1. Класифікація методів оптимізації 

 

Наявність значних труднощів та специфічних особливостей у вирішенні 

задач оптимізації зумовила розробку великої кількості методів і алгоритмів. Як 

показав аналіз, при їх розробці залучався дуже різноманітний математичний 

апарат – від математичної логіки до теорії динамічних систем, що ускладнює 

проведення відповідної класифікації. Однак, усі розроблені на сьогоднішній 

день методи, залежно від необхідної якості отримання результату, можна 

віднести до одного з двох класів [14]: 

 методи, які завжди приводять до знаходження оптимального рішення, 

але потребують для цього в найгіршому випадку неприпустимо 

великої кількості операцій; 

 методи, які не завжди приводять до знаходження оптимального 

рішення, але потребують для отримання цього рішення прийнятної 

кількості операцій. 

Докладну класифікацію наведено у роботах Назарова А.В. [12]. 

Точні методи вирішення в теорії дискретного програмування є найбільш 

загальними, що призводить до появи все нових різновидів методів і алгоритмів. 

До даної групи відносяться алгоритми, в яких робиться спроба як повного 

перебору при невеликій розмірності задачі, так і максимального скорочення 
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обсягу перебору в протилежному випадку. При цьому має місце неминучість 

експоненціального зростання часу роботи алгоритмів [1]. 

Найбільш поширеними прийомами скорочення перебору є прийоми 

цілеспрямованого перебору, які засновані на методі "гілок та границь" або 

методи "неявного перебору". Ці прийоми складаються з побудови "часткових 

рішень", які представлені у вигляді дерева пошуку, та з використання потужних 

методів побудови оцінок. Ці оцінки використовуються для розпізнавання 

безперспективних часткових рішень, в результаті чого від дерева пошуку 

відразу відсікаються цілі гілки. 

Відомі також інші підходи, коли процес пошуку організований інакше 

(вони інколи використовуються спільно з методом гілок та границь). До них 

відносяться метод динамічного програмування, метод відсічень  та метод 

Лагранжа [12]. До другої групи відносяться алгоритми послідовного 

покращення рішень, які є дуже розвиненими в теорії математичного 

програмування. Вони використовують прийом, який можна назвати 

"послабленням вимог" [27]. Він полягає у відмові від оптимального рішення, 

але в знаходженні "прийнятного" рішення за припустимий час. 

Головною ідеєю даного напрямку є така організація пошуку на множині 

альтернатив, при якій поступово виділялися б все більш кращі припустимі 

рішення. Алгоритми, засновані на цьому прийомі, звичайно називають 

"евристичними", оскільки при їх розробці використовуються інтуїтивні 

міркування, які не підкріплюються відповідним математично строгим 

обґрунтуванням. 

Методи, які використовуються для побудови алгоритмів такого типу, 

дуже залежать від специфіки задачі. Ітеративні процедури, запропоновані для 

цієї мети, нагадують ітеративні процедури пошуку екстремуму при 

використанні алгоритмів градієнтного типу й алгоритмів методу можливих 

напрямків. 

При використанні подібних алгоритмів природно виникає питання про 

можливість досягнення глобального екстремуму або наближення до нього із 
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заданою точністю . Виявляється, що в більшості випадків на практиці може 

бути гарантоване лише досягнення локального екстремуму. Дані алгоритми є 

приблизними, але вони принципово відрізняються від приблизних алгоритмів 

-оптимізації, які будуються на базі точних методів послідовного звуження 

множини рішень та гарантують наближення до екстремуму з точністю до . 

Евристичні алгоритми, побудовані вказаними вище способами, на 

практиці виявляються цілком задовільними. Однак, для отримання задовільних 

характеристик за часом і точністю результату звичайно потрібна велика робота 

по його доробці та синтезу нових підходів знаходження глобального 

екстремуму цільової функції. В результаті удається тільки в дуже рідких 

випадках передбачати й оцінювати поводження таких алгоритмів. Замість цього 

такі алгоритми оцінюються та порівнюються на базі сполучення емпіричних 

даних і аргументів, що спираються на здоровий глузд. Однак, евристичні 

алгоритми не завжди є суттєво складними для формального аналізу. В деяких 

випадках удається довести, що рішення, отримані евристичними алгоритмами, 

завжди будуть відрізнятися в процентному відношенні від оптимального не 

більш ніж на певну величину. 

 

1.4.2. Локальні детерміністичні методи 

 

Локальні детерміністичні методи можуть знайти рішення задачі 

оптимізації із заданою точністю за обмежену кількість кроків, але вони 

шукають лише локальні оптимуми та не здатні вирішувати задачу глобальної 

оптимізації [72]. Розглянемо один з таких методів, тому що він 

використовується для покращання точності рішення, знайденого генетичним 

алгоритмом. Використовуються два методи: градієнтний алгоритм Арміджо для 

оптимізації без обмежень та його модифікація для оптимізації з 

обмеженнями [72]. Вони ефективно покращують точність рішення після 

закінчення ГА. 

Основні особливості роботи градієнтних методів (рис. 1.2) наступні: 
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 основне рівняння прямих методів: 
1i i i ix x h    ; 

 рівняння групи градієнтних методів: 
1 '( )i i i ix x f x    ; 

 умови пошуку довжини кроку k
i    , 

які запропонував Арміджо: 

1
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k
i i i
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Рис.1.2. Робота градієнтних методів 

 

Одним з ефективних актуальних локальних методів є DN2GB, що 

розроблений Деннісом, Гайем та Велшем [36]. Його використання є дуже 

поширеним, до того ж він успішно використовується для ідентифікації 

параметрів складних біологічних моделей [76, 46]. Цей алгоритм входить до 

бібліотеки PORT [73], яка є добре протестованою та ефективною, а також 

використовується на практиці для ідентифікації параметрів. Цей алгоритм є 

варіацією методу Ньютона і він здатний обробляти межі параметрів. Він також 

є стабілізованим за допомогою техніки довірчого інтервалу та адаптивного 

вибору моделі Гесіана для досягнення збіжності.  

Розглянемо докладніше один з найперспективніших класів евристичних 

алгоритмів – локально-стохастичні алгоритми. 
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1.4.3. Локально-стохастичні методи 

 

Методи, які використовують елементи випадковості, стали з'являтися 

відносно недавно, після того, як виявилися недоліки локальних та стохастичних 

алгоритмів (табл. 1.1). В основі першого з таких методів лежить випадковий 

пошук в просторі задачі зі збереженням найкращого отриманого результату. 

Функціонування даних алгоритмів здійснюється наступним чином. 

Випадковий пошук забезпечує добір початкових точок для проведення 

локальної оптимізації. Отже, рішення покращуються не тільки шляхом 

локальної оптимізації, але й шляхом випадкового пошуку кращого з локально 

оптимальних рішень. Вихідну точку для реалізації локально-стохастичного 

пошуку доцільно підбирати за допомогою вагового алгоритму, який забезпечує 

"адаптацію" пошуку до параметрів задачі [58]. 

Відповідно до цієї послідовності визначається і фіксується досягнуте при 

цьому рішення. На кожному наступному кроці за допомогою процедури 

генерування випадкових перестановок вводиться нова послідовність індексів і 

на основі обраного правила або алгоритму визначаються локально-оптимальні 

рішення з фіксацією досягнутих при цьому кращих рішень. Керування 

випадковим пошуком може при цьому виконуватися шляхом зміни або 

структури, або параметрів генерування нової послідовності [82]. 

Застосування такого методу не гарантує отримання оптимального 

рішення. Крім того, результат роботи методу не може бути кращим, ніж в 

інших методах пошуку, оскільки в обох випадках розглядаються одні й ті ж 

дискретні точки простору пошуку задачі. Однак слід зазначити, що за рахунок 

високої швидкості отримання результату локально-стохастичні алгоритми 

відносяться до найбільш ефективних алгоритмів дискретного програмування та 

внаслідок цього отримали значний розвиток останнім часом. Один з 

ефективних методів даного класу [69], а саме алгоритм, побудований на основі 

моделювання еволюційних процесів розвитку живих організмів (генетичний 

алгоритм), і буде розглянуто у даній роботі. 



 29

 

1.5.  Генетичний алгоритм оптимізації 

 

На практиці підчас складно, а інколи й неможливо, зафіксувати 

властивості функціональної залежності вихідних параметрів від вхідних 

величин, ще складніше провести аналітичний опис такої залежності. Ця 

обставина значно ускладнює застосування класичних методів оптимізації, 

оскільки більшість з них базується на використанні апріорної інформації про 

характер поводження цільової функції, а задача визначення приналежності 

функції до того чи іншого класу порівняна за складністю з початковою 

задачею [25]. 

У зв’язку з цим виникає необхідність побудови таких методів, які були б 

здатні відшукувати рішення при практично повній відсутності припущень щодо 

характеру досліджуваної функції при вирішенні задач оптимізації [9]. Цим 

вимогам у значній мірі задовольняють еволюційні обчислення, які є 

алгоритмами пошуку, оптимізації або навчання, що базуються на деяких 

формалізованих принципах природного еволюційного процесу розвитку живих 

організмів [28]. 

 

1.5.1. Історія виникнення і розвитку еволюційних обчислень 

 

Історія еволюційних обчислень почалася з розробки ряду різних 

незалежних моделей еволюційного процесу [4]. Серед цих моделей можна 

виділити три основні парадигми: 

 генетичні алгоритми (ГА); 

 еволюційні стратегії; 

 еволюційне програмування. 

Парадигму генетичних алгоритмів (Genetic Algorithms) запропонував 

Джон Холланд, опублікувавши на початку 60-х років її загальні положення 
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[56]. А всесвітнє визнання вона отримала після виходу в світ у 1975 році його 

класичної праці "Адаптація в природних і штучних системах" [52]. Генетичний 

алгоритм був отриманий в процесі узагальнення й імітації в штучних системах 

таких властивостей живої природи, як природний добір, пристосовність до 

мінливих умов середовища, спадкування нащадками життєво важливих 

властивостей від батьків, тощо. 

Алгоритми в процесі пошуку використовують деяке кодування множини 

параметрів замість самих параметрів, і тому вони ефективно можуть 

застосовуватися для вирішення дискретних та комбінаторних задач оптимізації 

[71], визначених як на чисельних, так і на кінцевих множинах довільної 

природи. Оскільки для роботи алгоритму в якості інформації про функцію, що 

оптимізується, використовуються лише її значення в визначених точках 

простору пошуку  і не потребується обчислень ні похідних, ні будь-яких інших 

характеристик, то даний алгоритм можна застосовувати до широкого класу 

функцій, зокрема, до тих, які не мають аналітичного опису. 

Використання набору початкових точок дозволяє застосовувати для їх 

формування різні способи, які залежать від специфіки задачі оптимізації, що 

вирішується, у тому числі можливим є завдання такого набору безпосередньо 

людиною. Таким чином, основна відмінність генетичних алгоритмів полягає в 

представленні будь-якої альтернативи рішення у вигляді бітового рядка 

фіксованої довжини, маніпуляції з яким виконуються при відсутності 

будь-якого зв’язку з його чисельною інтерпретацією. Тобто в даному випадку 

використовується єдине універсальне представлення будь-якої задачі [35]. 

Базовою теорією для ГА є теорія схем [56]. Поняття схеми було введено 

для визначення множини хромосом, які мають деякі спільні якості, тобто 

однакові біти у певних позиціях. Ця теорія описує вплив операторів ГА на 

формування результату. 

Еволюційні стратегії  (Evolutions Strategies), напроти, оперують 

об’єктами, які тісно пов’язані з задачею, що вирішується. Кожна з альтернатив 

рішення представляється як єдиний масив чисельних параметрів, за кожним з 
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яких ховається, по суті, аргумент цільової функції. Вплив на дані масиви 

виконується, на відміну від генетичних алгоритмів, із врахуванням їх 

значеннєвого вмісту і є спрямованим на покращення значень параметрів, які 

входять до них. Парадигму еволюційних стратегій запропонував у 1973 році 

Реченберг у своїй праці "Еволюційні стратегії: оптимізація технічних систем на 

базі принципів біологічної еволюції" і в 1977 році –  Шефель у праці "Чисельна 

оптимізація комп’ютерних моделей за допомогою еволюційних стратегій". 

Ідеї еволюційного програмування (Evolutionary Programming) були 

запропоновані в 1966 році Фогелем, Оуенсом і Уолшем у праці "Побудова 

систем штучного інтелекту шляхом моделювання еволюції". В основі напрямку 

еволюційного програмування лежить ідея представлення альтернатив у вигляді 

універсальних кінцевих автоматів, здатних реагувати на стимули, які надходять 

із навколишнього середовища. Відповідним чином розроблялися й оператори 

впливу на них. 

 

 

1.5.2. Принцип роботи генетичного алгоритму та його модифікацій 

Розглянемо роботу ГА. Формування вихідної популяції К відбувається за 

допомогою якогось випадкового закону, наприклад, рівномірного, на базі якого 

обирається необхідна кількість точок пошукового простору. Початкова 

популяція може також бути результатом роботи будь-якого іншого алгоритму 

оптимізації [87]. 

Потім різноманітні генетичні оператори, такі як кросинговер, мутація та 

добір, застосовуються до поточної популяції. Для всіх цих генетичних 

операторів існує велика кількість модифікацій [30, 40, 48]. 

Індивідуум представляється бітовим полем (хромосомою), в якому один 

за одним записані усі вхідні параметри задачі оптимізації, закодовані в заданих 

межах та із заданою точністю. Таким чином, отримуємо певну кількість біт на 

кожний параметр, і, відповідно, загальну довжину хромосоми індивідууму. Такі 

оператори ГА, як кросинговер та мутація, працюють на наступних кроках 
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безпосередньо з цим бітовим полем. А при обчисленні цільової функції 

виконується декодування вхідних параметрів з хромосоми. Загальну структуру 

ГА наведено на рис.1.3.  

Початкова    популяція    індивідуумів

Створення    початкової    множини   КП

Схрещування

Випадково-детермінований    обмін    між
КП

Мутація

Випадкова    зміна    КП

Отримане    оптимальне    або    близьке
до    нього    рішення

Результат

Виконана    умова
зупинення    алгоритму

так

ні

Перехід    до
нової    ітерації

(нове    покоління)

Добір

Добір    КП    за    значенням    цільової
функції

 
Рис.1.3  Загальна структура генетичного алгоритму 
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Представлення індивідуумів може бути різним: стандартний бінарний код 

(представлення числа у звичайній двійковій системі числення) та код Грея 

(циклічний двійковий код  [30] ).  

Оператор випадково-детермінованого обміну (схрещування) моделює 

природний процес спадкування, тобто забезпечує передачу властивостей новим 

КП (нащадкам). В теперішній час знаходять широке застосування одноточкові, 

багатоточкові та рівномірні оператори, залежно від типу розбивки КП [12]. На 

рис. 1.4 представлено структуру одноточкового оператора схрещування. 

Одноточковий оператор працює наступним чином. Спочатку випадковим 

чином обирається одна з точок розриву (точка розриву – ділянка між сусідніми 

бітами в рядку). Обидві батьківські структури розриваються на два сегменти в 

цій точці. Потім відповідні сегменти різних батьків склеюються та утворюється 

два генотипи нащадків. Наприклад, припустимо, що один з батьків складається 

з 10 нулів, а інший – з 10 одиниць. Нехай з 9 можливих точок розриву обрана 

точка 3, тоді робота одноточкового оператора схрещування виглядає так, як 

показано на рис. 1.4. 
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Рис.1.4 Структура одноточкового оператора схрещування 

 

Імовірність застосування оператора схрещування обирається достатньо 

великою, у межах від 0.25 до 1. Робиться це для того, щоб забезпечити постійну 

появу нових КП, які розширюють простір пошуку. Слід зазначити, що для 

операції схрещування можуть застосовуватися також багатоточкові та 

рівномірні оператори схрещування [89]. В багатоточковому операторі 

обирається z ≥ 1 точок розриву, та батьківські хромосоми обмінюються кожним 

другим сегментом між точками [84]. В рівномірному операторі схрещування 

кожен біт першого батька спадкується першим нащадком із заданою 



 34

імовірністю, у протилежному випадку цей біт передається другому нащадку 

[41]. 

Після того, як закінчиться етап схрещування, виконуються оператори 

випадкової зміни КП (мутації). Оператор мутації служить для моделювання 

природного процесу мутації [70], суть якого полягає у наступному. Будь-яка 

популяція, якою б великою вона не була, охоплює обмежену область простору 

пошуку. Оператор обміну (схрещування), безумовно, розширює цю область, 

але все ж до певної міри, оскільки використовує обмежений набір значень, 

заданий початковою множиною К (початковою популяцією). Внесення 

випадкових змін до КП дозволяє перебороти це обмеження, а інколи й значно 

скоротити час пошуку або покращити якість результату [55]. 

Оператор добору формує наступне покоління з нових індивідуумів (КП), 

які були сформовані за допомогою кросинговера та мутації [λ , μ], або 

одночасно з нових індивідуумів та їх батьків [λ + μ] (рис. 1.5) [45]. 

 

Рис.1.5 Формування наступного покоління оператором добору 

 

Базовими методами добору є селекція, яка основана на принципі колеса 

рулетки  та її модифікація – універсальний стохастичний добір [13] . При 

універсальному стохастичному доборі випадковим чином обираються тільки 

зсув відносно початку колеса рулетки, а інші значення розподіляються 

рівномірно. Це забезпечує більшу імовірність успішного пошуку глобального 
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оптимуму. Імовірність добору в цих методах розраховується пропорційно 

значенням їх функцій пристосованості або виходячи з рангу індивідууму, 

ігноруючи абсолютне значення функції пристосованості (рангова селекція). 

Рангова селекція дозволяє уникнути масштабування, необхідного для 

пропорційного добору, при цьому потужність добору визначається 

безпосередньо, на відміну від обирання коефіцієнтів масштабування. 

Альтернативним методом добору є турнірна селекція [49] , при якій 

випадковим чином обираються учасники турніру, а кращий з них переходить до 

наступного покоління. Цей процес повторюється, доки не буде сформоване 

нове покоління. 

В процесі роботи алгоритму усі зазначені вище оператори 

використовуються багаторазово та ведуть до поступової зміни початкової 

популяції. Оскільки всі оператори спрямовані на покращення кожної окремої 

КП, то результатом їх роботи є поступове покращення – еволюція до 

локально-оптимального (оптимального) рішення [29]. 

Критерієм зупинення генетичного алгоритму може бути одна з трьох 

подій: 

 сформовано задане число поколінь; 

 популяція досягла заданого рівня якості; 

 досягнуто певний рівень збіжності, при якому покращення популяції 

не відбувається. 

Після роботи генетичного алгоритму з кінцевої популяції обирається та 

КП, яка дає мінімальне (або максимальне) значення цільової функції і є, у 

підсумку, результатом роботи генетичного алгоритму [51]. 
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1.5.3. Паралельні генетичні алгоритми. 

 

Властиві ГА «внутрішній» паралелізм і закладена в них можливість 

розподілених обчислень сприяли розвитку паралельних ГА (ПГА). Перші 

роботи в цьому напрямку з'явилися в 60-х роках, але тільки в 80-і роки, коли 

були розроблені доступні засоби паралельної реалізації, дослідження ПГА 

прийняли систематичний масовий характер і практичну спрямованість. У 

цьому напрямку розроблено багато моделей і реалізацій, деякі з яких 

представлені нижче. 

Насамперед, необхідно відзначити, що в основі ПГА лежить 

структуризація популяції (множини потенційних рішень) – його розбивки на 

кілька підмножин (підпопуляцій). Цю розбивку можна зробити різними 

способами, які й визначають різні види ПГА. Відповідно до сучасної 

класифікації розрізняють глобальні ПГА, розподілені ГА (РГА), клітинні ГА 

(КГА) і коеволюційні ГА (КЕГА). У простому ГА, графічно представленому 

на рис. 1.6а, використовується одна популяція особин, кожна з яких може 

взаємодіяти з будь-якою іншою особиною. На рис.1.6а кожна особина 

представлена точкою. Глобальний ПГА реалізується фактично за схемою 

«клієнт-сервер», де на сервері, в основному, виконується генетичний 

алгоритм, а клієнти виконують «чорнову роботу» – оцінку значень фітнес-

функції всіх особин популяції, що вимагає великих обчислювальних 

ресурсів. У РГА популяція розбивається на множину підпопуляцій, кожна з 

яких еволюціонує незалежно (згідно ПГА) і обмінюється через деякій «час 

ізоляції» із сусідніми підпопуляціями за певною схемою, що графічно 

представлено на рис.1.6б. У КГА є множина підпопуляцій, кожна з яких 

складається тільки з однієї особини. В один момент часу дана особина може 

взаємодіяти тільки із сусідніми особинами. Відношення сусідства задається у 

вигляді деякої регулярної структури – сітки, що графічно представлено на 

рис.1.6в. 
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Рис.1.6. а) Простий ГА , б) Розподілений ГА , в) Клітинний ГА. 

 

1.5.4. Методи обробки обмежень у генетичному алгоритмі 

 

При постановці задачі оптимізації (див. розділ 1.1.1) можуть задаватися 

функції обмежень g(x) ≤ 0 та h(x) = 0, при цьому рішення має задовольняти цим 

функціям обмежень. Існують різні підходи до обробки обмежень в ГА [97, 80]: 

 штрафні функції; 

 поведінкова пам'ять; 

 спеціалізовані ГА. 

Перші два підходи детальніше розглянуті нижче, а спеціалізовані ГА 

виходять за рамки даної роботи, оскільки при такому підході до обробки 

обмежень необхідна модифікація цільової функції, кроків самого ГА та 

простору пошуку для обробки певних обмежень. Розроблені таким чином ГА 

можуть вирішувати тільки  невелику кількість проблем при певних 

обмеженнях, отже майже для кожної окремої проблеми треба розробляти 

окремий спеціалізований ГА [66]. Такі ГА дають високу продуктивність, але 

вони не є універсальними. 

Штрафні функції досить часто використовуються для обробки обмежень 

в проблемах оптимізації, в тому числі й при вирішенні цих проблем за 

допомогою ГА. Суть штрафних функції в тому, що вони модифікують значення 

цільової функції при порушенні обмеження та перетворюють вирішення 
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проблеми оптимізації з обмеженнями до вирішення проблеми оптимізації без 

обмежень. Використовується два основних типи штрафних функцій – з  

додаванням та з множенням [97]: 

   
   

,
,

f x if x F
eval x

f x p x otherwise
   

 або    
   

,
,

f x if x F
eval x

f x p x otherwise
   

. 

Якщо нема порушення обмеження (тобто рішення в області припустимих 

значень), то цільова функція f(x) лишається незміненою, а якщо є порушення, 

то до значення цільової функції додається або помножується якийсь штраф 

p(x). Існує багато видів розрахунку цього штрафу, але одним з найпоширеніших 

є статичний штраф, в якому сума усіх порушень обмежень помножується на 

обрану достатньо велику константу, а потім цей штраф додається до значення 

цільової функції. 

       max 0, max 0,i j
i j

p x K g x h x
 

   
 
  . 

Обробка обмежень методом поведінкової пам'яті виконується в декілька 

етапів [80]. Перші етапи виконують пошук області допустимих значень рішень. 

При цьому виконується оптимізація функцій обмежень послідовно, кількість 

етапів дорівнює кількості функцій обмежень (рис. 1.7). Результатом оптимізації 

функції обмеження є набір рішень (популяція в ГА), певний процент яких 

задовольняє поточному та всім попереднім обмеженням. Цей процент задається 

користувачем та є зазвичай високим (70-90%). А на останньому етапі 

виконується оптимізація цільової функції за допомогою звичайного ГА у 

знайденій області значень. 

x1

x2

F

g1

g2

g3

 
Рис.1.7. Ілюстрація оптимізації функцій обмежень 
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1.6.  Задачі досліджень 

 

З проведеного вище аналізу стану розробок  в області паралельного 

моделювання та  ідентифікації параметрів моделей складних динамічних 

систем випливають наступні задачі досліджень, вирішенню яких присвячено 

дану роботу: 

1. Розробити структурну організацію паралельного моделюючого 

середовища, орієнтованого на моделювання, оптимізацію й 

ідентифікацію параметрів моделей СДС. Сформульовати  вимоги до 

середовища з боку СДС і користувачів предметних областей, 

визначити функціональність середовища. 

2. Для ефективного дослідження ГА та його модифікацій необхідно 

розробити підсистему оптимізації на базі ГА, яка містить велику 

кількість параметрів та модифікацій алгоритму, а також розробити 

механізм тестування всіх реалізованих параметрів. Також необхідно 

інтегрувати розроблену підсистему до паралельного моделюючого 

середовища для того, щоб виконувати тести на реальних моделях. 

3. Провести інтенсивне тестування продуктивності алгоритму, 

аналітичну та експериментальну оцінку ефективності його 

модифікацій на штучних цільових функціях різної складності. 

Встановити залежність настроювання параметрів алгоритму від 

складності цільової функції для забезпечення прийнятної точності 

рішення при порівняно невеликих часових витратах на оптимізацію. 

4. Розробити гібридний метод для покращення ефективності оптимізації, 

а також обрати критерій зупинки ГА, який забезпечить зменшення 

обсягу обчислень при збереженні точності рішення. 

Провести аналітичну та експериментальну оцінку ефективності 

гібридного методу на багатьох штучних цільових функціях та на 
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складних динамічних системах, а саме нелінійних біологічних та 

хімічних моделях. 

5. Дослідити та впровадити базові методи обробки обмежень ГА. 

6. Провести дослідження розробленої підсистеми оптимізації для 

ідентифікації параметрів складних нелінійних біологічних моделей та 

виконати її адаптацію до особливостей моделей цього класу. 

7. Розробити підхід до паралельного виконання обчислень цільової 

функції та реалізувати його в підсистемі оптимізації. Апріорно 

оцінити та експериментально довести його ефективність для 

вирішення задач оптимізації складних динамічних систем, особливо 

для ідентифікації параметрів  моделей СДС. Проаналізувати 

ефективність стандартів MPI та CORBA як засобів розпаралелювання 

такого типу задач. 
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2 СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРАЛЕЛЬНОГО МОДЕЛЮЮЧОГО 

СЕРЕДОВИЩА, ОРІЄНТОВАНОГО НА ОПТИМІЗАЦІЮ Й 

ІДЕНТИФІКАЦІЮ МОДЕЛЕЙ СДС 

 

2.1. Вимоги до методів і засобів моделювання СДС  

 

Аналіз досвіду розробки й використання моделей складних динамічних систем, 

мов моделювання, урахування можливостей сучасних обчислювальних систем 

та їх програмного забезпечення дозволяє зробити висновок, що всі вимоги, на 

основі яких повинні розвиватись методи й засоби моделювання СДСЗП, 

СДСРП, доцільно розділити на вимоги з боку фахівців предметних областей і 

вимоги з боку самих об'єктів моделювання -  СДС. 

До основних вимог, що висуваються експертами предметних областей, 

відносяться: 

1) реалізація принципу дружності до розробників та користувачів 

моделей, симуляторів, автоматизованих систем і тренажерів – 

спеціаліст предметної області повинен мати можливість зосередитися 

безпосередньо на проблемах  своєї галузі знань, а не на необхідності 

освоювати складні апаратно-програмні ресурси; 

2) простота використання: доступність користувальницького інтерфейсу, 

який підтримує створення і відлагодження моделей і симуляторів, 

доступність мови моделювання; 

3) забезпечення високоінтелектуальної  інтерактивної  підтримки 

розробників та користувачів на всіх фазах життєвого циклу засобів 

комп’ютеризації СДСЗП, СДСРП, зокрема: 

 cпецифікація об'єктів моделювання мовними засобами, 

зрозумілими експертам предметних областей; мінімізація 

обсягів рутинної ручної праці на етапі первинної специфікації та 

кодування топологій; 
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 топологічний аналіз специфікацій і автоматичне генерування 

формальних відображень структури та параметрів СДСЗП, 

СДСРП; 

 автоматичне генерування рівнянь CДСЗП, СДСРП за даними 

топологічного аналізу (Model) та  придання їм форми, що 

вимагають обчислювальні методи (Simulation Model); 

 програмування симуляторів; 

 вирішення рівнянь обчислювальними методами, що 

вибираються розробником моделі; 

 проведення модельних експериментів за програмою 

дослідження CДСЗП, СДСРП (Simulation); 

 візуалізація та документування результатів моделювання; 

 архівація моделей і симуляторів з метою їх повторного 

використання; 

4) можливість інтеграції з САПР предметних областей на рівні мов  

специфікацій об’єктів проектування та їхніх моделей, модельна 

підтримка всіх етапів проектування складних динамічних систем; 

5) моделювання СДСЗП та СДСРП на загальній методичній основі, 

можливість побудови об'єктно- та проблемно-орієнтованих засобів 

моделювання; 

6) можливість моделювання СДСЗП, СДСРП реальної складності в 

рамках промислових інноваційних проектів з застосуванням засобів 

автоматизованого топологічного аналізу та генерування рівнянь; 

7) реалізація  методів і засобів рішення задач ідентифікації та оптимізації 

параметрів СДСЗП-, СДСРП-моделей реальної складності; 

8) вирішення  задач реального часу стосовно моделей СДСЗП, СДСРП 

реальної складності та забезпечення  навчання користувачів і тренінгу 

персоналу, що має працювати з динамічними системами в реальних 

промислових умовах. 
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До вимог, що висуваються з боку складних динамічних систем, 

відносяться: 

1) враховування того факту, що математичні моделі СДСЗП і СДСРП 

містять формальні описи топологій і системи алгебраїчних та 

диференціальних рівнянь великої розмірності; при цьому топологічні і 

математичні описи мають інтегруватися з метою генерування систем 

рівнянь і їхніх дискретних аналогів;  

2) сучасна системна організація на основі інформаційних технологій, 

здатність інтегруватись з Grid- та Cloud-ресурсами, бути базою для 

побудови європейських дослідницьких інфраструктур; 

3) об’єктно-орієнтована реалізація моделюючого програмного 

забезпечення; 

4) наявність бібліотеки обчислювальних  методів для побудови 

дискретних Simulation- моделей і симуляторів СДСЗП, СДСРП; 

5) наявність сучасних засобів для візуалізації та документування всіх 

етапів побудови моделей і симуляторів, фіксації динамічних процесів 

як результатів моделювання; 

6) Наявність апаратних і програмних ресурсів, достатніх для реалізації 

комплексів «математична модель»-«симулятор»-

«оптимізатор/ідентифікатор» і здатних вирішувати задачі 

напівнатурного  моделювання СДСЗП, СДСРП на етапах 

передпромислових випробувань. 

 

2.2. Функціональність апаратно-програмних і системних засобів, 

орієнтованих на комплексне вирішення задач моделювання СДС 

 

Для комплексного вирішення задач моделювання СДСЗП, СДСРП з 

врахуванням сформульованих вище вимог потрібні апаратно-програмні та 

системні засоби, функціональність яких охоплює всі етапи розробки, 
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верифікації, відлагодження, оптимізації та використання математичних 

моделей і симуляторів.   

Пропонується  розробити  проблемно орієнтоване паралельне  

моделююче середовище (ПОПМС) як системне об'єднання вказаних засобів. 

Функціональність  пропонованого  середовища  (рис.2.1) зосередимо в 

чотирьох наступних групах функцій. 

 

2.2.1. Діалогові функції інтерактивного спілкування розробників і 

користувачів математичних моделей і паралельних симуляторів з 

апаратно-програмними ресурсами ПОПМС. 

Функції інтерактивного спілкування мають дві складові, а саме: функції, 

що реалізуються засобами операційних систем паралельних MIMD-кластерів 

(поставляються фірмами) і модельно орієнтовані функції, що мають 

формулюватись і розроблюватись у складі моделюючого програмного 

забезпечення  ПОПМС. Саме цю складову сформульовано за змістом і показано 

на рис.2.1 – від презентації ПОПМС і навчання користувачів через діалогову 

підтримку всіх дій розробників моделей і паралельних симуляторів до 

напівнатурного моделювання людино-машинних систем та формування 

науково-проектних звітів. 

 

2.2.2. Функції паралельного моделювання.  

Ця група функцій визначає алгоритмічну й програмно-апаратну 

підтримку всіх етапів розробки математичних моделей та паралельних 

симуляторів, робіт з топологіями СДСЗП, СДСРП, апроксимації топологій 

СДСРП відносно просторових координат, генерування систем рівнянь, 

формування віртуальних паралельних Simulation-моделей на всіх можливих 

рівнях розпаралелювання, апріорного аналізу й девіртуалізації дискретних 

Simulation-моделей, реалізації паралельних вирішувачів рівнянь  (Modeling), 

проведення модельних експериментів, формування і візуалізації результатів 

моделювання  (Simulation). 
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2.2.3. Функції вирішення задач синтезу, ідентифікації й оптимізації 

моделей і паралельних симуляторів. 

 

Формалізація функцій щодо задач синтезу структур паралельних 

симуляторів, верифікації, ідентифікації параметрів та оптимізації моделей 

СДСЗП, СДСРП визначає проблемну орієнтацію моделюючого середовища, їх 

реалізація є основним завданням розробки повнофункціонального 

моделюючого програмного забезпечення (Modeling and Simulation Software) 

ПОПМС. На рис.2.1 показано зміст цих функцій від постановки задач через 

алгоритмізацію до паралельниої реалізації структур «модель»-«симулятор»-

«оптимізатор» з випробовуваннями на задачах заданих предметних областей. 

Формалізацію доцільно провести на основі алгоритмів, які проаналізовано в 

розділі 1.  

2.2.4. Функції системної організації та інфраструктури. 

Системну організацію функціонування ПОПМС побудуємо за принципом 

декомпозиції середовища на підсистеми, запропонованим в [106, 107] стосовно 

розподілених паралельних моделюючих середовищ загального призначення. 

Функції, показані на рис. 2.1, мають «надпідсистемний» характер і 

відтворюють той факт, що названі вище функції ПОПМС взаємопов’язані, їх 

виконання можливе за схемою «клієнт – сервер» або на основі браузера. Для 

обох варіантів сформульовано аналогічні функції по прийому заявок на 

моделювання, комунікації з підсистемою діалогу, по заходах безпеки та 

розподілу заявок між паралельними ресурсами, по захисту і використанню 

даних, отриманих в результаті модельних експериментів. З огляду на 

колективне використання паралельних ресурсів науково-інженерними групами 

предметних областей актуальною задачею є визначення і реалізація функцій, 

що забезпечать інфраструктурний режим роботи середовища за принципом 

«ПОПМС як СLOUD-сервіс». 
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Рис.2.1 Функціональність ПОПМС 
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орієнтованого паралельного 

моделюючого середовища (ПОПМС) 

Функції інтерактивного 
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2.3. Визначення проблемно орієнтованого паралельного моделюючого 

середовища 

 

За функціональним призначенням ПОПМС – це сполучна ланка між 

користувачем (розробником моделей) і операційною системою деякої апаратної 

платформи (рис. 2.2). Загалом ПОПМС повинне якомога повно задовольняти 

сформульовані вище вимоги, що орієнтовані на дружність до кінцевого 

користувача, та бути незалежним від різних платформ і мов реалізації. 

Рис. 2.2 Роль середовища моделювання. 

 

На цій підставі вводиться наступне визначення:  

Проблемно орієнтоване паралельне моделююче середовище (ПОПМС) – 

це системна організація на основі нових інформаційних технологій спільного 

функціонування паралельних апаратних ресурсів, загальносистемного та 

цілеспрямовано розробленого моделюючого програмного забезпечення з 

врахуванням особливостей задач певної предметної області, що підтримують 

всі етапи математичного моделювання складних динамічних систем, 

оптимізації та ідентифікації параметрів паралельних моделей і симуляторів. 
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Структуру ПОПМС наведено на рис. 2.3. До апаратних засобів ПМС 

відносяться комп'ютерні системи MIMD-архітектур і персональні комп'ютери, 

які об'єднані в паралельно функціонуючу групу, звану кластером, за MIMD-

принципом.Доступ до апаратних ресурсів релізовано за допомогою мережевих 

технологій з робочих місць, які представлені потужними персональними 

комп'ютерами. При цьому периферійні пристрої виконують візуалізацію і 

документування на різних етапах моделювання. Веб-сервер необхідний для 

підтримки веб-базованого підходу до паралельного  моделювання в ПОПМС. 

Рис. 2.3. Системна організація ПОПМС. 

 

Системне програмне забезпечення ПМС містить паралельні операційні 
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Крім цього, в середовищі моделювання необхідно виділити підсистему 

діалогу з користувачем, яка має системно і модельно-орієнтовані складові. 

 

2.4. Декомпозиція ПОПМС на компоненти, засоби проблемної орієнтації 

 

Структуру апаратної реалізації ПОПМС наведено на рис. 2.4. 

 

Рис. 2.4. Апаратне забезпечення ПОПМС. 

 

 В основі даної структури є організація віддаленого веб-базованого 

підходу до моделювання. Відзначимо, що на відміну від стандартного підходу, 

тут моделююча програма запускається на виконання не на веб-сервері, а на 

супер-ЕОМ MIMD-архітектури або кластері. У даній структурі веб-сервер 

з'єднаний безпосередньо з сервером бази даних, що дозволяє користувачеві 

зберігати параметри моделей і самі моделі в базі даних. При цьому мається на 

увазі, що клієнт має локальний доступ до периферійних пристроїв для 

візуалізації та документування результатів моделювання.  
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Згідно з принципом декомпозиції розподілених паралельних моделюючих 

середовищ на повнофункціональну множину підсистем [106, 107] визначимо 

компоненти і підсистеми ПОПМС, розробка яких може проводитись автономно 

з орієнтацією на реалізацію функціональності, сформульованої вище (рис. 2.1). 

На рис.2.5 наведені компоненти моделюючого програмного забезпечення 

ПОПМС. Відзначимо, що тут модельно-орієнтована частина підсистеми діалогу 

є компонентою моделюючого програмного забезпечення. Підсистема діалогу 

істотно полегшує працю експертів предметних областей, забезпечуючи 

діалогову комп'ютерну  підтримку всіх етапів  побудови і застосування 

паралельних  моделей і симуляторів і виконуючи функції, наведені на рис.2.1.  

 
Рис. 2.5. Моделююче ПЗ ПОПМС 
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здатні інтегруватися з математичними описами динамічних процесів. Попри 

фізичну різноманітність процесів різних предметних областей на 

технологічному рівні можливі топології узагальнюються як технологічні схеми 

(ТС), мережеві динамічні системи (МДС), структури автоматизованих систем 

(САС) та вторинні топології (ВТ), що утворюються в результаті апроксимації 

безперервних СДСРП відносно просторових координат відповідними 

дискретними аналогами [107]. Постановка задач, алгоритмізація й програмна 

імплементація топологічного аналізу мають свою специфіку в кожній 

предметній області і є суттєвим фактором проблемної орієнтації моделюючого 

середовища. 

Генератор рівнянь (ГР) - це програма, яка на основі формального 

представлення топології СДСЗП, СДСРП і рівнянь процесів в окремих 

елементах формує векторно-матричну систему рівнянь всього об'єкта 

моделювання  (модель), перетворює її до форми, зручної для їхнього 

подальшого чисельного рішення (Simulation-модель) і формує дискретну 

Simulation-модель (ДSМ) за обраним обчислювальним методом. З огляду на 

різноманітність фізичної суті та  математичних описів СДСЗП, СДСРП в різних 

предметних областях алгоритмічно-програмні задачі генерування рівнянь поряд 

з загальними науково-методичними прийомами мають яскраво виражений 

проблемно орієнтований характер. Згенеровані ДSМ-рівняння є базою для 

побудови як послідовних, так і паралельних симуляторів ПОПМС.  

Структуру ГР наведено на рис. 2.6. Тут генератор рівнянь поряд з 

функціональною частиною включає також засоби діалогової підтримки роботи 

користувача, що відносяться до ПОПМС. 
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Рис.2.6. Схема генератора рівнянь 

 

Далі розглянемо вирішувач рівнянь (ВР), який являє собою програму, що 
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ПОПМС показано на рис. 2.7. Інтеграція ТА, ГР, ВР з координацією з боку 

підсистеми діалогу утворює паралельний симулятор ПОПМС. 

 
Рис. 2.7. Структура вирішувача рівнянь. 
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зв’язком через канал «параметри моделі». Структуру підсистеми показано на 

рис. 2.8. 

 
Рис. 2.8. Підсистема оптимізації та ідентифікації. 
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де      E – масив значень, отриманий експериментальним шляхом; 
)( AM  – масив значень, отриманий в результаті моделювання, що 
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F – цільова функція для оптимізації, розраховується як сума квадратів 

відхилень результатів моделювання від експериментальних значень. 
Результатом роботи алгоритму оптимізації має бути такий набір параметрів 

),,...,,( 11 naaaA   моделюючої системи, при якому цільова функція буде 
мінімальною. 

Результатом роботи алгоритму оптимізації має бути такий набір 

параметрів моделюючої системи, при якому цільова функція буде мінімальною. 

Експериментальні 
спостереження 

E 

Математична модель 

Вирішувач рівнянь 

Обчислення цільової 
функції 

Методи оптимізації і 
ідентифікації 
параметрів 

M 



 55

 В алгоритмічному забезпеченні компоненти «послідовний і паралельний 

симулятори» ПОІП (рис. 2.8) передбачено вирішення оптимізаційних задач 

балансування  завантаження паралельних ресурсів: оцінка завантаження  

віртуальних процесів на всіх можливих рівнях розпаралелювання; статичне 

балансування завантаження на всіх рівнях; порівняльний аналіз 

розпаралелювання за критерієм рівномірного розподілу завантаження 

віртуальних паралельних процесів і вибір оптимального варіанту, що 

рекомендується до програмної імплементації; оптимальне розміщення цього 

варіанту процесів на процесорах цільової MIMD-системи.  

Важливе значення для проблемної орієнтації має інтеграція ПОІП з 

підсистемою  баз даних (ПБД) моделей та їх параметрів, оскільки дані, що 

використувуються в середовищі моделювання, досить громіздкі  і їх 

збереження в окремих файлах суттєво ускладнює роботу користувача. В ПБД 

зберігаються наступні основні дані: характеристики апаратного та системного 

програмного забезпечення паралельних ресурсів ПОПМС; дані користувача; 

початкові і перетворені дані модельованих систем; архівування виконуваних 

паралельних і послідовних програм; дані тестових завдань, планів імітаційних 

експериментів, архівування результатів моделювання. Крім того, формується  

ПОПМС-архів моделей СДСЗП, СДСРП для їх повторного використання в  

подальших дослідженнях.  

Підсистема ІТ-підтримки  ПОПМС  забезпечує оперативну організацію 

розподілених обчислень, ресурсів комунікації та моделювання за допомогою 

технологій сучасних обчислювально-інформаційних  мереж з можливістю  

реалізації дистанційного веб-підходу до паралельного моделювання, інтеграції 

з CLOUD-ресурсами та з європейськими дослідницькими інфраструктурами 

[106, 107, 109].Отрімані  результати опубліковано   у роботах [121], [123].   

 

2.5. Висновки  

1. Сформульовано вимоги до апаратно-програмних засобів реалізації 

симуляторів складних динамічних систем з боку експертів 
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предметних областей (розробників і користувачів моделей) і самих 

об’єктів моделювання – СДСЗП, СДСРП. Таке формулювання є 

основою для комплексного вирішення проблеми розробки й 

застосування послідовних і паралельних симуляторів, системної 

організації їхнього функціонування. 

2. Функціональність алгоритмічних, апаратно-програмних і системних 

ресурсів, що в повній мірі можуть задавольнити сформульвані вимоги, 

зосереджено в чотирьох групах функцій – інтерактивного спілкування 

експертів предметних областей з апаратно-програмними ресурсами; 

паралельного моделювання; вирішення задач синтезу, ідентифікації й 

оптимізації моделей і симуляторів; системної організації та 

інфраструктури. 

3. Для комплексного вирішення задач моделювання СДСЗП, СДСРП 

запропоновано  структуру проблемно орієнтованого паралельного  

моделюючого середовища (ПОПМС) як системної організації 

спільного функціонування паралельних апаратних ресурсів, 

загальносистемного та цілеспрямовано розробленого моделюючого 

програмного забезпечення з врахуванням особливостей задач певної 

предметної області, що підтримують всі етапи математичного 

моделювання складних динамічних систем, оптимізації та 

ідентифікації параметрів паралельних моделей і симуляторів. 

4. Проведено декомпозицію ПОПМС на підсистеми та компоненти, 

визначено засоби проблемної орієнтації середовища, до яких належать 

підсистема оптимізації та ідентифікації параметрів моделей і 

симуляторів, компоненти підсистем діалогу, топологічного аналізу, 

генерування та вирішувачів рівнянь, балансування завантаження 

процесів і процесорів, баз даних та ІТ-підтримки середовища. 
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3 ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ ТА ЙОГО 

МОДИФІКАЦІЙ  

 

3.1. Базовий генетичний алгоритм та його генетичні оператори 

 
Формально генетичний алгоритм можна описати таким чином: 

ГА = (P, N, l, r, k, m, f, pk, pm), 

де P = (a1, ..., aN ) - популяція, 

ai – потенційне рішення задачі, яке представляється особиною у 

вигляді хромосоми; 

 N - розмір популяції (ціле число); 

l - довжина хромосоми популяції (ціле число); 

r - оператор репродукції  (добору батьківських особин); 

k - оператор кросинговеру; 

m - оператор мутації; 

f - фітнес-функція; 

pk - ймовірність кросинговеру; 

pm - ймовірність мутації. 

Укрупнений послідовний генетичний алгоритм генерування тесту у 

вигляді псевдокоду має наступний вигляд: 
Послідовний генетичний алгоритм () 
{ 

Ініціалізація параметрів; 
Генерування початкової популяції  особин; 
While (не виконана умова зупинки) 
{ 

Оцінка фітнес-функції; 
//Виконання генетичних операторів 
генетичний оператор репродукції; 
генетичний оператор кросинговеру, 
генетичний оператор мутації; 
генерування нової популяції; 

} 
Видача кінцевої популяції – множини потенційних рішень. 

} 
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Тут на етапі ініціалізації задаються початкові значення параметрів. 

Початкова популяція вхідних наборів зазвичай генерується випадковим чином. 

Хоча якщо є апріорна інформація про деякі вхідні набори з хорошими 

тестовими властивостями, то вони можуть бути включені в початкову 

популяцію. Оцінка фітнес-функції є самим ресурсоємним етапом. 

Відомо, що для вирішення конкретного завдання за допомогою 

генетичного алгоритму необхідно визначити поняття особини - потенційного 

рішення проблеми, популяції, генетичних операторів кросинговеру 

(схрещування) і мутації, задати оціночну (фітнес-) функцію. Ефективність 

генетичного алгоритму залежить від цілого ряду параметрів: розміру популяції, 

методу вибору особин з попередньої популяції, схрещування і мутації, 

ймовірностей виконання операторів кросинговеру і мутації, а також виду 

оцінної функції. 

 

3.1.1. Кодування потенційних рішень 

 

У нашому випадку потенційне рішення представляється вектором 

дійсних чисел ),...,( 1 nxxX  . Тому особина є вектор дійсних чисел, а популяція - 

множина векторів. Кожну дійсну компоненту вектора Х можна кодувати 

двійковим вектором. Для цього розроблені різні методи кодування.  

Для представлення дійсного рішення (хромосоми) x  

використовуватимемо двійковий вектор [17], який застосовується в класичному 

простому ГА. Його довжина залежить від необхідної точності рішення, яку в 

даному випадку покладемо 3 знаки після коми. 

Наприклад, відрізок[–10,+10]  довжини 20 для досягнення заданої 

точності повинен бути розбитий на рівні частини (маленькі відрізки), число 

яких повинне бути не менше 20*1000. Як двійкове представлення 

використовуємо двійковий код номера (маленького) відрізка. Цей код дозволяє 

визначити відповідне йому дійсне число, якщо відомі межі області рішення. 
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Звідси витікає, що двійковий вектор для кодування дійсного рішення повинен 

мати 15 біт, оскільки 16384= 142 <20000 32768215  . 

Це дозволяє розбити відрізок [–10,+10] на 32768 частин і забезпечити 

необхідну точність. Відображення з двійкового уявлення ( 01314 ...bbb ) ( }1,0{ib ) у 

дійсне число з відрізка [а, з] = [–10,+10] виконується в два кроки. 

1) Переведення двійкового числа в десяткове: 

  Xbbbb
i

i
i 
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14

0
201314 2...  

2) Обчислення відповідного дійсного числа х: 

12
2010

12
)(

1515 





 xacxax ,  

де (– 10) – ліва межа області рішення. 

Природно, що хромосоми (000000000000000) і (111111111111111) 

представляють межі відрізка –10 і +10 відповідно. Очевидно, при даному 

двійковому представленні дійсних чисел можна використовувати класичний 

простий ГА. 

Розглянуте двійкове представлення дійсного числа має істотний недолік: 

відстань між дійсними числами (на числовій осі) часто не відповідає відстані 

(по Хеммінгу) між їх двійковими представленнями. Тому бажано отримати 

двійкове уявлення, де близькі відстані між хромосомами (двійковими 

представленнями) відповідали б близьким відстаням в проблемній області (в 

даному випадку відстані на числовій осі). Це можна зробити, наприклад, за 

допомогою коду Грея, якій ми будемо використовувати у наших 

імплементаціях ГА. Код Грея є двійковим кодом, послідовні елементи якого 

відрізняються тільки на один розряд. У таблиці 3.1 приведений для прикладу 

код Грея для чотирьохбітових слів. 
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Таблиця 3.1 

Представлення числа в стандартному коді та в коді Грея 

Число Стандартний код Код Грея 
0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 1 0 0 1 
2 0 1 0 0 1 1 
3 0 1 1 0 1 0 
4 1 0 0 1 1 0 
5 1 0 1 1 1 1 
6 1 1 0 1 0 1 
7 1 1 1 1 0 0 

 

Бетке був одним з перших, хто показав переваги під час пошуку рішення, 

які може дати код Грея [32]. Наочна різниця між стандартним кодом та кодом 

Грея наведена в табл. 3.1. 

Розглянемо алгоритми перетворення двійкового числа  mbbb ,...,1  в 

код Грея  mggg ,...,1  і навпаки. 

Procedure Binary-to-Gray() 
{ 

g1=b1 
for k=2 to m do 
gk=bk-1 xor bk 

} 

 
Procedure Gray-to-Binary() 
{ 

value=g1 
b1=value 
for k=2 to m do 
begin 
if gk=1 then value=NOTvalue 
bk=value 

} 
 

Тут параметр m визначає розрядність двійкового числа. Відзначимо, що 

код Грея перш за все виявляє переваги при використанні операторів мутації. 
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Крім кода Грея ми також будемо використовувати логарифмічне 

кодування дійсних чисел. Даний вид кодування застосовується для скорочення 

довжини хромосом. При цьому перший біт (a) кодової послідовності 

використовується для знаку показової функції, другий біт (b) – для знаку 

ступеня цієї функції, а решта біт (str) представляє значення самого ступеня. 

Таким чином, двійковий код <а b str> представляє дійсне число 

10][)1()1( strb a
e  . Тут 10][str  означає десяткове число, представлене двійковим 

кодом str. Наприклад, двійковий код <10110> представляє дійсне число 

002478752,0)1( 6]110[)1(0 10
1

  eer . Слід зазначити, що при цьому кодуванні п'ять 

бітів дозволяють кодувати дійсні числа з інтервалу [-e7, e7], що значно більше, 

ніж дозволяє, наприклад, метод кодування, представлений в розділі 3.3 

У зв’язку з великим діапазоном значень параметрів (1Е-12 .. 1Е+06) 

дискретний простір пошуку стає занадто великим для ефективної оптимізації. 

Це обумовлено тим, що параметри для оптимізації в ГА представляються в 

бінарному вигляді з заданою точністю (ступенем дискретизації), яка обирається 

відповідно до заданого діапазону пошуку для кожного параметру. Оскільки 

діапазон майже не обмежений (його межі були обрані лише відповідно до 

теоретично можливих значень параметрів), то й задати прийнятну точність є 

практично неможливим (реальні межі параметра можуть бути як навколо 10-08, 

так і навколо 10+05, що потребує зовсім іншої точності). Отже, неефективно 

використовувати звичайну точність. Тому логарифмічне кодування є більш 

ефективним. Цей вид кодування розподіляє можливі значення параметра за 

логарифмічною шкалою, й точність також задається в логарифмічному 

просторі. При цьому дещо зменшується абсолютна точність ГА (через меншу 

кількість можливих дискретних значень), проте збільшується швидкість роботи 

ГА (потребується менша кількість обчислень цільової функції для пошуку 

рішення). Для досягнення необхідної точності використовується гібридний 

метод оптимізації, який після закінчення основного циклу ГА запускає 

локальний метод. 
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3.1.2. Відбір батьків  

 

Оператор відбору S породжує проміжну популяцію tP~ з поточної 

популяції tP шляхом відбору й генерування нових копій особин: 

tSt PP ~
 . 

При відборі конкурентно-здатних особин використовують цільову 

(fitness) функцію, як єдино доступне джерело інформації про якість рішення. 

Але різні методи відбору батьків по-різному використовують цю інформацію. 

Ми скористаємось наступними методами відбору батьківських особин. 

Пропорційний відбір (метод «рулетки») 

Даний вид відбору найчастіше використовується на практиці. При цьому 

особини (рішення) відображаються у відрізки лінії (або сектора рулетки) таким 

чином, що їхній розмір пропорційний значенню цільової функції для даної 

особини. Це показано в наступному прикладі 

10 0,18 0,34 0,49 0,62 0,73 0,82

1 2 3 4 5 6 7 8

спроби

 
Рис.3.1. Імовірність вибору особин методом рулетки. 

 

Далі випадково генеруються числа з відрізку [0,1] і в проміжну 

популяцію вибираються ті особини, в «чий відрізок» попадають ці випадкові 

числа. Таким чином, кожна спроба являє собою випадкове число з відрізка 

[0,1], у результаті чого вибирається та особина, що відповідає обраному 

відрізку. 

Даний метод, не дивлячись на часте застосування, має наступні недоліки: 

 залежність від позитивних значень цільової функції (функція повинна 

для всіх особин приймати позитивне значення); 
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 метод може використовуватися (без модифікації) тільки в задачах 

максимізації (але не мінімізації) функції; 

 просте додавання дуже великої константи до цільової функції може 

звести спосіб відбору практично до випадкового вибору; 

 особини з дуже маленькими значеннями фітнес-функції занадто 

швидко виключаються з популяції, що може привести до передчасної 

збіжності ГА. 

Для усунення цих недоліків використовують масштабування оцінок 

значень цільової функції щодо мінімального значення в популяції або 

використовуються інші методи відбору. Ми використаємо турнірний метод і 

ранжування, які представлені нижче. 

При ранжуванні особини популяції сортуються (упорядковуються) 

відповідно до значень цільової функції. Відзначимо, що тут імовірність відбору 

для кожної особини залежить тільки від її позиції (номера) у цій упорядкованій 

множині особин, а не від самого значення цільової функції. Цей метод відбору 

більш стійкий, ніж попередній. В основному застосовують лінійне 

ранжирування, де ймовірність відбору визначають у відповідності з наступним 

виразом: 

  











1

11)(
N
ibaa

N
aP is , 

(3.1)

де      21 a   вибирається випадковим чином; 

ab 2 ; 

N  – потужність популяції; 

i– номер особини в упорядкованому списку. 
 

При турнірному методі всі особини популяції розбиваються на підгрупи 

розміру m з наступним вибором у кожній з них особини із кращим значенням 

фітнес-функції. Параметром цієї процедури є розмір тура m, що приймає 

значення з діапазону Nm2 . Використовуються два способи вибору: 
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детермінований і випадковий. При детермінованому способі вибір виконується 

з імовірністю, рівною 1, у той час як при випадковому методі вибір 

здійснюється з імовірністю менше 1. Найчастіше популяція розбивається на 

підгрупи по 2-3 особини в кожній (m=2,3). Рис.3.2 ілюструє метод турнірної 

селекції для підгруп, що складаються з 2-х особин. 

Рис.3.2. Схема турнірної селекції. 

 

Турнірний метод може бути використаний як при максимізації, так і при 

мінімізації функції. Крім цього, він легко поширюється на задачі 

багатокритеріальної оптимізації. Експериментальні дослідження показують, що 

часто даний метод ефективніший за метод рулетки. 

 

3.1.3. Генетичні оператори кросинговеру 

 

Оператор кросинговеру з 2-х батьківських особин з імовірністю Pm 

породжує 2 особини - нащадка. Найчастіше це виконується шляхом обміну 

частин хромосом батьківських особин. Крім стандартного одноточкового 

N особин популяції 
P(k) 

2 особини 

1 «найкраща 
особина» 

2 особини 

1 «найкраща 
особина» 

Пул батьків M(k);  
N особин 
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кросинговеру ми використаємо також багатоточковий, однорідний та 

арифметичний кросинговери, які представлені нижче. 

Багатоточковий кросинговер є узагальненням попередніх операторів на 

випадок більшого числа точок схрещування. Наприклад, трьохточковий 

кросинговер представлений на рис.3.3. 

 

 
Рис.3.3. Приклад трьохточкового кроссинговеру 

 

Однорідний кросинговер радикально відрізняється від інших видів. Тут 

кожний ген нащадка створюється шляхом копіювання відповідного гена з 

першого або другого батька, тобто кожна позиція потенційно є точкою 

кросинговеру. 

Для цього випадковим чином генерується двійкова маска кросинговеру 

тієї ж довжини (з тим числом біт), що у хромосомах батьків. Парність біта 

маски показує батька, з якого копіюється ген нащадка. Для визначеності 

допустимо, що 1 відповідає першому батькові, а 0 – другому. На рис.3.4 

показана схема виконання цього типу кросинговеру на конкретному прикладі. 

Кожний біт нащадка копіюється з 1-го або 2-го батька у відповідності зі 

значенням цього біта маски. 

Таким чином, нащадок містить суміш генів з кожного батька. 

Крім зазначених вище, ми також використаємо арифметичний проміжний 

кросинговер. Цей метод застосується для особин, представлених дійсними 

значеннями. Тут значення нащадків будуються в околиці або між значеннями 

батьків. 

 

 
батько 1 : [001100111010] схрещування    [001111111010] : нащадок 1 

батько 2 : [101011011011]         [101000011011] : нащадок 2 
lk : 4 6 9 
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Маска ОК 

1-й батько 

 

Нащадок 

 

2-й батько 

Рис.3.4. Однорідний кросинговер. 

 

Таким чином, нащадок містить суміш генів з кожного батька. 

Крім зазначених вище, ми також використаємо арифметичний проміжний 

кросинговер. Цей метод застосується для особин, представлених дійсними 

значеннями. Тут значення нащадків будуються в околиці або між значеннями 

батьків. 

У випадку проміжної рекомбінації нащадок O1 формується в такий 

спосіб: 

 12111 PPPO   ,  12212 PPPO   , (3.2) 

де 21 , PP  –дійсні значення, що представляють першого й другого батька; 

Oi– дійсне значення, що представляє нащадка; 

 i –множник, що масштабує; він вибирається випадково з відрізка [-d, 

1+d]. 

При звичайній проміжній рекомбінації  маємо 0d  й  1,0i . Для 

узагальненої проміжної рекомбінації 0d  (зазвичай приймають 25,0d ). 

Значення кожної змінної, у тому числі й для векторів, формується по 

наведеному виразу. Відзначимо, що тут використовуються чисто арифметичні 
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операції (додавання й множення). Помітимо, що при d=0 нащадки належать 

відрізку ],[ 21 PP . 

1-й батько 12 25 5 

2-й батько 123 4 34 

Випадково обрані наступні значення коефіцієнта  

1-й зразок 

1 
0,5 1,1 0,1 

2-й зразок 

2 
0,1 0,8 0,5 

1-й 

нащадок 
67,5 1,9 7,9 

2-й 

нащадок 
23,1 8,2 19,5 

Рис.3.5. Проміжна рекомбінація. 

 

Ці оператори зовсім не схожі на класичний кросинговер. Фактично, цей 

оператор запозичений з іншого напрямку еволюційних обчислень – з 

«еволюційних стратегій». На рис.3.5 показаний приклад виконання цього 

оператора для тих же даних, які використовувалися в попередньому прикладі. 

Для прикладу докладно розглянемо виконання оператора для 1-ої 

компоненти  

    5.67121235.01212111  PPPO   (3.3)

 

3.1.4. Генетичні оператори мутації 

 

Після виконання операторів кросинговеру (схрещування) отримані 

нащадки з імовірністю Pm піддаються мутації, що може бути виконана різними 
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способами. Крім класичної двійкової мутації, яка зводиться до інверсії 

випадкового біта з малою вірогідністю, ми використаємо також мутацію над 

дійсними числами. 

Мутація над дійсними нащадками виконується шляхом додавання 

особини з невеликим випадковим значенням, що називається кроком мутації. 

Вибір розміру кроку мутації залежить від конкретної проблеми, і крок у 

загальному випадку може змінюватися в процесі рішення задачі. Маленький 

крок дає більшу точність, але веде до більших часових витрат. Мутація з 

постійним кроком і постійною ймовірністю називається однорідною. 

Оператор мутації над дійсним числом виконується в такий спосіб 

 rvVm , (3.4)

де V, Vm – значення дійсної змінної до й після мутації; 

r=0.5 (діапазон зміни змінної). 

Часто для підвищення ефективності пошуку ймовірність мутації й крок 

змінюються в процесі виконання завдання. 

Всі параметри ГА наведено в табл.3.2 розділу 3.4. 

 

3.1.5.  Імплементація генетичного алгоритму та його модифікацій 

 

Усі модифікації та різні варіанти параметрів генетичного алгоритму 

(див. розділ 1.3) було реалізовано мовою С++. Було спроектовано та 

реалізовано об'єктно-орієнтовану модель (ООМ) ГА (рис. 3.6). Генетичний 

оптимізатор (GeneticOptimizer) має в своїй основі стандартизований інтерфейс 

CapeOptimizer, який містить основні операції для здійснення оптимізації. Всі 

прості типи були також використані з CAPE інтерфейсів (CapeInteger, 

CapeDouble, CapeBoolean, тощо). 

Таким чином, реалізована модель має інтерфейс, за допомогою якого 

можна розробляти оптимізатори будь-якого типу та використовувати їх за 

однією схемою (використовуючи оператори з базового класу CapeOptimizer). 
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Робота з різноманітними параметрами ГА та його основних операторів 

(кросинговеру, мутації, добору) виконується за допомогою таких операцій: 

 virtual void SetParameter(CapeString parameterName, CapeVariant 

parameterValue) – встановлення значення параметру; 

 virtual CapePublicParameter& GetParameter(CapeString parameterName) 

–  читання значення параметру; 

 virtual CapeArrayPublicParameter& GetParameterList() – отримання 

списку параметрів. 

Операції з шуканими параметрами (це "х" цільової функції): 

 virtual void AddSoughtParameter( CapeString  _name, CapeString 

_description, CapeDouble  _lowerBound, CapeDouble _upperBound, 

CapeDouble _precision ) – додавання шуканого параметру; 

 virtual OptSoughtParameter& GetSoughtParameter(CapeString 

parameterName) – читання шуканого параметру; 

 virtual OptArraySoughtParameter& GetSoughtParameterList() – список. 

параметрів. 

 

 

Основна операція, яка починає оптимізацію: 

 virtual CapeArrayDouble Optimize(). 

Встановлення паралельного інтерфейсу: 

 virtual void SetParallelInterface(ParallelInterface *). 

Результат оптимізації (найдене рішення): 

 virtual IParam *getSolution(). 
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CapeOptimizer

SetParameter()
GetParameter()
GetParameterList()
AddSoughtParameter()
GetSoughtParameter()
GetSoughtParameterList()
Optimize()
SetParallelInterface()
getSolution()

<<Interface>>
ParFitOptimizer

name : CapeString
eval : evalfunc
countofevals : CapeLong
max_evals : CapeLong
OptParameters : CapeArrayPublicParameter
SoughtParameters : OptArraySoughtParameter
pi : ParallelInterface*

ParFitOptimizer()
evaluate()

<<Interface>>

Mutation
type : MutType
pm : CapeDouble

Mutation()
Exec()

Crossover
type : CrosType
points : CapeInteger
kind : SelKind
pc : CapeDouble

randomizePopulation()
randomizeChromosomes()
crossingOver()
Crossover()
Exec()

GeneticOptimizer
pop_size : CapeInteger
max_generation : CapeInteger
population : vector <Genotype>
finished : CapeBoolean
generation : CapeInteger
mutation : Mutation
crossover : Crossover
selection : Selection

GeneticOptimizer()
addArea()
Evaluation()
getFinished()
Init()
Step()
getSolution()

Selection
min : CapeDouble
max : CapeDouble
type : SelType
scaling : SelScaling
f_prec : CapeDouble
tour : CapeInteger
sp : CapeDouble

search_minmax()
rouletteWheel()
tournament()
Selection()
Exec()
search_best()
getBestValue()

 
Рис.3.6 Об'єктно-орієнтована модель (ООМ) ГА 
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Від CapeOptimizer спадкується ParFitOptimizer – інтерфейс оптимізатора 

для вирішення задач ідентифікації параметрів (саме для таких задач 

впроваджено розроблений ГА, але він може застосовуватися для будь-яких 

задач оптимізації). Він містить наступні атрибути та операції. 

 CapeString name – ім'я оптимізатора; 

 evalfunc eval – цільова функція (ЦФ); 

 CapeLong countofevals – поточна кількість обчислень ЦФ; 

 CapeLong max_evals – максимальна кількість обчислень ЦФ; 

 CapeArrayPublicParameter OptParameters – параметри оптимізатора; 

 OptArraySoughtParameter SoughtParameters – шукані параметри; 

 ParallelInterface *pi – паралельний інтерфейс; 

 void evaluate(vector <IParam *> &pars) – обчислення ЦФ для 

зазначеного індивідууму; 

 void SetParallelInterface(ParallelInterface *_pi) – встановити інтерфейс 

для паралельного обчислення ЦФ. 

 

Кінцевим класом є GeneticOptimizer, клас ГА. Він спадкується від 

ParFitOptimizer та реалізує специфічні атрибути та операції для ГА: 

 CapeInteger pop_size – розмір популяції; 

 CapeInteger max_generation – максимальна кількість поколінь; 

 vector <Genotype> population – вектор індивідуумів (популяція); 

 CapeBoolean finished – прапорець про закінчення оптимізації; 

 CapeInteger generation – номер поточного покоління; 

 Mutation mutation – клас, який реалізує мутацію індивідуумів; 

 Crossover crossover – клас, який реалізує кросинговер між 

індивідуумами; 

 Selection selection – клас, який реалізує селекцію (добір) індивідуумів; 
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 void addArea(CapeDouble a, CapeDouble b, CapeDouble precision) – 

додати шуканий параметр до всіх індивідуумів; 

 void Evaluation() – обчислити ЦФ для всіх індивідуумів в популяції; 

 CapeBoolean getFinished() – повертає прапорець про закінчення 

оптимізації; 

 IParam *getSolution() – повертає знайдене рішення; 

 void Step() – виконує один крок оптимізації; 

 void Init() – ініціалізація оптимізації. 

 

Всі основні кроки оптимізації для ГА (кросинговер, мутація та добір) 

реалізовано окремими класами, екземпляри яких містяться в GeneticOptimizer. 

Операції та атрибути класу мутації (Mutation): 

 void chromosomeMutation(Chromosome &cr) – мутація однієї 

хромосоми; 

 MutType type – тип мутації (один біт або однородна); 

 CapeDouble pm – імовірність мутації (від 0 до 1); 

 void Exec(vector <Genotype> &population) – виконання оператора 

мутації для заданої популяції. 

 

Операції та атрибути класу кросинговер (Crossover): 

 void randomizePopulation(vector <Genotype> &population) – 

розсортування вказаної популяції; 

 void randomizeChromosomes(vector <Chromosome> &chroms) – 

розсортування вказаного масиву хромосом; 

 void crossingOver(Chromosome &chrom1, Chromosome &chrom2, vector 

<Chromosome> *res) – виконання кросинговеру для вказаних 

хромосом; 

 CrosType type – тип кросинговера (багатоточковий або однорідний); 
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 CapeInteger points – кількість точок кросинговера (для 

багатоточкового); 

 SelKind kind – тип формування нащадків (або замість батьків, або як 

нові індивідууми); 

 CapeDouble pc – імовірність кросинговера; 

 void Exec(vector <Genotype> &population) – виконання оператора 

кросинговера для заданої популяції. 

 

Операції та атрибути класу добору (Selection): 

 CapeDouble min, max – мінімальне та максимальне значення ЦФ в 

популяції, для якої виконується добір; 

 void search_minmax(vector <Genotype> &population) – пошук 

мінімальної та максимальної ЦФ у заданій популяції; 

 void rouletteWheel(vector <Genotype> &population, CapeInteger psize) – 

виконання добору за методом колеса рулетки або універсального 

стохастичного добору; 

 void tournament(vector <Genotype> &population, CapeInteger psize) – 

виконання турнаментного добору; 

 SelType type – тип добору (колесо рулетки, універсальний 

стохастичний добір або турнамент); 

 SelScaling scaling – тип масштабування (рангова селекція або 

динамічне масштабування); 

 CapeDouble f_prec – точність пошуку рішення; 

 CapeInteger tour – кількість індивідуумів для турнаменту; 

 CapeDouble sp – потужність добору для рангової селекції; 

 CapeInteger Exec(vector <Genotype> &population, CapeInteger psize) – 

виконання оператора добору для заданої популяції; 

 Genotype& search_best(vector <Genotype> &population) – пошук 

кращого індивідууму (з кращим значенням ЦФ) в заданій популяції; 
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 CapeDouble getBestValue() – повертає краще значення ЦФ в популяції. 

 

3.2. Система тестування та використані штучні цільові функції 

 

Ефективність ГА при вирішенні конкретної задачі оптимізації 

визначається видом генетичних операторів і вибором відповідних значень 

параметрів, а також способу представлення задачі на КП – хромосомі. 

Оптимізація цих факторів приводить до підвищення швидкості та стабільності 

пошуку, що є суттєвим для застосування генетичних алгоритмів. 

Перелік всіх доступних параметрів ГА наведений у таблиці 3.2. 

Враховуючи таку велику кількість самих параметрів та діапазони їх 

значень, а також те, що при оцінюванні ефективності стохастичних методів 

оптимізації треба проводити статистичний аналіз результатів 

експериментальних досліджень, є необхідним розробка спеціального 

програмного комплексу. Цей комплекс (рис. 3.7) містить систему опису задач 

(цільових функцій – ЦФ), інтерфейси для підключення класів, виконуючих 

оптимізацію (будь-яких оптимізаторів, за допомогою базового класу 

CapeOptimizer, зазначеного вище), систему формування звітів та формування 

статистики експериментів, систему тестування, інтерфейс до моделюючого 

середовища та інтерфейс до системи розпаралелювання. 

Основним критерієм оцінки роботи алгоритму є кількість обчислень ЦФ, 

за умови, що рішення задачі оптимізації знайдено із заданою точністю. Для ГА, 

який містить елемент випадковості, необхідно оцінювати середньостатистичні 

значення продуктивності та імовірність збіжності алгоритму. Для отримання 

цих значень виконується багатократний запуск ГА з однаковими наборами 

параметрів та збір статистики експериментів. 
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Рис.3.7 Об’єктно орієнтована модель  розробленого спецкомплексу з системою 

тестування 

 

Для тестування ГА були обрані штучні ЦФ, які є загальноприйнятими для 

тестування задач глобальної оптимізації [30, 48, 83]: сфера, степ-функція, 

функція Швефеля та функція Еклі (рис. 3.8). 

Для оцінки доцільності застосування розроблених алгоритмів оптимізації 

була розроблена спеціальна система тестування. Дана система дозволяє 

виконувати наперед задані набори тестів та формувати детальний звіт про 

результати тестування, на основі яких можна об’єктивно здійснювати вибір 

необхідного алгоритму та його параметрів. 
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Таблиця 3.2 

Перелік параметрів ГА 

І'мя параметру Діапазон значень Опис 
Основні параметри 
Name string value і'мя оптимізатора 
MaxGeneration > 0 максимальна кількість поколінь 
PopSize > 1 розмір популяції 
GenotypeModel { Haploid, Diploid } гаплоїдний або диплоїдний 

індивідуум 
RepresentationCode { codeStandard, 

 codeGray } 
представлення індивідуумів 
(стандартний код або код Грея) 

Параметри кросинговеру 
Pcrossover 0..1 імовірність кросинговеру 
CrossoverType { crosMultiPoint, 

 crosUniform } 
тип кросинговеру 
(багатоточковий або однорідний) 

CrossoverPoints > 0 кількість точок кросинговеру 
(для багатоточкового) 

Параметри мутації 
Pmutation 0..1 імовірність мутації 
MutationType { mutOneBit, 

 mutMultipleBits } 
тип мутації (однобітна або 
однорідна) 

Параметри добору 
Fprecision > 0 точність пошуку рішення по ЦФ 
SearchMax 0 – search for min 

1 – search for max 
пошук мінімуму або максимуму 
заданої ЦФ 

SelectionType { selRouletteWheel, 
 selStohasticUniversal, 
 selTournament } 

тип добору (колесо рулетки, 
універсальний стохастичний 
добір або турнамент) 

SelectionKind { selReplace, 
 selPlus } 

у доборі приймають участь 
тільки нові індивідууми або 
разом з батьками 

SelectionScaling { selDynamicScaling, 
 selLinearRanking } 

тип масштабування (рангова 
селекція або динамічне 
масштабування) 

SelectivePressure 1..2 потужність добору (для рангової 
селекції) 

Параметри системи тестування 
ExpCount > 0 кілікість експериментів 
GlobValue no constrains глобальний оптимум штучної 

ЦФ 
GlobNeighborhood > 0 точність пошуку оптимуму ЦФ 
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Рис.3.8 Штучні цільові функції, які були використані для тестування 

 

3.3. Результати досліджень генетичного алгоритму та його модифікацій 

 

Для аналізу форми представлення було проведено серію експериментів 

(загалом 5400 експериментів). В більшості тестів код Грея показав кращу 

точність отриманого рішення за рахунок невеликого збільшення кількості 

обчислень цільової функції. Базуючись на цих результатах, код Грея було 

обрано настроюванням за замовчанням для алгоритму. 

Для тестування кросинговеру були проведені тести на зазначених вище 

штучних ЦФ (більш 500000 експериментів). За результатами експериментів 

було виведено залежність параметрів кросинговеру від довжини генотипу, яка 

забезпечує найбільш ефективний пошук глобального оптимуму (рис. 3.9a). 

Довжина генотипу (бітового рядка, яким представлені усі параметри ЦФ) 

задається кількістю параметрів ЦФ та мірою їх дискретизації. Результати 

наведено разом зі зміною розміру популяції  (рис. 3.9б), тому що вони пов’язані 
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між собою. Таким чином, для ефективного пошуку глобального оптимуму 

необхідно зі збільшенням довжини генотипу збільшувати кількість точок та 

імовірність кросинговеру (рис. 3.9a). Разом з цим необхідно також збільшувати 

розмір популяції, але при збільшенні імовірності кросинговеру необхідний 

розмір популяції дещо зменшується, а потім продовжує збільшуватись до 

наступного збільшення імовірності (рис.3.9б). 

Оператор мутації сприяє формуванню нових ознак у членів популяції, що 

дозволяє підвищити імовірність вдалого пошуку глобального оптимуму. З 

іншого боку, висока імовірність мутації призводить до дестабілізації процесу 

пошуку і, як наслідок, до розбіжності алгоритму. Для вирішення цієї проблеми 

необхідно оцінити граничне значення імовірності мутації. Оскільки імовірність 

мутації задається для кожного окремого гену (біту), а розбіжність залежить від 

імовірності мутації індивідуумів та потужності добору, то граничне значення 

імовірності мутації залежить від довжини генотипу. Таку залежність було 

встановлено в результаті тестування (3000 експериментів, див. рис. 3.10). 

Під час експериментів для кросинговеру, зазначених вище, було також 

виведено оптимальну залежність імовірності мутації від довжини генотипу, яка 

також наведена на рис. 3.10. Такі величини імовірності мутації допомагають 

пошуку глобального оптимуму та разом з цим не приводять до розбіжності. Ці 

значення менші, ніж  граничні, тому що враховується також робота 

кросинговеру. 

Щодо результатів тестування різних модифікацій оператора добору, то 

найкращі показники продуктивності алгоритму можна спостерігати підчас 

використання турнірної або рангової селекції при великому розмірі популяції. 

Турнірна селекція (з кількістю учасників турніру,  рівним 2) показала найкращі 

результати при оптимізації функцій низької складності (сфера, степ-функція), а 

при тестуванні складних мультимодальних функцій (функції Швефеля та Еклі) 

– рангова селекція зі значенням потужності добору, рівним 1.7 
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Рис.3.9. Залежність кросинговеру (a) та розміру популяції (б) 

від довжини генотипу 
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Рис.3.10 Граничні та оптимальні значення імовірності мутації 
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. Турнірна та рангова селекція з високим значенням потужності добору 

забезпечують високу інтенсивність збіжності. Порівнюючи значення часу 

поглинання [49] цих двох видів добору, можна сказати, що вони досить близькі, 

а при збільшенні значення потужності добору рангової селекції до 2.0 їх 

значення були б ідентичними [49]. Тому використання рангової селекції для 

оптимізації простих функцій не призводить до значного погіршення 

продуктивності системи та може бути обраним як метод добору за 

замовчанням. 

 

3.4. Гібридний генетичний алгоритм і його імплементація 

 

Одною з найважливіших переваг генетичних алгоритмів є те, що вони 

прекрасно поєднуються з іншими методами оптимізації, тому розроблено 

багато гібридних ГА. Мабуть найпоширенішим підходом є включення 

локальної оптимізації поряд з генетичними операторами в класичну блок-схему 

простого ГА. У цьому випадку локальна оптимізація застосовується до кожного 

отриманого нащадка, щоб «зрушити» його в сторону локального оптимуму 

перед внесенням його в нову популяцію. При цьому ГА використовується для 

глобального розширення простору пошуку, в той час як евристичні методи 

застосовуються для «експлуатації» найближчого оточення особин. Внаслідок 

того, що ГА і евристичні методи мають взаємно доповнюючі позитивні  

властивості, гібридні ГА часто перевершують за характеристиками ті 

компоненти, що до нього входять. 

Комбінування ГА і евристик локального пошуку досліджувалось 

багатьма авторами, запропоновано певну множину методів гібридизації, але 

найбільш поширеними є два: 1) еволюція Ламарка; 2) Балдвін- ефект [9]. 

Обидва підходи використовують те, що особина навчається протягом часу 

свого існування. У разі еволюції Ламарка результуюча особина (після 

застосування локального пошуку) поміщається назад в популяцію. 
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При другому підході змінюється тільки значення фітнес-функції особини, 

а генотип залишається незмінним. Відзначимо, що класичний ГА розроблений 

Холландом на основі моделювання еволюції Дарвіна. Але ще в XIX столітті в 

теорію Дарвіна були запропоновані Ламарком доповнення, де зміни особини 

протягом її життя внаслідок впливу навколишнього середовища передавалися 

нащадкам. Ця теорія дозволяє організмам накопичений досвід і знання 

протягом життя передавати нащадкам. Далеко не всі біологи поділяють цю 

точку зору, але цей ефект має місце, наприклад, в еволюції суспільства. 

Використання еволюції Ламарка дозволяє сфокусувати пошук на більш 

перспективних галузях. У цьому випадку особина після навчання (методом 

евристики локального пошуку) поміщається назад в поточну популяцію і має 

шанс на етапі відбору і кросинговеру передати інформацію нащадкам. 

Незважаючи на значну кількість досліджень в галузі гібридних стратегій 

оптимізації, існує лише чотири основні архітектури гібридних ГА [96]:  

а) зчеплені гібридні алгоритми (pipelining hybrids); 

б) асинхронні гібридні алгоритми (asynchronous hybrids); 

в) ієрархічні гібридні ГА (hierarchical hybrids); 

г) гібридні ГА з додатковими операторами (additional operators). 

Можливо найпростішою і найрозповсюдженішою технікою гібридизації є 

зчеплені гібридні алгоритми, в яких ГА і ЛДМ працюють послідовно, тобто 

перший генерує дані (наприклад, початкові наближення) для другого. 

Здебільшого ГА в зчеплених гібридних алгоритмах використовується для 

виділення початкового простору пошуку таким чином, щоб ЛДМ сходився 

швидко і з високою точністю. Існує три прості типи зчеплених гібридних ГА 

(рис. 3.11) [96]: 

а) ГА виконується до ЛДМ, виконуючи роль препроцесора (рис. 3.11а); 

б) ГА виконується після ЛДМ, виконуючи роль елементарної процедури 

пошуку (рис. 3.11б); 

в) ГА перемежовується з ЛДМ (рис. 3.11в). 
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Варіант перемежовування ГА з ЛДМ часто в літературі називається 

покроковим (staged) гібридним алгоритмом. 
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Рис.3.11 Архітектури зчеплених гібридних ГА 

 

Асинхронні гібридні алгоритми використовують спільну популяцію 

(множину точок оптимізації) для того, щоб дозволити ГА і групі ЛДМ 

асинхронно виконуватися та взаємодіяти в різних оптимізаційних процесах. 

Кожен процес повинен працювати над задачею самостійно протягом кількох 

ітерацій доти, доки йому знову не буде надано доступу до спільної популяції. 

Якщо знайдений ним результат кращий за той, що знаходиться у спільній 

популяції, він здійснює оновлення популяції. Проте, якщо під час своєї роботи 

протягом кількох ітерацій процес не здійснює значного покращення результату, 

він повертається до аналізу спільної популяції. Існує два підходи до побудови 

асинхронних ГА [96]: 

а) комбінування процесів з низькою і високою швидкістю сходження; 

б) комбінування кількох процесів, кожен з яких підходить для виконання 

пошуку лише в підпросторах загального простору пошуку. 
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Перший підхід, в якому ГА комбінується з єдиним ЛДМ, отримав у 

літературі назву методу асинхронних команд (A-Team methodology). 

Ієрархічні гібридні ГА використовують ГА і інший алгоритм оптимізації 

на двох різних рівнях загальної оптимізаційної задачі. Подібна архітектура 

гібридних ГА частіше використовується для розв’язання задач дискретного 

програмування, в яких лише частина параметрів приймає дискретні значення. 

Інколи роботу ГА вдається значно покращити, використовуючи окрім 

класичних операторів селекції, кросинговеру та мутації оператор "пошуку 

екстремуму" ("hill-climbing" operator –  HCO), який виконує одну (чи декілька) 

ітерацій ЛДМ. Оператор "пошуку екстремуму" зазвичай застосовується лише 

до частини популяції. Вибір необхідних індивідуумів може виконуватися за 

однією з трьох схем [74]: 

а) обираються лише кращі індивідууми; 

б) індивідууми обираються з призначеними ймовірностями за 

допомогою адаптованого оператора селекції; 

в) індивідууми обираються з призначеними ймовірностями випадково 

без допоміжної селекції. 

Виконання оператора "пошуку екстремуму" складається з трьох етапів. 

Спочатку хромосоми, що визначають обраних індивідуумів, декодуються в 

набори початкових точок, для кожної з яких далі виконується кілька ітерацій 

ЛДМ. Зазвичай в реалізаціях даного підходу кількість ітерацій ЛДМ в 

операторі "пошуку екстремуму" не перевищує двох. На останньому етапі 

отримані після виконання ЛДМ набори точок знов кодуються, тим самим 

формуючи нові значення хромосом. 

Перехід між ГА і ЛДМ в зчеплених гібридних алгоритмах здебільшого 

здійснюється за наперед заданими критеріями. Існуючі критерії переходу 

умовно поділяються на три групи: 

а) критерії, в яких аналізуються параметри генетичного алгоритму; 

б) критерії, в яких перевіряється відносна однорідність популяції; 

в) критерії, що використовують додаткові знання про задачу. 
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Запропоновано гібридний ГА, в якому використовуються локальні 

детерміністичні методи (градієнтний метод Арміджо та його модифікація) для 

покращання точності рішення, знайденого ГА. Локальні детерміністичні 

методи (ЛДМ) починають свою роботу після того, як ГА приблизно знайде 

глобальний оптимум, і просто доводять рішення до цього оптимуму (тобто 

виконують локальну оптимізацію, починаючи з приблизного розташування 

глобального оптимуму – рис. 3.12). Таким чином, вони не тільки покращують 

точність рішення, але й зменшують кількість обчислень ЦФ, тому що ГА не 

допрацьовує до кінця. Критерієм зупинки ГА є формування заданого проценту 

схеми рішення (рис. 3.13). Процент схеми є процентом зафіксованих позицій 

схеми поточної популяції (відношення порядку схеми [30] до довжини 

генотипу). 

Для реалізації цього методу було додано параметр генетичного 

оптимізатора (UseDeterministic), при встановленні якого після закінчення 

роботи ГА буде створено та запущено ЛДМ (він був створений на основі 

базового класу CapeOptimizer, тому реалізує такі ж основні операції 

оптимізації, як і генетичний алгоритм). Процент сформованої схеми (критерій 

зупинення ГА) також задається за допомогою параметра SchemaPercent. 

Y

X

Рішення ГА ЛДМ починає з найкращого рішення  
Рис.3.12 Умова зупинки ГА та старту ЛДМ 
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сформовано 80% схеми

0 1 0 1 1 0 1 0

0 1 0 * 1 1 0 1 * 0
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0 1 0 1 1 0 1 0
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0 1 0 1 1 0 1 0
0 1 0 1 1 0 1 0
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Індивідууми популяції:

0 0
0 0
0 0
1 0
1 0
0 0
1 1
1 1
1 1
0 0
1 0
1 0
1 1
1 0

 
Рис.3.13 Формування проценту схеми 

 

 

 

3.5. Результати досліджень гібридного генетичного алгоритму 

 

Було проведено дослідження (близько 100000 експериментів) для різних 

складних функцій (Швефеля та Еклі), яке було орієнтоване на визначення 

проценту схеми, при якому можна зупиняти ГА (тобто було знайдено 

приблизне розташування глобального оптимуму). Наведені на рис.3.14 

результати показують мінімальний процент схеми, при якому комбінований ГА 

вже знаходить глобальний оптимум, і максимальний процент схеми, при якому 

все ще є виграш у кількості обчислень ЦФ. 
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Schwefel Results for Schema + Deterministic
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Ackley Results for Schema + Deterministic
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Рис.3.14 Ефективні проценти сформованої схеми для початку роботи ЛДМ 

 

Ефективність використання комбінації ГА + ЛДМ відносно роботи 

звичайного ГА показана на рис. 3.15. Хоча при малій довжині генотипу ця 

ефективність не завжди є великою (особливо для функцій з сильними биттями), 

проте при великій довжині генотипу зменшення кількості обчислень ЦФ 

досягає 75% для функції Швефеля та 45% для функції Еклі. 
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Effectiviness of using GA + Local Deterministic Method
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Рис.3.15 Ефективність використання комбінації ГА + ЛДМ 

 

Результати досліджень методів обробки обмежень у ГА. В 

розробленому ГА було закладено обробку обмежень за допомогою штрафних 

функцій та поведінкової пам'яті. Ці методи були протестовані на декількох 

штучних цільових функціях, які використовуються для тестування задач 

глобальної оптимізації [30] (сфера та функція Еклі) з різними обмеженнями. 

Результати тестування показали, що штрафні функції достатньо ефективні для 

більшості випадків, але коли область припустимих значень, що задана 

обмеженнями, є набагато меншою за розміром, ніж весь діапазон пошуку, то 

штрафні функції вже не справляються. При використанні на цих обмеженнях 

поведінкової пам'яті результати є набагато кращими, адже при такій області 

припустимих значень задача пошуку самої цієї області є навіть складнішою за 

пошук глобального оптимуму. А метод поведінкової пам'яті саме й виконує на 

початкових етапах поступовий пошук області припустимих значень. Оскільки в 

цьому методі оптимізація функцій обмежень виконується послідовно, то 

враховується вплив усіх попередніх функції обмеження при оптимізації 

поточної. При цьому в базовому методі [80] всі рішення, які не задовольняють 

попереднім обмеженням, просто знищуються. 

У зв’язку з цими особливостями існуючих методів обробки обмежень, 

нами розроблено комбінований метод, який базується на поведінковій пам'яті, 
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але для обробки попередніх обмежень використовує штрафні функції для більш 

гнучкого пошуку глобального оптимуму. Цей метод обробки обмежень був 

протестований та показав гарні результати для всіх розглянутих штучних 

цільових функцій. Тому цей комбінований метод був використаний у даній 

роботі. Отрімані  результати опубліковано   у роботах [92] ,[104], [119], [122]. 

 

3.6.  Висновки 

 

1. Розроблено підсистему оптимізації на базі генетичного алгоритму, яка 

містить велику кількість параметрів та модифікацій алгоритму 

2. Розроблено механізм тестування всіх реалізованих параметрів. 

3. Проведено інтенсивне тестування продуктивності алгоритму, 

аналітичну та експериментальну оцінку ефективності його 

модифікацій на штучних цільових функціях різної складності. 

4. Запропоновано новий критерій оцінювання складності задач 

оптимізації для ГА, який базується на довжині бінарного ряду, 

отриманого в результаті дискретизації набору шуканих параметрів із 

заданою точністю. На базі цього критерію встановлено оптимальні 

закономірності настроювання параметрів ГА залежно від складності 

цільової функції, що дозволяє ГА настроюватись автоматично для 

задач будь-якої складності. 

5. Запропоновано комбінований метод оптимізації, в якому послідовно 

використовуються ГА та локальний детерміністичний метод (ЛДМ) з 

метою підвищення точності рішення. Цей метод відрізняється новим 

запропонованим критерієм переходу від ГА до ЛДМ, який полягає в 

обиранні процента формування схеми з метою покращення 

продуктивності. 
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4 ДОСЛІДЖЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ СКЛАДНИХ 

НЕЛІНІЙНИХ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМНОЇ БІОЛОГІЇ 

 

 

4.1. Тестова модель триступеневого біохімічного шляху метаболізму 

 

В цій роботі розглядається задача оптимізації для моделі триступеневого 

біохімічного шляху метаболізму (three-step biochemical pathway), рис. 4.1. Ця 

задача була запропонована Моулсом та його колегами [67] як складна тестова 

задача ідентифікації параметрів моделі шляху біохімічного метаболізму з 

трьома ензиматичними кроками, які безпосередньо включають ензими та 

mRNA. Цю проблему оптимізації було також розглянуто у працях 

Родрігес-Фернандеса та його колег [42]. 

 
Рис.4.1 Схема триступеневого біохімічного шляху метаболізму 

 

Концентрації субстрату (S) та продукту (P) шляху метаболізму 

залишаються незмінними протягом всієї реакції. M1 та M2 є проміжними 

метаболітами шляху метаболізму; E1, E2 та E3 є ензимами; G1, G2 та G3 є 

видами mRNA для ензимів. Безперервні лінії показують реакції трансферу маси 

та вказують на позитивний напрямок потоку, але вони є хімічно оборотними. 

Пунктирні стрілки показують активації, а пунктирні криві з тупим кінцем 

показують стримування [67]. 
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Ця проблема ідентифікації полягає у визначенні 36 кінетичних параметрів 

нелінійної біохімічної динамічної моделі (з 8 звичайних диференціальних 

рівнянь), яка описує змінення концентрацій метаболітів у часі. Математичне 

формулювання нелінійної динамічної моделі наведено нижче: 
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де M1, M2, E1, E2, E3, G1, G2 та G3 є концентраціями елементів, які беруть участь 

у різних біохімічних реакціях; S та P є константними параметрами для кожного 

експерименту (параметри експериментів). 

Власне проблемою оптимізації є ідентифікація 36 параметрів, що 

залишилися. Вони розподілені на два різних класи: пікові коефіцієнти, які 

змінюються в діапазоні (10-02, 10+02), та всі інші, які змінюються в діапазоні 

(10-12, 10+06). 
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Проблема глобальної оптимізації полягає в мінімізації сумарної дистанції 

J між експериментальними та знайденими значеннями восьми змінних стану, 

які представлені вектором y. 

    
2

exp
1 1

n m

pred j
i j

J y i y i
 

      
 , 

де n – кількість даних для кожного експерименту; m – кількість експериментів; 

yexp – експериментальні дані; ypred – вектор станів, який було отримано в 

результаті моделювання із заданими значеннями 36 параметрів. 

Для кращої оцінки ефективності розробленого алгоритму було 

згенеровано набори псевдоекспериментальних даних (в результаті 

моделювання з номінальним набором параметрів, оскільки цей оптимальний 

набір є відомим). Отже, псевдозаміри концентрацій метаболітів, протеїнів та 

mRNA є результатом 16 різних експериментів (моделювань), в яких значення 

субстрату S та продукту P були різними. 

 

4.2.  Додаткові моделі для тестування системи  

 

4.2.1. Екологічна модель хижака та жертви Лотка-Вольтерра 

 

Одними з найбільш вдалих математичних моделей в екології є моделі, які 

описують спряжені коливання чисельності популяцій хижака та жертви. 

А. Лотка (Alfred J. Lotka, 1925) і В. Вольтерра (Vito Volterra, 1926) 

запропонували таку математичну модель [64]: 

 

 

dx x y
dt
dy y x
dt

 

 

 

  
, 

де x  та y  – щільності відповідно жертви й хижака; 

  – питома миттєва швидкість популяційного росту жертви; 

  – константа, що пов’язує смертність жертв з щільністю хижака; 

  – питома смертність хижака (що нерідко вважається постійною); 
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  – константа, що пов’язує народжуваність у популяції хижака зі 

щільністю жертви. 

Миттєва швидкість росту популяції хижака dy dt  в цій моделі дорівнює 

різниці народжуваності (яка у свою чергу залежить від інтенсивності 

споживання хижаком жертв) і постійної смертності. 

Згідно наведених рівнянь кожна з популяцій, що взаємодіють в своєму 

збільшенні, обмежена лише іншою популяцією, тобто зріст числа жертв 

лімітується пресом хижаків, у свою чергу зростання чисельності хижаків – 

недостатньою кількістю жертв. Слід наголосити, що в цій моделі ніякого 

самообмеження популяцій не передбачається. Вважається, наприклад, що їжі 

для жертви завжди вдосталь. Також не передбачається і вихід з-під контролю 

хижака популяції жертв. 

 

4.2.2. Модель хімічного змішувального реактора Хафке 

 

Модель описує роботу хімічного змішувального реактора (ЗР), у якому 

відбувається окислення етанолу, що каталізується нітратом заліза (III), з 

перекисом оцтового альдегіду й оцтової кислоти [99]. Усі експерименти 

проводяться у скляному реакторі об’ємом 3.5 літри (рис. 4.2). Реагенти 

надходять до верхньої частини реактору двома вхідними потоками (вода, 

перекис водню та вода, етанол, нітрат заліза (III) відповідно), що керуються 

толоковими помпами. 

Наступна схема реакцій, що проходять у реакторі, була запропонована 

К. Хафке та Е. Гіллєсом [54]: 

CH3CH2OH + H202 → (cat) CH3CHO + 2 H20 (-∆hR)1= 302 kJ/mol 

CH3CHO + H202 → (cat) CH3COOH + H20 (-∆hR)2 = 389 kJ/mol 

H202 →(cat) 0.5 O2 + H20 (-∆hR)3 = 95 kJ/mol 

cat + CH3COOH → cat*(-∆hR)4 = 0 

cat* → cat + CH3COOH (-∆hR)5 = 0 
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При оптимізації моделі головним завданням обирається максимізація 

вихідної концентрації продукту, що отримується, – оцтового альдегіду 

(CH3CHO). Але для поставленого завдання ідентифікації параметрів у якості 

шуканих параметрів обрані концентрації реагентів на виході, а у якості 

експериментальних даних – значення температур суміші та охолоджувальної 

речовини у реакторі у різних часових точках. 

 
Рис.4.2 Структурна схема реактора Хафке 

 

Модель є нелінійною та представлена у вигляді системи з 

6 диференціально-алгебраїчних рівнянь [98]. Реакція проходить із коливаннями 

температур та концентрацій речовин, що ускладнює завдання оптимізації. 

 

4.3.  Адаптація генетичного алгоритму з врахуванням особливостей 

типових моделей системної біології 

 

В даній роботі ГА був застосований для вирішення задачі ідентифікації 

параметрів складної біологічної моделі, описаної вище. Особливістю 

оптимізації таких моделей є їх дуже висока складність (36 параметрів), 

мультимодальність, велика кількість експериментів (16), для яких виконується 

ідентифікація параметрів. Також, як для зазначеної моделі, так і для багатьох 
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інших біологічних моделей, є характерною висока залежність (чутливість) 

параметрів моделі один від одного [76]. 

У зв’язку з цими особливостями було впроваджено додаткові модифікації 

ГА. 

Логарифмічне кодування (замість звичайного бінарного або коду Грея, 

які використовувались раніше [92]). У зв’язку з великим діапазоном значень 

параметрів (1Е-12 .. 1Е+06) дискретний простір пошуку стає занадто великим 

для ефективної оптимізації. Це обумовлено тим, що параметри для оптимізації 

в ГА представляються в бінарному вигляді з заданою точністю (ступенем 

дискретизації), яка обирається відповідно до заданого діапазону пошуку для 

кожного параметру. Оскільки діапазон майже не обмежений (його межі були 

обрані лише відповідно до теоретично можливих значень параметрів), то й 

задати прийнятну точність є практично неможливим (реальні межі параметра 

можуть бути як навколо 10-08, так і навколо 10+05, що потребує зовсім іншої 

точності). Отже, неефективно використовувати звичайну точність. Тому було 

впроваджено новий тип кодування – логарифмічне кодування. Цей вид 

кодування розподіляє можливі значення параметра по логарифмічній шкалі і 

точність також задається в логарифмічному просторі. При цьому дещо 

зменшується абсолютна точність ГА (через меншу кількість можливих 

дискретних значень), проте збільшується швидкість роботи ГА (потребується 

менша кількість обчислень цільової функції для пошуку рішення). Для 

досягнення необхідної точності використовується гібридний метод оптимізації, 

який після закінчення основного циклу ГА запускає локальний метод. 

Локальний метод DN2GB було використано замість попереднього 

градієнтного методу. Старий метод не може впоратися із задачею такої 

складності, особливо враховуючи чутливість параметрів моделі. Тому було 

обрано один з найкращих локальних методів, використання якого є дуже 

поширеним, до того ж він успішно використовується для ідентифікації 

параметрів складних біологічних моделей [76, Gennemark07]. Метод DN2GB 

був розроблений Деннісом, Гайем та Велшем [36]. Цей алгоритм входить до 
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бібліотеки PORT [73], яка є добре протестованою та ефективною, а також 

використовується на практиці для таких типів задач, як обрана. Цей алгоритм є 

варіацією методу Ньютона і він здатний обробляти межі параметрів. Він також 

є стабілізованим за допомогою техніки довірчого інтервалу та адаптивного 

вибору моделі гесіана для досягнення збіжності. 

Критерій зупинки  ГА для гібридного методу було обрано як 

досягнення повної збіжності рішень ГА (на відміну від попередньої реалізації 

гібридності, в якій використовувався процент сформованої схеми для зупинки 

ГА). Це обумовлено тим, що при ідентифікації параметрів заданої моделі було 

використано логарифмічне кодування, що само по собі значно зменшує 

складність оптимізації (і разом з нею також зменшує необхідну кількість 

обчислень цільової функції). До того ж при логарифмічному кодуванні точність 

ГА зменшується, і необхідно знайти найбільш точне рішення з можливих, тому 

ГА повинен допрацювати до кінця. 

Механізм формування початкової популяції ГА було покращено у 

зв’язку зі специфічними межами параметрів моделі. В заданому діапазоні 

пошуку область значень параметрів, в якій модель має хоч якесь рішення, є 

достатньо маленькою у порівнянні з усім простором пошуку. Завдяки цьому та 

особливості етапу ініціалізації ГА, де він формує початкову популяцію з 

випадкових значень в діапазоні пошуку, імовірність утворення елементу поза 

областю рішень значно зростає. Для ефективної роботи ГА необхідно мати 

повноцінну початкову популяцію, тому було розроблено спеціальний механізм 

формування початкової популяції, при якому всі елементи гарантовано будуть 

знаходитися в області рішень. Таким чином, ГА буде генерувати випадкові 

значення для кожного елементу популяції, доки він не буде знаходитися в 

області рішень. 

Елементи поза областю рішень, які виникають (з досить високою 

імовірністю) в процесі роботи ГА, виключаються з популяції, при цьому 

необхідний розмір популяції буде відновлено на етапі добору. Тобто, алгоритм 
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продовжить свою роботу без перешкод, на відміну від багатьох локальних 

методів, для яких це може призвести до зупинення пошуку. 

Елітизм. При вирішенні задач оптимізації такої складності присутня 

досить висока імовірність втрати окремих найбільш пристосованих елементів в 

результаті добору. У зв’язку з цим в ГА було реалізовано механізм 

гарантованого переходу найкращого елементу в популяції до наступної 

генерації – елітизм [30]. 

 

4.4. Результати досліджень моделі триступеневого біохімічного шляху 

метаболізму 

 

Розроблений гібридний алгоритм було застосовано для оптимізації 

складної біологічної моделі. Змінення значення цільової функції (ЦФ) під час 

роботи генетичного алгоритму (ГА) та локального детерміністичного методу 

(ЛДМ) відображені на рисунках 3.6 та 3.7. ГА виконує пошук значень 

параметрів поблизу рішення, після чого ЛДМ DN2GB забезпечує збіжність до 

шуканого значення ЦФ. Як видно на графіках, незважаючи на складність задачі 

оптимізації, шукане рішення було успішно знайдено. 

Результати досліджень показали, що ефективність роботи гібридного 

генетичного алгоритму (GA+DN2GB) є кращою, ніж ефективність еволюційних 

стратегій, які використовують стохастичний добір (SRES) для вирішення тієї ж 

самої задачі [78], так і гібридного методу на базі еволюційних стратегій і 

детерміністичного методу DN2GB [76] (табл. 4.1). 
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Покоління

Значення ЦФ

 
Рис.4.3. Змінення  значення ЦФ підчас роботи ГА у складі гібридного методу 

Значення ЦФ

 
Рис.4.4  Змінення значення ЦФ підчас роботи ЛДМ DN2GB у складі гібридного 

методу 
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Таблиця 4.1 

Порівняльні результати методів оптимізації 

 GA+DN2GB SRES+DN2GB SRES 

Кількість обчислень ЦФ 7.03E+4 1.89E+5 2.8E+6 

Час роботи (год.) 0.7 2.7 39.42 

Значення ЦФ 9.09E-09 1E-07 1.3E-03 

За рахунок застосування автоматичного настроювання параметрів під час 

ініціалізації ГА та модифікацій, описаних вище, розроблений алгоритм 

забезпечив точність рішення задачі, порівнянну з точністю рішення відомими 

методами, які використовуються для вирішення задачі оптимізації біологічних 

моделей [78, 76]. При цьому вдалося зменшити кількість необхідних обчислень 

ЦФ, що зменшує час роботи алгоритму. Необхідно зазначити, що алгоритм 

забезпечив вирішення задачі високої складності, і при цьому залишився 

універсальним методом оптимізації. 

 

4.5.  Розробка підсистеми оптимізації на базі генетичного алгоритму та 

інтеграція до паралельного моделюючого середовища 

 

У зв’язку з виникненням необхідності підвищити функціональність, 

універсальність та розширюваність моделюючого середовища DIVA, було 

почато розробку нового моделюючого середовища DIANA. Дана система 

розроблюється для чисельного аналізу біологічних та хімічних моделей. 

Головні її переваги: об’єктно-орієнтований опис моделей, високопродуктивне 

обчислювальне ядро та використання мови Python [91] як засобу для опису 

задач моделювання, а також керування процесом моделювання [63]. До 

середовища розробки моделей PROMOT було додано можливість генерування 

вихідних кодів обєктно-орієнтованих моделей для моделюючого середовища 

DIANA. 

На момент початку роботи у складі середовища DIANA, залежно від 

розв’язуваних задач, можна було виділити наступні підсистеми: 
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 підсистема опису моделей складних динамічних систем; 

 підсистема розв’язання систем диференціальних рівнянь (ЗДР і ДАР), 

а також виконання аналізу чуттєвості; 

 підсистема пошуку точок біфуркації. 

 

Візуалізація результатів в DIANA здійснюється за допомогою 

інструментів системи Matlab і програми gnuplot. Моделі в DIANA базуються на 

інтерфейсі CAPE-OPEN, тому також можливий аналіз моделей з незалежних 

джерел, якщо вони реалізують CO-інтерфейс. Більша частина обчислювальних 

кодів в DIANA написана на C++ або використовує зовнішні Fortran-бібліотеки. 

Проте ці обчислення можуть також керуватися скриптами на мові Python. Це 

дає можливість працювати з DIANA в діалоговому режимі та розширювати  

функції середовища. 

Робота із середовищем DIANA складається з наступних етапів. Спочатку 

за допомогою графічного інтерфейсу інструменту PROMOT або вручну 

розробляється mdl-файл опису моделі. Синтаксис опису mdl-файлу нагадує 

синтаксис Lіsp. Далі за допомогою інтерпретації цього файлу скриптом 

mdl2dіana генеруються вихідні коди моделі на мові C++. Компіляцією C++ 

файлів за допомогою виконання скрипта dіanac завершується підготовка 

so-бібліотеки моделі. Для подальшого використання потрібні отримані після 

генерування файли з розширенням *.so (бінарні коди моделі) і *.xml (xml-файл 

специфікацій параметрів моделі). Наступним етапом є розробка Py-скрипта, що 

виконує моделювання або аналіз моделі, і його запуск на виконання за 

допомогою скрипта dіana. 

Моделююче середовище DIANA розроблено відповідно до 

CAPE-OPEN-стандарту. Орієнтація на CO-стандарт робить дане МС відкритим, 

мультиплатформенним і безкоштовно доступним. 

Недоліком стандарту CAPE-OPEN v0.9.3 є відсутність специфікацій 

інтерфейсів для таких важливих елементів, як фізичні властивості складних 
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матеріалів, кінетичні явища, оптимізація лінійних і нелінійних систем, прості 

динамічні дії, прості дискретні й гібридні дії тощо. 

Необхідний компонент, який був відсутній в системі моделювання 

DIANA – підсистема оптимізації. Вона використовується для вирішення різних 

задач, які виникають при моделюванні хімічних та біологічних процесів [63], 

таких як: 

 ідентифікація параметрів; 

 ідентифікація структури моделей; 

 системна реінженерія; 

 планування експериментів; 

 оптимальне керування процесами розробки моделі. 

 

Розробка такої підсистеми передбачає підготовку універсальних 

інтерфейсів взаємодії з методами оптимізації, а також спеціальних компонентів, 

які вирішують конкретні задачі оптимізації і забезпечують комунікацію між 

моделями, вирішувачами рівнянь та методами оптимізації. 

 

4.5.1. CAPE-OPEN інтерфейси підсистеми оптимізації 

 

Відсутність в стандарті CAPE-OPEN v0.9.3 специфікацій інтерфейсів 

оптимізації зумовила необхідність розробки альтернативних інтерфейсів 

нелінійної оптимізації для МС DIANA. Основними CO-компонентами в 

розробленій підсистемі є задачі оптимізації і оптимізатори, призначені для їх 

розв’язання (рис. 4.5). Призначенням задач є надання оптимізатору послуг з 

розрахунку цільової функції, функцій обмежень тощо. Оскільки різним класам 

оптимізаторів потрібна різна кількість інформації про цільову функцію і 

обмеження, в DIANA визначено кілька інтерфейсів задач. Клас ICapeNLPTask 

описує інтерфейс задач з мінімальною функціональністю. Він дозволяє 

обчислити значення цільової функції і обмежень у визначеній точці. Дана 
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інформація потрібна практично усім оптимізаторам, тому цей клас є базовим 

для всіх задач оптимізації. 

 
Рис.4.5 Діаграма базових інтерфейсів задач оптимізації 
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Від ICapeNLPTask успадковується інший інтерфейсний клас 

ICapeSensNLPTask, призначений для роботи з оптимізаторами першого 

порядку, в яких додатково необхідні знання про значення градієнта цільової 

функції і якобіана функцій обмежень. Для роботи з задачами оптимізації в 

моделях уведено клас ICapeDynamicOptimizationTask, який також 

успадковується від ICapeNLPTask. В інтерфейс задач оптимізації в моделях 

входять нові методи GetModel і GetIntegrator, які дозволяють отримати доступ 

до самої моделі чи розв’язувача системи ДР відповідно. Створенням задач та їх 

видаленням керують класи-фабрики з інтерфейсом 

ICapeNumericNLPTaskFactory. Цільова функція і функції обмежень можуть 

бути реалізованими в самій задачі, або задаватися ззовні. Для реалізації даної 

можливості було введено інтерфейс ICapeNLPFunction. Установка зовнішніх 

функцій обмежень відбувається шляхом виклику методу AddConstraintFunc. 

Оптимізатори є класами розв'язувачів задач нелінійної оптимізації. 

Базовий інтерфейс для оптимізаторів визначає клас ICapeNumericNLPSolver, 

який успадковується від класу ICapeNumericSolver, визначеного в стандарті 

CAPE-OPEN v0.9.3. Зв’язок між оптимізатором і задачею організовується за 

допомогою інтерфейсу ICapeOptimizationPoint у випадку використання 

оптимізатора першого порядку, та через успадкований від 

ICapeOptimizationPoint інтерфейс ICapeSensOptimizationPoint у випадку 

використання оптимізатора другого порядку (рис. 4.6). Класи 

ICapeSensOptimizationPoint і ICapeOptimizationPoint містять інформацію про 

точку, в якій оптимізатор намагається визначити цільову функцію та 

обмеження. Оптимізатор заповнює значення невідомих, які визначають 

позицію точки, зв’язує точку з задачею шляхом виклику метода 

SetNLPParameters і після цього робить запити на обчислення інформації про 

цільову функцію й обмеження. Окрім значень змінних, що описують 

розташування точки у просторі пошуку, інтерфейс ICapeOptimizationPoint надає 

доступ до інформації про значення цільової функції та валідність даної 

інформації. Якщо інформація про валідність значення цільової функції має 
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статус CAPE_VALID, то її можна використовувати в розрахунках. У 

протилежному випадку слід до використання інформації про функцію 

викликати метод CalcObjFunction класу задачі. Інтерфейс 

ICapeSensOptimizationPoint аналогічним чином розширює 

ICapeOptimizationPoint, надаючи доступ до інформації про градієнт цільової 

функції в точці. Наведена структура "точок" оптимізації має ряд переваг. 

Зокрема така структура дозволяє не обчислювати двічі значення функції в 

однакових "точках" оптимізації за наявністю кешування і надає гнучкий 

інтерфейс для формування значень змінних "точок" оптимізаторами, 

дозволяючи абстрагуватися від формату, в якому зберігаються дані про 

значення змінних. 

 

opt :
Optimizer

SetParameter()

SetNLPParameters(pt)

CalcObjFunction()

GetParameterValue()

ValStatus()

Content()
ValStatus()

pt :
OptimizationPoint

task :
OptimizationTask

Встановити точку
оптимізації

Підготувати точку
оптимізації

Обчислити значення
цільової функції

Обчислити градієнт
цільової функції

 
Рис.4.6 Схема взаємодії задачі оптимізації і оптимізатора шляхом обміну 

інформацією через "точки" оптимізації 

 

4.5.2. Класи оптимізаційних задач 

 

Всі класи задач оптимізації успадковуються від базових інтерфейсів 

ICapeNLPTask, ICapeSensNLPTask та ICapeDynamicOptimizationTask, а також 
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класу DianaNLPTask (рис. 4.7). Клас DianaNLPTask реалізовує загальні для усіх 

оптимізаційних задач методи, які визначені інтерфейсом ICapeNLPTask. 

 Зовнішні для задач оптимізації цільові функції і функції обмежень 

можуть бути реалізовані як мовою Python, так і мовою C++. У першому 

випадку використовується клас PyFunction, а у другому CFunction. Обидва ці 

класи успадковуються від інтерфейсу ICapeNLPFunction. 

Для розв’язання стаціонарних задач оптимізації призначений клас 

BasicNLPTask, який успадковується від інтерфейсу ICapeSensNLPTask. Цільова 

функція для даного класу є зовнішньою і встановлюється методом 

SetObjFunction. Градієнт цільової функції, а також якобіан функцій обмежень в 

класі BasicNLPTask наближено розраховується за допомогою кінцеворізносних 

формул. При необхідності можна обирати тип кінцевих різниць, що 

використовуються, а також довжину кроку. 

Практично усі задачі оптимізації в моделях успадковуються від класу 

DianaDynamicNLPTask, який реалізовує методи GetModel і GetIntegrator 

інтерфейсу ICapeDynamicOptimizationTask, а також визначає ряд допоміжних 

методів, що спрощують написання цільових функцій і функцій обмежень. 

Найважливішим серед допоміжних методів є метод ExtractParams, який виконує 

переініціалізацію моделі й установлення шуканих параметрів та початкових 

значень змінних стану в задані користувачем значення. Від класу 

DianaDynamicNLPTask успадковуються класи задач оцінки параметрів і клас 

BasicDynamicNLPTask.  

Клас BasicDynamicNLPTask дозволяє розв’язувати задачі оптимізації в 

моделях, якщо цільова функція задається ззовні. В ньому застосовується 

множинне успадкування від класів BasicNLPTask і DianaDynamicNLPTask. На 

даний момент клас BasicDynamicNLPTask є єдиною можливістю реалізації 

задач проектування експерименту і динамічної оптимізації в DIANA. 
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Рис.4.7 Діаграма класів оптимізаційних задач 

 

В МС DIANA реалізовано роботу як з задачами оцінки параметрів, що 

базуються на одному експерименті, так і з багатоекспериментними задачами. 

Для розв’язання задачі оцінки параметрів на базі одного експерименту 
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використовуються класи ParameterFittingTask і SensParameterFittingTask. 

Другий клас на відміну від першого окрім значень цільової функції і функцій 

обмежень дозволяє обчислити значення їх градієнтів. Обидва класи 

успадковуються від DianaParameterFittingTask. В свою чергу клас 

DianaParameterFittingTask агрегує у собі модель з системою диференціальних 

рівнянь, інтегратор і екземпляр класу CapeMeasuredData. Клас 

CapeMeasuredData призначений для збереження даних про заміри, що були 

отримані в результаті проведення експерименту. Він містить масив об’єктів 

класу CapeMeasuredPoint. Кожен з цих об’єктів описує множину замірів в 

певний момент часу і містить змінну, що фіксує час проведення заміру, а також 

масив об’єктів класу CapeMeasuredValue, які зберігають інформацію про 

значення заміру і середньоквадратичне відхилення. Обчислення цільової 

функції проводяться за методом найменших квадратів відповідно до принципу 

максимальної правдоподібності. Обчислення градієнту проводиться на основі 

аналізу чуттєвостей. В запропонованій реалізації одноекспериментні задачі 

оцінки параметрів можуть створювати звіти, які є екземплярами класу 

ParameterFittingTaskReport. Дані звіти дозволяють візуалізувати інформацію 

про хід обчислення цільової функції тощо. 

Класи MultipleFittingTask і SensMultipleFittingTask, які призначені для 

розв’язання задачі оцінки параметрів на базі кількох експериментів, агрегують 

у собі масиви об’єктів класів ParameterFittingTask і SensParameterFittingTask 

відповідно. Обчислення цільової функції в даних класах відбувається 

наступним чином. Спочатку обчислюються цільові функції кожної з задач, що 

входять до складу MultipleFittingTask (SensMultipleFittingTask), а потім 

обчислені значення додаються. 

Завантаженням зовнішніх задач, які поставляються у вигляді динамічних 

бібліотек, та їх видаленням керує клас-фабрика DianaNumericNLPTaskFactory, 

що успадковується від інтерфейсу ICapeNumericNLPTaskFactory. 
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4.5.3. Класи оптимізаторів та організація їх зв’язку з задачами 

 

Всі оптимізатори в DIANA успадковуються від інтерфейсу 

ICapeNumericNLPSolver, який в свою чергу розширює інтерфейс 

ICapeNumericSolver. Для спрощення підключення зовнішніх оптимізаторів до 

DIANA використовується клас BaseOptimizer. BaseOptimizer успадковується від 

інтерфейсу ICapeNumericNLPSolver та класу DianaNumericSolver. 

Успадковування від DianaNumericSolver дозволяє уніфікувати роботу зі 

звітами, оскільки цей клас має набір методів для встановлення та видалення 

звітів. В класі BaseOptimizer додатково реалізовано підрахунок кількості 

обчислень цільової функції і функцій обмежень, спрощену перевірку умов 

зупинки, можливість паралельного обчислення цільових функцій тощо. 

Базовим класом для звітів оптимізаторів є клас IDianaReportingInterface. 

Від нього, зокрема, успадковується клас звіту GAReportingInterface, що надає 

базові можливості зі створення звітів детерміністичних оптимізаторів. Зокрема 

клас GAReportingInterface дозволяє створити tex-файл звіту з інформацією про 

задачу, знайдений оптимізатором мінімум і параметри оптимізатора, а також 

побудувати графік зменшення поточного мінімального значення цільової 

функції від числа обчислень цільової функції і кількості проведених ітерацій. 

Для побудови графіків використовується програма gnuplot, зв’язок з якою 

організовується через механізм "труб" (pipes). Для організації роботи з gnuplot 

застосовується клас GNUPlotPlot2DData. Існує також можливість підключення 

замість gnuplot програми Matlab. 

Для організації обміну інформацією між задачами та оптимізатором 

використовуються класи "точок" оптимізації, які успадковуються від 

інтерфейсів ICapeOptimizationPoint і ICapeSensOptimizationPoint. Базовими 

класами для побудови "точок" оптимізації в DIANA є класи 

DianaOptimizationPoint і DianaSensOptimizationPoint, які реалізують майже всі 

дії інтерфейсів IDianaOptimizationPoint і IDianaSensOptimizationPoint, 

залишаючи невизначеними лише методи SetParameter і GetParameterValue. Це 
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зроблено для того, щоб розробник оптимізаційного пакету для DIANA міг сам 

визначити зручний для себе формат збереження даних про змінні в "точці" 

оптимізації. Проте для випадку, коли користувача задовольняє збереження 

даних про змінні у вигляді масиву значень варіантного типу CapeVariant, можна 

застосовувати успадковані від DianaOptimizationPoint і 

DianaSensOptimizationPoint визначені у ядрі класи DianaNLPTaskParametersList 

і DianaSensNLPTaskParametersList. У спеціалізованих оптимізаторах DIANA 

застосовуються інші класи "точок" оптимізації. Зокрема, для детерміністичних 

оптимізаторів (DeterministicOptimizer) розроблено клас DOParam, в якому дані 

про змінні зберігаються у вигляді масиву дійсних чисел, а у випадку 

генетичного оптимізатора (GeneticOptimizer) використовується клас 

Chromosome, в яких методи SetParameter і GetParameterValue реалізують 

відображення параметрів на двійкові коди згідно з алгоритмом роботи 

генетичного оптимізатора. Отрімані результати опубліковано у роботі [120]. 

 

4.6.   Висновки 

 

1. Запропоновано тестову модель триступеневого біохімічного шляху 

метаболізму та додаткові моделі для тестування системи: екологічну 

модель хижака та жертви Лотка-Вольтерра; модель хімічного 

змішувального реактора Хафке. 

2. Розроблено модифікований ГА, який було адаптовано для вирішення 

складних задач ідентифікації параметрів нелінійних біологічних 

моделей (застосовано логарифмічне кодування, елітизм, механізм 

формування початкової популяції). 

3. Отриманий алгоритм дозволяє вирішувати даний клас задач з 

більшою ефективністю, ніж наявні алгоритми (кількість обчислень 

цільової функції було зменшено в середньому в 2.7 рази порівняно з 

найкращим існуючим методом для даного класу задач 

(SRES+DN2GB)). 
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4. Розроблений алгоритм забезпечив вирішення задачі високої 

складності і при цьому залишився універсальним методом 

оптимізації, який здатний оптимізувати як прості ЦФ, так і 

мультимодальні нелінійні моделі. 

5. Розроблено підсистему оптимізації на базі генетичного алгоритму, яка 

містить велику кількість параметрів та модифікацій алгоритму. 

6. Розроблено механізм тестування всіх реалізованих параметрів. 

7. Інтегровано розроблену підсистему до паралельного моделюючого 

середовища DIANA, яке розробляється інститутом Макса-Планка 

(Магдебург, Німеччина) спільно з ДонНТУ, та успішно 

використовується для вирішення задач глобальної оптимізації 

складних динамічних систем. 
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5 РЕАЛІЗАЦІЯ Й ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПАРАЛЕЛЬНИХ ЗАСОБІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ СКЛАДНИХ 

ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ 

 

 

5.1. Апріорна оцінка ефективності паралельного підходу 

 

Час вирішення задачі оптимізації за допомогою ГА на локальній машині, 

тобто без використання паралельного алгоритму (ПА), може бути обчислено як 

сума наступних часових інтервалів: 

1 1
1 1

( )
n m

i j
ініціалізація шагГА рцф хр

i j
T t t t

 

    , 

де     ініціалізаціяt  – час ініціалізації; 

n – кількість кроків генетичного алгоритму; 
i
шагГАt  – час виконання одного кроку генетичного алгоритму без розрахунку 

функції пристосованості для популяції; 

m – кількість елементів в популяції, тобто кількість хромосом; 

1
j
рцф хрt  – час розрахунку ЦФ для однієї хромосоми. 

Для оцінки ефективності ПА звичайно використовуються наступні 

показники [23]. Візьмемо pT  – час виконання ПА на паралельній 

обчислювальній системі з числом процесів p > 1. 1T  – час роботи "найкращого" 

послідовного алгоритму. Тоді: 

1 ; 1p
p p

p

STS p W
T p

    , 

де     pS  – прискорення; 

pW  – ефективність паралельного алгоритму. 

Розглянемо час виконання ГА на паралельній машині з числом 

процесорів p > 1. Із усього ГА розпаралелюванню підлягає та частина коду, де 

йде розрахунок ЦФ для всієї популяції. 
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Таким чином маємо: 
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, 

де i
обмінуT  – сумарний час обміну даними між процесорами на кожному кроці ГА. 

Розглянемо більш детально відношення часових інтервалів. Найбільш 

тривалим за часом виконання в ГА для "складних" задач є час розрахунку ЦФ 

( 1
j
рцф хрt ); далі йде час виконання одного кроку ГА і час ініціалізації, при цьому 

час 1
j i
рцф хр шагГА ініціалізаціяt t t  . Таким чином, час ініціалізаціяt  не є значним у порівнянні з 

1
1 1

( )
n m

i j
шагГА рцф хр

i j
t t

 

  , особливо якщо вважати, що для сходження ГА треба 

зробити дуже велику кількість кроків і в популяції дуже велика кількість 

хромосом. Час i
обмінуT  складається з часу посилки сервером інформації про 

хромосоми клієнтам і посилки клієнтами розрахованої ЦФ цих хромосом 

серверу. Цей час є незначним у порівнянні зі складними та довгими 

розрахунками ЦФ. Пересилка інформації між сервером та клієнтом йде 

послідовно, тобто в разі потреби. Якщо паралельна система буде працювати на 

кластері, то міжпроцесорний час зведено до мінімуму, а в локальної мережі час 

на передачу не є значним [3]. Таким чином,  
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  . 

Із вище викладеного виходить, що: 
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Припущення, які було зроблено в цій формулі, є приблизними. Таким 

чином, виходить, що прискорення дорівнює числу процесорів-клієнтів, а 

ефективність розпаралелювання буде наближуватися до одиниці при 

збільшенні числа процесорів. Ефект від ПА буде високим, якщо час розрахунку 

ЦФ, кількість кроків ГА і число процесорів є дуже великими. 

Слід також зробити дві поправки, які пов’язані з ГА. По-перше, для 

ефективності роботи даного ГА потрібно використовувати число 

процесорів-клієнтів, яке менше чи дорівнює розміру популяції. При 

використанні кількості процесорів, що перевищує число елементів в популяції, 

зайві процесори не будуть використовуватись. Тобто число процесорів p-1-m не 

буде використовуватись взагалі. По-друге, якщо час ГА обмінуT T  збігається з 

часом розрахунку ЦФ 1рцф хрt , то ефективність використання ПА значно 

зменшується; якщо 1ГА обміну рцф хрT T t  , то прискорення буде менше одиниці 

S < 1, тобто відбувається навіть сповільнення при використанні ПА і програма 

буде працювати довше, ніж без використання ПА. 

 

5.2. Паралельні генетичні алгоритми 

 

Для нетривіальних задач виконання одного репродуктивного циклу – 

покоління в ГА вимагає значних обчислювальних ресурсів. При рішенні 

багатьох задач використовується не двійкове подання особини – рішення 
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проблеми, а більш складні структури – масиви (матриці) дійсних чисел, 

зв'язні списки [22], дерева, графи [5,27] і т.п. Тому обчислення значення 

фітнес-функції для кожної особини, потенційного рішення проблеми, часто є 

самою трудомісткою операцією в ГА. Для підвищення ефективності 

розробляються нові методи кодування особин, генетичні оператори 

кросинговеру й мутації, гібридні алгоритми, паралельні алгоритми й т.п.[ 28-

30]. 

 
Рис.5.1 Система синтезу моделі у паралельному моделюючому середовищі. 

Система тестування та моніторингу. 

 

На кожному кроці ГА виконується операція обчислення цільової функції 

для всіх елементів популяції. Ці обчислення є незалежними (обчислення ЦФ 

для різних рішень не потребує ніякого обміну між ними на кожному кроці [51]). 

Операція розрахунку ЦФ потребує дуже високих процесорних ресурсів для 

складних задач (якою й є оптимізація параметрів біологічних та хімічних 
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моделей). Тому розпаралелювання обчислювання ЦФ є найбільш ефективним, 

оскільки потребує менше затрат на реалізацію та обмін даними [30, 77]. 

Паралельний ГА працює на сервері та запускає необхідну кількість клієнтів, які 

використовуються для обчислення ЦФ (рис. 5.1). 

У даному розділі для розпаралелювання ГА використовується модель 

«робітник-господар» (іноді вона називається «клієнт-сервер»), оскільки вона 

вимагає найменших змін в існуючій версії програмного забезпечення, що 

реалізує послідовний ГА й дає непогані результати. Нижче представлений 

укрупнений алгоритм паралельного ГА на основі моделі «робітник-господар». 

 
Паралельний ГА «Робітник-господар» 
{ 
Генерування популяції P хромосом випадковим чином; 
виконання паралельно для всіх особин 
{ 

Оцінка значення фітнес-функції для кожної особини; 
} 
 
While (критерій зупинки не виконаний) 
{ 

відбір кращих особин; 
виконання генетичних операторів кросинговеру й мутації; 
формування проміжної популяції; 
виконання паралельно для всіх особин 
{ 
    Оцінка значення фітнес-функції для кожної особини; 
} 
внесення кращих нових особин; 
видалення гірших старих особин; 
формування нової популяції ; 

} 
} 

 

При цьому витрати по обчисленню значень фітнес-функцій рівномірно 

розподіляються по всіх процесорах, для яких використовується та сама фітнес-

функція. Тому для n особин та P (однакових) процесорів ми кожному 

процесору відносимо n/P особин. Значення фітнес-функції обчислюються 
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відповідними (робітниками) процесорами й посилають в один процесор 

(господар), що збирає всю інформацію, обробляє й передає її знову робочим 

процесорам. Процесор «господар» має інформацію про значення фітнес-функції 

для всіх особин і може генерувати наступне покоління на цій основі. 

Отже, процесор-господар виконує центральну частину (ядро) алгоритму, 

у той час як «чорнова робота» – обчислення значень фітнес-функції для всіх 

особин реалізується на процесорах-робітниках. Для балансу множина 

оброблюваних особин популяції розбивається на приблизно однакові 

підмножини. 

Наприкінці кожного з етапів містяться точки синхронізації. Коли 

процесор-господар досягає ці точки, він переходить у режим очікування, поки 

всі робітники-процесори не закінчать свої завдання, що гарантує глобальну 

коректність алгоритму. При цьому робота між процесором-господарем і 

робітниками розподіляється в такий спосіб. 

Процесор-Господар: 

 виконує все вхід-вихідні операції з користувачем і файловою 

системою, читає завдання й записує результати; 

 спочатку запускає процеси  -«робочі» на доступних ресурсах; 

 розподіляє завдання кожному робочому процесору; 

 організує управління процесом пошуку рішення й у міру необхідності 

посилає відповідні повідомлення активації робочих процесорів; по 

закінченні завдання робочим процесором процесор-господар приймає 

отримані результати й відповідно змінює глобальні структури даних 

(загальний список завдань, значення фітнес-функції для особин і т.п.). 

 Кожний «робітник» приймає завдання від «господаря» і визначає 

значення фітнес-функції для особин, отриманий результат посилає 

господарю й очікує наступного завдання. Оскільки розмір популяції 

набагато більше числа процесорів, досягається гарний баланс у 

завантаженні процесорів. Діаграма потоків даних у даному алгоритмі 
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наведена на рис.4.2 (на прикладі розподіленого логічного 

моделювання несправних схем). 

 При використанні моделі «робітник-господар» остаточні результати 

(пошуку рішення даної задачі) близькі до тих, що отримано на 

однопроцесорній комп'ютерній системі з використанням аналогічного 

алгоритму. Якість рішення при цьому не погіршується й у більшості 

випадків трохи поліпшується, а час його пошуку істотно 

скорочується. У цілому дана модель дозволяє швидко (з мінімальними 

змінами) виконати розпаралелювання ГА й дає, насамперед, 

прискорення процесу пошуку рішення. Дану модель не складно 

реалізувати в локальній мережі з використанням технології сокетов. 

Як засоби розпаралелювання розглядаються такі стандарти, як MPI та 

CORBA. Одним з найбільш поширених стандартів у галузі паралельного 

програмування є стандарт MPI [68]. MPI (Message Passing Interface) – стандарт, 

що запропонований для організації взаємодії процесів (процесорів) у 

паралельному обчислюваному середовищі. У якості такого середовища можуть 

бути використані MIMD-паралельні комп’ютерні системи сімейств CRAY, 

Paragon, NEC або кластер комп’ютерної мережі, що складається з однотипних 

комп’ютерів (кластер може складатися й із різнотипних машин – тоді говорять 

про гетерогенну мережу) [10]. 

Безперечною перевагою MPI є простота та відсутність надлишковості у 

функціях бібліотеки, що дозволяє отримати повний контроль над операціями 

передачі даних, за допомогою чого можна досягнути продуктивності передачі 

даних, близької до максимальної [85]. До недоліків можна віднести 

невизначеність у роботі програми у разі виходу із ладу хоча б одного з вузлів 

кластера, та неможливість достовірно встановити приналежність процесу до 

певної машини кластера, що може мати велике значення для гетерогенних 

кластерів (наприклад, при виконанні розрахунку балансування 

обчислювального навантаження) [90]. 
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До списку технологій, що дозволяють здійснювати розподілену обробку в 

гетерогенних системах, входять архітектура брокера загальних об’єктних 

запитів Common Object Request Broker Architecture (CORBA) та протокол 

Internet Inter-ORB Protocol (IIOP). CORBA повністю визначає архітектуру, що 

необхідна для обміну інформацією між розподіленими об’єктами [11]. До числа 

її специфікацій належать IIOP та велика кількість засобів проміжного рівня 

[86].  

Використання CORBA-технології є доцільним для тих завдань, що мають 

підвищені вимоги до стабільності обчислювальної системи на випадок відмов 

(що особливо актуально для виконання складних обчислень, які потребують 

багато часу), та гнучкості у використанні наявних обчислювальних ресурсів 

[24]. 

 

5.3. Реалізація підсистеми розпаралелювання вирішення задач оптимізації 

 

Для стохастичних алгоритмів, зокрема генетичних, на одному кроці 

оптимізації має виконуватися велика кількість розрахунків цільової функції в 

кожній точці, що аналізується оптимізатором. При цьому витрачається час, 

необхідний для моделювання в заданому інтервалі та отримання значень 

змінних моделі в заданих точках. Цей час збільшується зі зростанням 

складності моделі й може значно перевищувати витрати на обчислення, які 

виконуються всередині ГА. Тому розпаралелювання розрахунків цільової 

функції (яка є пристосовуваністю кожного індивідууму для ГА) на MIMD-

архітектурі може бути дуже ефективним для вирішення того класу задач, що 

розглядається в цій роботі, оскільки час моделювання для них є достатньо 

великим [16]. 

Спеціально для вирішення таких задач нами розроблено універсальний 

інтерфейс для вирішення задачі оптимізації IDianaNLPSolverParallelInterface 

(рис. 5.2). За допомогою цього інтерфейсу алгоритми оптимізації на кожному 

кроці передають заявку у вигляді масиву елементів типу ICapeOptimizationPoint 



 118

(який містить набір вхідних параметрів для розрахунку цільової функції) одній 

із систем розпаралелювання. Така система паралельно розраховує всі цільові 

функції і повертає алгоритму оптимізації вектор рішень. Алгоритм оптимізації, 

який використовує розпаралелювання, повинен успадковуватися від інтерфейсу 

IDianaNumericNLPSolver і реалізовувати методи підключення систем 

розпаралелювання та взаємодію з ними. 

Підсистема розпаралелювання під час ініціалізації отримує об’єкт, який 

описує задачу оптимізації (успадковується від ICapeNLPTask) і вирішує її для 

кожної заявки на паралельне вирішення набору задач, яка надходить через 

інтерфейс IDianaNLPSolverParallelInterface. Тому, коли задачі оптимізації 

вирішуються за допомогою паралельного інтерфейсу, алгоритму оптимізації 

необхідно передати тільки паралельний інтерфейс, а задача оптимізації не 

передається. 

Дана реалізація інтерфейсу надає можливість підключення різних 

оптимізаторів до різних підсистем розпаралелювання, що дозволяє провести 

детальне дослідження. 

В роботі реалізовано дві підсистеми розпаралелювання: на базі 

технологій MPI та CORBA. Ці підсистеми представлено відповідними класами 

StartTopologyParallelComputation та CorbaNLPParallelInterface. Для запуску 

обчислень за допомогою цих підсистем розроблено спеціальний скрипт, який є 

універсальним як для клієнта, так і для сервера. В цьому скрипті створюється 

екземпляр класу розпаралелювання і перевіряється, чи є поточний процес 

сервером (за замовчанням в MPI це процес з рангом 0), чи ні. Якщо так, то 

створюється об’єкт алгоритму оптимізації та йому передається екземпляр класу 

розпаралелювання. Якщо ні, то створюється об’єкт задачі оптимізації, який 

присвоюється екземпляру класу розпаралелювання, після чого в екземплярі 

класу розпаралелювання виконується метод RunClient, який переводить 

систему розпаралелювання в режим очікування заявок. Такі скрипти можуть 

запускатися засобами MPI або CORBA на різних паралельних обчислювальних 

архітектурах. 
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Рис.5.2 Діаграма класів підсистеми розпаралелювання 

 

5.4. Експериментальна оцінка ефективності паралельного підходу 

 

Метою тестування було порівняльне дослідження ефективності 

організації паралельної оптимізації складних динамічних систем на базі 

технологій CORBA та MPI, а також дослідження впливу кеша ГА як на 

послідовну, так і на паралельну реалізацію ГА. 
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Для тестування використовувалися безкоштовні версії бібліотек MPI та 

CORBA: MPICH2 та omniORB версії 4.1 відповідно. Тестування проводилося 

на кластері з 30-ти машин на базі двоядерного Intel Pentium D 3GHz, що 

об’єднані локальною мережею за технологією Ethernet 100, під керуванням 

операційної системи SuSE Linux 10.1. 

Для обміну даними використовувались масиви змінюваної довжини 

елементів типу double. Для бібліотеки MPI природним форматом зберігання 

динамічного масиву можна вважати ділянку пам’яті, у якій розташовано цей 

масив. Стандарт об’єктно-орієнтованої технології CORBA рекомендує 

використання шаблонного класу-контейнеру sequence для операцій над 

динамічними масивами. Саме цей клас був взятий за основу при проведенні 

тестувань. 

У рамках паралельного модуля, що побудований на базі 

CORBA-технології, також були реалізовані наступні додаткові можливості: 

динамічне підключення нових обчислювальних вузлів (ОВ), відновлення після 

"втрати" одного чи більше ОВ, динамічне балансування навантаження за 

принципом мінімального середнього часу обчислення ЦФ обчислювальним 

вузлом. 

Специфіка паралельного ГА полягає у тому, що розрахунок ЦФ 

здійснюється виключно засобами ОВ, при цьому основна гілка ГА очікує, доки 

усі ЦФ будуть обчислені. Це робить можливим запуск основної гілки ГА та 

одного з ОВ на тому самому процесорі, адже конкуренція за обчислювальний 

ресурс процесора у цих двох процесів зведена до мінімуму (окрім того, для 

проведення експериментів використовувались двоядерні процесори, отже ці два 

процеси будуть виконуватись на різних ядрах процесора). Саме тому для 

основної гілки ГА під час тестування не відводилося окремого процесора. 

Конфігурація обчислювальних ресурсів позначена у форматі CxP, де C – 

кількість комп’ютерів, а P – кількість процесорів на кожному комп’ютері, що 

застосовувались для обчислень. 
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Тестування простої штучної ЦФ "сфера"  виявило, що її 

розпаралелювання не є ефективним: прискорення не зростає, більш того, воно 

завжди є меншим за одиницю (0.7 для MPI, 0.4 для CORBA – ПА працює довше 

за послідовний варіант для сфери). Такі результати пов’язані з тим, що ця ЦФ є 

занадто простою, тобто час на її обчислювання є дуже незначним. Разом з тим, 

час, який витрачається на обмін, близький до часу обчислювання ЦФ, що 

приводить до неефективності ПА для обчислювання простих функцій 

(особливо для тих, які потребують великої кількості обчислень). 
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Рис.5.3. Прискорення ПА для штучної ЦФ "сфера" 

 

Результати тестування моделі Лотка-Вольтерра (рис. 5.3) свідчать про 

можливість її розпаралелювання, але в певних межах. Для цієї моделі 

спостерігається насичення прискорення (воно більше не зростає) на значенні 

приблизно 6.5 при 14 та більше процесорах. Покроковий аналіз роботи ГА 

показав, що середня кількість необхідних обчислень ЦФ на кожному кроці ГА 

при оптимізації параметрів цієї моделі складає в середньому 17. Оскільки 

розпаралелюванню підлягає кожний крок ГА окремо, то очевидно, що, 

враховуючи час обміну та втрати на "проблемі кратності" (кількості обчислень 

на кожному кроці ГА та кількості процесорів), це і є межею для прискорення. 

Таким чином, розпаралелювання для цієї моделі є досить ефективним до 14 

використаних процесорів, після цього збільшення кількості процесорів для 

обчислень є недоцільним. 
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Рис.5.4. Прискорення ПА для моделі Лотка-Вольтерра 

 

Для моделі реактора Хафке розпаралелювання дало найбільший ефект. 

Зростання прискорення спостерігалося упродовж всіх тестів (рис. 5.5). Це 

пояснюється по-перше складністю моделі (час обчислення ЦФ є досить 

суттєвим, послідовний ГА виконує оптимізацію на вказаному типі машин 

майже 12 хвилин), тому час обміну майже не впливає на прискорення. 

По-друге, для ідентифікації параметрів цієї моделі ГА потребує більшої 

кількості обчислень ЦФ на кожному кроці (ніж для моделі Лотка-Вольтерра), 

тому "проблема кратності" виникає не так часто, і її негативний вплив також 

зменшується. Отже, при використанні для оптимізації моделі реактора Хафке 

30 процесорів маємо прискорення 19, і воно ще продовжує зростати, на відміну 

від моделі Лотка-Вольтерра, не зважаючи на те, що середня кількість 

необхідних обчислень ЦФ для моделі реактора Хафке складає 29. Для цієї 

моделі також можливе існування точки насичення прискорення, але вона 

досягається не раніше, ніж на 50 процесорах. 
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Рис.5.5. Прискорення ПА для моделі реактора Хафке 
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Порівнюючи ефективність розпаралелювання для моделей 

Лотка-Вольтерра та реактора Хафке (рис. 5.6), можна ще раз зазначити, що 

розпаралелювання моделі реактора Хафке є більш ефективним (навіть для 30 

процесорів ефективність ПА все ще складає більше 60% на відміну від 20% для 

моделі Лотка-Вольтерра). Більше падіння ефективності для моделі 

Лотка-Вольтерра пов’язано із зазначеним насиченням прискорення та більшим 

впливом часу обміну, оскільки ця модель є досить простою та моделюється 

значно швидше за модель реактора Хафке. 

Загальне зменшення ефективності зі зростанням кількості процесорів 

пояснюється тим, що при цьому зростає вплив "проблеми кратності", а також 

збільшується кількість операцій обміну. 

Lotka-Volterra and Hafke Reactor, Efficiency
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Рис.5.6 Ефективність ПА для моделей Лотка-Вольтерра та реактора Хафке 

 

З проведених тестів можна зробити такі висновки відносно використаних 

технологій для розпаралелювання. MPI має дуже незначний час обміну між 

машинами, тоді як витрати на обмін при використанні технології CORBA 

виявилися більш суттєвими. Але при виконанні великих обсягів обчислень (для 

складних ЦФ, таких як для моделі реактора Хафке) вплив обміну не є таким 

важливим. Також з результатів тестів випливає, що час роботи паралельного ГА 

(а разом з ним прискорення і ефективність) при використанні MPI є досить 

стабільним, тоді як при використанні CORBA спостерігаються досить великі 

відхилення, які пов’язані перш за все з нерівномірним розподіленням значень 



 124

часу обміну клієнтів з сервером (це краще видно на моделі Лотка-Вольтерра, 

рис. 5.6). Але технологія CORBA дозволяє динамічне додавання клієнтів під 

час виконання та зберігає стабільність системи в цілому при виході з ладу 

якогось клієнта. Отже, потрібно використовувати технологію MPI для 

більшості тестів у зв’язку зі стабільністю її результатів та незначним часом на 

обмін, та використовувати технологію CORBA там, де фактор стабільності 

системи взагалі упродовж тривалого часу грає суттєву роль. 

Із графіків також виходить, що ефективність паралельного ГА при 

використанні двох комп’ютерів є вищою, ніж ефективність використання 

комп’ютера з двоядерним процесором (конфігурації 2х1 та 1х2 відповідно). 

Оскільки обсяг даних, що передавалися, був незначний, очевидно, що така 

перевага пов’язана з обчислювальною потужністю комп’ютерів. Дійсно, 

двоядерний процесор поступається у потужності двом окремим процесорам. Не 

слід також забувати про основний потік ГА, який в останньому випадку 

виконувався на окремому ядрі. Також для CORBA-технології, з її досить 

суттєвим часом на обмін, різниця в ефективності ще збільшується, оскільки при 

конфігурації 1x2 весь обмін виконується на одному комп’ютері. 

Також було проведено тести для виявлення впливу реалізованого 

внутрішнього кешу ГА на ефективність ПА. Кеш виконує збереження вже 

обчислених ЦФ, і якщо на якійсь генерації виникає такий же самий елемент 

популяції, то для нього ЦФ вже не обчислюється, а береться з кешу, відповідно 

цей елемент вже не передається на обчислення (в тому числі не передається і 

ПА). Це досить суттєво зменшує кількість необхідних обчислень ЦФ (див. 

табл. 5.1). 

Зменшення кількості необхідних обчислень ЦФ, звісно, зменшує час 

роботи як послідовного, так і паралельного ГА. Але разом з цим, для ПА 

зменшуються показники прискорення та ефективності (рис. 5.7). 
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Таблиця 5.1 

Порівняння кількості обчислень ЦФ при використанні кешу ГА 

Вид тестової задачі 

Кількість 

генераці

й 

Кількість 

оптимізованих 

параметрів 

Кількість обчислень ЦФ 

З відключеним 

кешем ГА 

З включеним 

кешем ГА 

Функція "сфера" 160 10 12190 9530 

Модель Лотка-Вольтерра 75 2 1372 451 

Модель реактора Хафке 90 4 2712 1647 
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Рис.5.7. Ефективність ПА для моделі реактора Хафке при включеному кеші ГА 

 

Це пов’язано з тим, що загальне зменшення обчислень ЦФ є результатом 

зменшення кількості обчислень ЦФ на кожному кроці ГА, що призводить до 

частішого виникнення "проблеми кратності". Для більш детального 

дослідження цього питання було розглянуто цикл оптимізації ГА по кроках. 

Для кожного кроку було виконано заміри часу на його виконання, а потім 

виконано розрахунок прискорення та ефективності для кожного кроку при 

паралельному виконанні відносно його послідовного аналога. Результати 

одного з таких тестів зображено на рис. 5.8. 
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Efficiency, Sectional view of GA with and without cache (Hafke Reactor, MPI 10x1)
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Рис.5.8. Ефективність ПА по генераціях порівняно до кількості обчислень ЦФ 

для моделі реактора Хафке на 10 процесорах з використанням MPI 

З графіків на рис. 5.8 видно, що існують досить сильні коливання 

обчислень ЦФ в кожній генерації, а разом з ними і коливання ефективності ПА 

(як із включеним кешем, так і без нього). Форма коливань ефективності 

достатньо близько відповідає формі коливань обчислень ЦФ (за рахунок 

зменшення загального часу обчислення при меншій кількості обчислень), але 

має деякі відхилення, обумовлені зміною впливу "проблеми кратності" 

(можливе як зменшення, так і збільшення ефективності) та зменшенням 

кількості операцій обміну при зменшенні кількості обчислень ЦФ. 

Звертаючи увагу на порівняння результатів з включеним кешем та без 

нього, можна помітити, що протягом приблизно першої половини роботи 

алгоритму з включеним кешем кількість обчислень ЦФ не дуже змінюється в 

порівнянні з відключеним кешем (зменшується, але не досить сильно). При 

цьому ефективність у більшості випадків тільки зростає (адже зменшується 

загальний час на обчислення). Але в другій половині роботи ГА спостерігається 

значне зменшення необхідних обчислень ЦФ за рахунок включеного кешу. Це 

обумовлено тим, що, по-перше, кеш набрав уже достатньо велику базу 

обчислених значень ЦФ, а по-друге, сама специфіка роботи ГА обумовлює 
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сходження рішень, тобто вони частіше за все вже обираються не з такого 

широкого кола можливих значень, отже вони частіше повторюються в 

генераціях. При такому суттєвому зменшенні кількості обчислень ЦФ 

спостерігається також суттєве зниження ефективності (в окремих випадках 

ефективність може повернутися або навіть перевищити значення без кешу, але 

взагалі ефективність все ж таки знижується). За рахунок цього суттєвого 

зниження ефективності у другій половині роботи ГА його загальна (середня) 

ефективність також зменшується (рис. 5.8). Отрімані результати опубліковано у 

роботах [22, 33, 63,91]. 

 

5.5. Висновки 

 

1. Розроблено паралельний підхід до виконання обчислень цільової 
функції та реалізовано його в підсистемі оптимізації. 

2. Апріорно оцінено та експериментально доведено ефективність 
паралельного підходу для вирішення задач оптимізації та 
ідентифікації параметрів моделей складних динамічних систем. 

3. Досліджено новий ефект впливу кешу ГА: зменшується загальний час 
роботи, але при цьому дещо зменшується ефективність паралельного 
алгоритму. 

4. Досліджено вплив складності задачі ідентифікації параметрів 
складних динамічних систем на ефективність розпаралелювання в 
підсистемі оптимізації: розпаралелювання задач більшої складності 
дає більший ефект. 

5. Досліджено ефективність використання технологій MPI та CORBA 
для розпаралелювання задач ідентифікації параметрів складних 
динамічних систем. Стандарт MPI виявився більш швидким та 
ефективним (оскільки має менший час на обмін даними), проте 
CORBA можна використовувати там, де фактор стабільності системи 
взагалі упродовж тривалого часу грає суттєву роль, оскільки вона 
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дозволяє динамічне додавання клієнтів під час виконання та зберігає 
стабільність системи в цілому при виході з ладу одного з клієнтів. 
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ВИСНОВКИ 

 

Наведені в дисертації теоретичні та програмні розробки, а також 

експериментальні дослідження підтверджують досягнення поставленої мети 

роботи – вдосконалення методів та підходів до ідентифікації параметрів 

складних динамічних систем (а саме нелінійних біологічних та хімічних 

моделей) у паралельному моделюючому середовищі, що дозволяє забезпечити 

високу ефективність оптимізації та універсальний підхід до вирішення задач 

різної складності. 

В дисертації отримані наступні результати: 

1. Сформульовано вимоги до апаратно-програмних засобів реалізації 

симуляторів складних динамічних систем з боку експертів 

предметних областей (розробників і користувачів моделей) і самих 

об’єктів моделювання – СДСЗП, СДСРП. Таке формулювання є 

основою для комплексного вирішення проблеми розробки й 

застосування послідовних і паралельних симуляторів, системної 

організації їхнього функціонування. 

2. Функціональність алгоритмічних, апаратно-програмних і системних 

ресурсів, що в повній мірі можуть задавольнити сформульвані вимоги, 

зосереджено в чотирьох групах функцій – інтерактивного спілкування 

експертів предметних областей з апаратно-програмними ресурсами; 

паралельного моделювання; вирішення задач синтезу, ідентифікації й 

оптимізації моделей і симуляторів; системної організації та 

інфраструктури. 

3. Для комплексного вирішення задач моделювання СДСЗП, СДСРП 

запропоновано структуру проблемно орієнтованого паралельного 

моделюючого середовища (ПОПМС) як системної організації 

спільного функціонування паралельних апаратних ресурсів, 

загальносистемного та цілеспрямовано розробленого моделюючого 

програмного забезпечення з врахуванням особливостей задач певної 
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предметної області, що підтримують всі етапи математичного 

моделювання складних динамічних систем, оптимізації та 

ідентифікації параметрів паралельних моделей і симуляторів. 

4. Проведено декомпозицію ПОПМС на підсистеми та компоненти, 

визначено засоби проблемної орієнтації середовища, до яких належать 

підсистема оптимізації та ідентифікації параметрів моделей і 

симуляторів, компоненти підсистем діалогу, топологічного аналізу, 

генерування та вирішувачів рівнянь, балансування завантаження 

процесів і процесорів, баз даних та ІТ-підтримки середовища. 

5. Розроблено підсистему оптимізації на базі генетичного алгоритму, яка 

містить велику кількість параметрів та модифікацій алгоритму; 

розроблено механізм тестування всіх реалізованих параметрів. 

6. Інтегровано розроблену підсистему до паралельного моделюючого 

середовища DIANA, яке розробляється інститутом Макса-Планка 

(Магдебург, Німеччина) спільно з ДонНТУ, та успішно 

використовується для вирішення задач глобальної оптимізації 

складних динамічних систем. 

7. Проведено інтенсивне тестування продуктивності алгоритму, 

аналітичну та експериментальну оцінку ефективності його 

модифікацій на штучних цільових функціях різної складності. 

8. Запропоновано новий критерій оцінювання складності задач 

оптимізації для ГА, який базується на довжині бінарного ряду, 

отриманого в результаті дискретизації набору шуканих параметрів із 

заданої точністю. На базі цього критерію встановлено оптимальні 

закономірності настроювання параметрів ГА залежно від складності 

цільової функції, що дозволяє ГА настроюватись автоматично для 

задач будь-якої складності. 

9. Запропоновано комбінований метод оптимізації, в якому послідовно 

використовуються ГА та локальний детерміністичний метод (ЛДМ) з 

метою підвищення точності рішення. Цей метод відрізняється новим 
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запропонованим критерієм переходу від ГА до ЛДМ, який полягає в 

обиранні процента формування схеми з метою покращення 

продуктивності. 

10. Досліджено та впроваджено базові методи обробки обмежень. 

11. Розроблено модифікований ГА, який було адаптовано для вирішення 

складних задач ідентифікації параметрів нелінійних біологічних 

моделей (використано логарифмічне кодування, елітизм, механізм 

формування початкової популяції). Отриманий алгоритм забезпечив 

вирішення задач високої складності з більшою ефективністю, ніж 

існуючі алгоритми (кількість обчислень цільової функції було 

зменшено в середньому в 2.7 рази порівняно з найкращим існуючим 

методом для даного класу задач (SRES+DN2GB)), він здатний 

оптимізувати як прості ЦФ, так і мультимодальні нелінійні моделі. 

12. Розроблено паралельний підхід до виконання обчислень цільової 

функції та реалізовано його в підсистемі оптимізації. 

13. Апріорно оцінено та експериментально доведено ефективність 

паралельного підходу для вирішення задач оптимізації та 

ідентифікації параметрів моделей складних динамічних систем. 

14. Досліджено новий ефект впливу кешу ГА: зменшується загальний час 

роботи, але при цьому дещо зменшується ефективність паралельного 

алгоритму. 

15. Досліджено ефективність використання технологій MPI та CORBA 

для розпаралелювання задач ідентифікації параметрів складних 

динамічних систем. Стандарт MPI виявився більш швидким та 

ефективним (оскільки має менший час на обмін даними), проте 

CORBA можна використовувати там, де фактор стабільності системи 

взагалі упродовж тривалого часу грає суттєву роль, оскільки вона 

дозволяє динамічне додавання клієнтів під час виконання та зберігає 

стабільність системи в цілому при виході з ладу одного з клієнтів. 



 132

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Бейко И.В., Бублик Б.Н., Зинько П.Н. Методы и алгоритмы решения задач 

оптимизации. Киев: Вища школа, 1983. 

2. Бенькович Е.С. Практическое моделирование динамических систем / 

Бенькович Е.С., Колесов Ю.Б., Сениченков Ю.Б – СПб.: БХВ-Петербург, 

2002. – 464 с.: ил. 

3. Воеводин В.В. Параллельные вычисления / Воеводин В.В., Воеводин Вл.В.  

– СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 608 с.: ил. 

4. Вороновский Г.К., Махотило К.В., Петрашев С.Н., Сергеев С.А. 

Генетические алгоритмы, искусственные нейронные сети и проблемы 

виртуальной реальности. Харьков. Основа 1997, 107 стр. 

5. Гладков Л.А., Курейчик В.В., Курейчик В.М. Генетические алгоритмы / 

Под ред. В.М. Курейчика. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 

2006. – 320 с. 

6. Измаилов А.Ф., Солодов М.В. Численные методы оптимизации. – 

М.: "ФИЗМАТЛИТ", 2003. – 304 с. 

7. В.Н. Калинин, Б.А. Резников, К.И. Варакин Теория систем и 

оптимального управления. Понятия, модели, методы и модели 

оптимального выбора. МО СССР, 1987. – 597 с. 

8. В.В. Корнеев, А.Ф. Гареев, С.В. Васютин, В.В. Райх Базы данных. 

Интеллектуальная обработка информации. М.: "Нолидж", 2000 – 352 с. 

9. Л.Г. Косолапова, Б.Г. Ковров. Эволюция популяций. Дискретное 

математическое моделирование. Новосибирск: "Наука", 1988. – 93 с. 

10. А.Л. Курылёв. Нагрузочное тестирование реализаций стандарта MPI на 

основе случайных генерируемых тестов. Нижегородский Государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ). 2006. 

11. Дж. Либерти. С++ Энциклопедия пользователя. – 590 стр., ДиаСофт, 2001 

12. Назаров А.В., Лоскутов А.И. Нейросетевые алгоритмы прогнозирования и 

оптимизации систем. СПб.: Наука и Техника, 2003. – 384 с. 



 133

13. Д. Рутковская, М. Пилиньский, Л. Рутковский. Нейронные сети, 

генетические алгоритмы и нечеткие системы. Пер. с польск. 

И.Д. Рудинского. – М.: Горячая линия – Телеком, 2004. – 452 с.: ил. 

14. М. Свами, К. Тхуласираман. Графы, сети и алгоритмы. М.: Мир, 1984. – 

454 с. 

15. Святний В.А. Проблемно орієнтоване паралельне моделююче середовище 

для динамічних мережних об’єктів / Святний В.А., Молдованова О.В., 

Перерва А.О. // Информатика, кибернетика и вычислительная техника: Сб. 

научн. тр. ДонГТУ, вып. 29. –  Донецьк, 2001. –  С. 246–253. 

16. Святний В.А. Методи розпаралелювання вирішувача рівнянь MIMD-моделі 

мережних динамічних об’єктів / Святний В.А., Смагін О.М., Солонін О.М. 

// Информатика, кибернетика и вычислительная техника: Сб. научн. тр. 

ДонНТУ, вып. 70. – Донецк, 2003. – С. 20–29. 

17. Святний В.А. Паралельне моделювання складних динамічних систем // 

Моделирование – 2006: Международная конференция. Киев, 2006 г. – 

Киев, 2006. – С. 83–90. 

18. Ж. Сеа Оптимизация. Теория и алгоритмы. – М.: "Мир", 1973. – 244 с. 

19. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. Учеб. для вузов - 3-е 

юд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 2001. - 343 с: ил. 

20. Сухарев А.Г., Тимохов А.В., Фёдоров В.В. Курс методов оптимизации: 

Учеб. пособие. 2-е изд – М.: "ФИЗМАТЛИТ", 2005. – 368 с. 

21. Gilles, E.-D.: Modellierungssystematik für verfahrenstechnische Prozesse. In: 

Abschlussbericht "Methoden zur Modellierung und Berechnung der Dynamik 

verfahrenstechnischer Prozesse" der DFG-Forschergruppe Universität Stuttgart, 

1996, S.7-22. 

22. Трубаров В.А., Теплинський К.С., Бабенко І.В. Застосування паралельного 

генетичного алгоритму для вирішення задач оптимізації складних 

динамічних систем. Наукові праці Донецького національного технічного 

університету, с. 89-102. Серія "Проблеми моделювання та автоматизації 



 134

проектування динамічних систем" (МАП-2007). Випуск: 6 (127) - Донецьк: 

ДонНТУ. - 2007. – 243 с. 

23. Фельдман Л.П., Петренко А.І., Дмитрієва О.А. Чисельні методи в 

інформатиці. - К.: Видавнича група BHV, 2006. – 480 с.: іл. ISBN 966-552-

155-1. 

24. Хьюз К. Параллельное и распределенное программирование на С++ / Хьюз 

К., Хьюз Т.; пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 672 с.: 

ил. 

25. Цой Ю.Р., Спицын В.Г. Генетический алгоритм / Спицын В.Г., Цой Ю.Р. 

Представление знаний в информационных системах: учебное пособие. – 

Томск: Изд-во ТПУ, 2006г. – 146 с. 

26. В.Ф. Швец. Математическое моделирование и оптимизация в химической 

технологии. Соросовский образовательный журнал, № 11, 1998 г. 

27. A.V. Aho, J.E. Hopcroft, J.D. Ullman. The Design and Analysis of Computer 

Algorithms. Addison Wesley, Reading, MA, 1974. 

28. W. Atmar. The philosophical errors that plague both evolutionary theory arid 

simulated evolutionary programming. In Fogel and Atmar [43], pages 27-34. 

29. Th. Bäck. The interaction of mutation rate, selection, and self-adaptation within 

a genetic algorithm. In Männer and Manderick [65], pages 85-94. 

30. Th. Bäck. Evolutionary Algorithms in Theory and Practice. Oxford University 

Press, Inc., New York, 1996. 

31. R.K. Belew, L.B. Booker, editors. Proceedings of the 4th International 

Conference on Genetic Algorithms. Morgan Kaufmann Publishers, San Mateo, 

CA, 1991. 

32. A.D. Bethke. Genetic Algorithms as Function Optimizers. PhD thesis, 

University of Michigan, 1981. Diss. Abstr. Int. 41(9), 3503B, University 

Microfilms No. 8106101. 

33. K. Bondareva, O. Milokhov, K. Teplinskiy, M. Krasnyk, M. Ginkel, A. Kienle. 

The ProMoT / Diana Simulation Environment. Наукові праці Донецького 

національного технічного університету, с. 13-21. Серія "Проблеми 



 135

моделювання та автоматизації проектування динамічних систем" (МАП-

2007). Випуск: 6 (127) - Донецьк: ДонНТУ. - 2007. – 243 с. 

34. Sangdun Choi. Introduction to Systems Biology. Totowa, New Jersey: Humana 

Press Inc, 2007. – 542 p. 

35. De Jong K.A. Genetic Algorithms: A 10 Year Perspective //In: Procs of the First 

Int. Conf. on Genetic Algorithms, 1985. – pp.167 – 177. 

36. J. Dennis, D. Gay, R. Welsch. Algorithm 573, NLZSOL – An adaptive nonlinear 

least-squares algorithm. ACM Trans Math Software 1993, 7:369-383. 

37. W. Dörfler. Mathematik für Informatiker, volume 1. Carl Hanser, München, 1 

edition, 1977. 

38. W. Dörfler. Mathematik für Informatiker, volume 2. Carl Hanser, München, 1 

edition, 1978. 

39. R. Eckmiller, G. Hartmann, G. Hauske, editors, Parallel Processing in Neural 

Systems and Computers. North-Holland, 1990. 

40. L.J. Eshelman, R.A. Caruna and J.D. Schaffer. Biases in the Crossover 

landscapes. In J.D Schaffer, editor, Proceedings of the Third International 

Conference on Genetic Algorithms, Morgan Kaufmann, 1989 – pp. 10-19. 

41. L.J. Eshelman, J.D. Schaffer. Crossover's niche. In Forrest [44], pages 9-14. 

42. M. Rodriguez-Fernandez, P. Mendes, J. Banga. A hybrid approach for efficient 

and robust parameter estimation in biochemical pathways. BioSystems 2006, 

83:248-265. 

43. D.B. Fogel, W. Atmar, editors. Proceedings of the 1st Annual Conference on 

Evolutionary Programming. Evolutionary Programming Society, San Diego, 

CA, 1992. 

44. S. Forrest, editor. Proceedings of the 5th International Conference on Genetic 

Algorithms. Morgan Kaufmann Publishers, San Mateo, CA, 1993. 

45. R. Galar. Evolutionary search with soft selection. Biological Cybernetics, 

60:357-364, 1989. 



 136

46. P. Gennemark, D. Wedelin. Efficient algorithms for ordinary differential 

equation model identification of biological systems. Systems Biology, IET. 

Volume 1, Issue 2, March 2007, pp.: 120-129. 

47. M. Ginkel, A. Kremling, T. Nutsch, R. Rehner, E.D. Gilles. Modular modeling 

of cellular systems with ProMoT/Diva. Bioinformatics, 2003, pp. 1169-1176. 

48. D.E. Goldberg. Genetic Algorithms in Search, Optimizations and Machine 

Learning. Addison Wesley, Reading, MA, 1989 – 327 p. 

49. D.E. Goldberg and K. Deb. A Comparative Analysis of Selection Schemes Used 

in Genetic Algorithms. In G.J.E. Rawlins, editor, Foundation of Genetic 

Algorithms, Morgan Kaufmann Publishers, San Mateo, CA, 1991 – pp. 69-93. 

50. S.J. Gould. Darwinism and the expansion of evolutionary theory. Science, 

216:380-387, April 1982. 

51. J.J. Grefenstette, J.E. Baker. How genetic algorithms work: A critical look at 

implicit parallelism. In Schaffer [79], pages 20-27. 

52. Генетический алгоритм. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://g-u-

t.chat.ru/ga/index.htm. 

53. Haefele, M.; Kienle, A.; Klein, E.; Kremling, A.; Majer, C.; Mangold, M.; 

Spieker, A.; Stein, E.; Waschler, R.; Zeyer, K.P. User Manual DIVA 3.9. – 

Stuttgart: Institut fuer Systemdynamik und Regelungstechnik, Magdeburg: Max-

Planck-Institut, May 2000. – 68 с. 

54. Hafke C., Gilles E.D. Mess., Steuern, Regeln. – 1968, 11, 204. 

55. J. Hesser, R. Männer. Towards an optimal mutation probability in genetic 

algorithms. In Schwefel and Männer [81], pages 23-32. 

56. J.H. Holland. Adaptation in Natural and Artificial Systems. The University of 

Michigan Press, Ann Arbor, MI, 1975 – 435 p. 

57. Holland J.H. Adaptation in natural and artificial systems. An introductory 

analysis with application to biology, control, and artificial intelligence. – 

London: Bradford book edition, 1994 – 211 p. 

58. Holger Hoos, Thomas Stuetzle. Stochastic Local Search: Foundations & 

Applications. Morgan Kaufmann; 1 edition (Sep 16 2004), 658 pages 



 137

59. John Ingham, Irving J. Dunn, Elmar Heinzle, Jiri E. Prenosil, Jonathan B. Snape. 

Chemical Engineering Dynamics: An Introduction to Modelling and Computer 

Simulation. Published by Wiley-VCH, 2007. - 640 p. 

60. Jitendra R. Raol, Gopalrathnam Girija, J. Singh. Modelling And Parameter 

Estimation Of Dynamic Systems. Institution of Electrical Engineers Publishing, 

2004. - 408 p. 

61. T. Johnson, P. Husbands. System identification using genetic algorithms. In 

Schwefel and Männer [81], pages 85-89. 

62. DB Kell. Metabolomics, modelling and machine learning in systems biology – 

towards an understanding of the languages of cells. FEBS Journal 2006, 

273(5):873-894. 

63. M. Krasnyk, K. Bondareva, O. Milokhov, K. Teplinskiy, M. Ginkel, A. Kienle. 

The ProMoT / Diana Simulation Environment. 16th European Symposium on 

Computer Aided Process Engineering and 9th International Symposium on 

Process Systems, pp. 445-450. Elsevier, Amsterdam, 2006. 

64. Lotka-Volterra equation. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lotka_volterra. 

65. R. Männer, B. Manderick, editors. Parallel Problem Solving from Nature 2. 

Elsevier, Amsterdam, 1992. 

66. Z. Michalewicz, C.Z. Janikow. Handling constraints in genetic algorithms. In 

Belew and Booker [31], pages 151-157. 

67. C. Moles, P. Mendes, J. Banga. Parameter estimation in biochemical pathways: 

a comparison of global optimization methods. Genome Research 2003, 13:2467-

2474. 

68. Message Passing Interface Forum. MPI: A Message-Passing Interface Standard, 

Version 3.0, September 21, 2012.   

69. H. Mühlenbein, M. Schomisch, J. Born. The parallel genetic algorithm as 

function optimizer. In Belew and Booker [31], pages 271-278. 

70. H. Mühlenbein. How genetic algorithms really work: I. Mutation and 

hillclimbing. In Männer and Manderick [65], pages 15-25. 



 138

71. Ch. H. Papadimitriou, K. Steiglitz. Combinatorial Optimization. Prentice Hall, 

1982. 

72. Elijah Polak. Optimization: algorithms and consistent approximations (Applied 

mathematical sciences). – New York, NY [u.a.] : Springer, 1997. – Т. 124. – 

779 с. 

73. PORT Mathematical Subroutine Library. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://www.bell-labs.com/project/PORT/ 

74. Domenico Quagliarella, Alessandro Vicini. Coupling Genetic Algorithms and 

Gradient Based Optimization Techniques // Genetic Algorithms and Evolution 

Strategies in Engineering and Computer Science. Recent Advances and 

Industrial Applications, chapter 14. — West Sussex: John Wiley and Sons, 1997 

— с. 289-309. 

75. G.J.E. Rawlins, editor. Foundations of Genetic Algorithms. Morgan Kaufmann 

Publishers, San Mateo, CA, 1991. 

76. Maria Rodriguez-Fernandez, Jose A. Egea, Julio R. Banga. Novel metaheuristic 

for parameter estimation in nonlinear dynamic biological systems. BMC 

Bioinformatics 7:483. 2006. 

77. G. Rudolph. Parallel approaches to stochastic global optimization. In W. 

Joosen and E. Milgrom, editors, Parallel Computing: From Theory to Sound 

Practice, Proceedings of the European Workshop on Parallel Computing, pages 

256-267. IOS Press, Amsterdam, 1992. 

78. T. Runarsson, X. Yao. Stochastic ranking for constrained evolutionary 

optimization. IEEE Transactions on Evolutionary Computation 2000, 564:284-

294. 

79. J.D. Schaffer, editor. Proceedings of the 3rd International Conference on 

Genetic Algorithms and Their Applications. Morgan Kaufmann Publishers, San 

Mateo, CA, 1989. 

80. Marc Schoenauer, Spyros Xanthakis. Constrained GA optimization. In 

Proceedings of the 5th International Conference on Genetic Algorithms, Urbana 

Champaign, 1993 – pp. 75-83. 



 139

81. H.-P. Schwefel, R. Männer, editors. Parallel Problem Solving from Nature – 

Proceedings 1st Workshop PPSN I, volume 496 of Lecture Notes in Computer 

Science. Springer, Berlin, 1991. 

82. H.-P. Schwefel. Evolution and Optimum Seeking. Sixth-Generation Computer 

Technoloy Series. Wiley, New York, 1995. 

83. J. Shekel. Test functions for multimodal search techniques. In Fifth Annual 

Princeton Conference on Information Science and Systems, 1971. 

84. W.M. Spears, K.A. De Jong. An analysis of multi-point crossover. In Rawlins 

[75], pages 301-315. 

85. P. Spiessens, B. Manderick. A genetic algorithm for massively parallel 

computers. In [39], pages 31-36. 

86. William R. Stanek. Distributed Programming with CORBA and IIOP. PC 

Magazine, Sep. 23, 1997. 

87. B.H. Sumida, A.I. Houston, J.M. McNamara, W.D. Hamilton. Genetic 

algorithms and evolution. Journal of Theoretical Biology, 147:59-84, 1990. 

88. Svjatnyj V. Simulationssoftware für eine parallele Simulationsumgebung für 

dynamische Systeme / Svjatnyj V., Gilles E.-D., Zeitz M., Reuter A., 

Rothermel K. // 14. Symposium ASIM 2000. – Tagungsband, SCS, 2000. – S. 

235–240. 

89. G. Syswerda. Uniform crossover in genetic algorithms. In Schaffer [79], pages 

2-9. 

90. R. Tanese. Distributed genetic algorithms. In Schaffer [79], pages 434-439. 

91. K. Teplinskiy, M. Ginkel, V.A. Svjatnyj. Scripting languages for scientific 

solutions. Scientific Works of Donetsk National Technical University. Volume 

70. Issue: Informatics, Cybernetics and Computer Science (ICCS-2003). 

Donetsk, 2003, 276 p. 

92. Teplinskiy K., Trubarov V. Mixed Optimization Method Based On Evolutionary 

Computation. Наукові праці Донецького національного технічного 

університету, с. 159-165. Серія: Інформатика, кібернетика та 

обчислювальна техніка. Випуск 93: - Донецьк: ДонНТУ. - 2005. - 320 с. 



 140

93. M.A.F. Wagner, S. Sevinc, O. Tanir, P.L. Haigh, J.D. Arthur, R.E. Nance, H.D. 

Schwetman. A standard simulation environment: review of preliminary 

requirements // 26th conference on Winter simulation. Orlando, December 11–

14, 1994. – Orlando, 1994. – p. 664–672. 

94. Eric Walter, Luc Pronzato. Identification of parametric models from 

experimental data. – Paris, Milan, Barcelona: Springer, 1997. – 403 с. 

95. Wolfgang Marquardt, Peter Holl, Ernst Dieter Gilles, Dieter Butz. DIVA - a 

flow-sheet oriented dynamic process simulator. Extended version of a lecture 

presented by W. Marquardt at Jahrestreffen 1986 der Verfahrensingenieure, 

Strasbourg, 17. to 19. September 1986. 

96. John Yen, James C. Liao, Bogju Lee, David Randolph. A Hybrid Approach to 

Modeling Metabolic Systems Using Genetic Algorithm and Simplex Method // 

11th Conference on Artificial Intelligence for Applications. – 1995. – 42 с. 

97. Özgur Yeniay. Penalty function methods for constrained optimization with 

genetic algorithms. Mathematical and Computational Applications, Vol. 10, 

No. 1, Association for Scientific Research, 2005 – pp. 45-56. 

98. K.-P. Zeyer, M. Mangold, S. Shah, A. Kienle, E.D. Gilles. Yield Effects in 

Single and Coupled Nonliniear Thermokinetic Reaction Systems. Z.Phys. Chem. 

216 (2002) 403-433 

99. K.-P. Zeyer, M. Mangold, T. Obertopp, E.D. Gilles. Iron(III)-Catalyzed 

Oxidation of Ethanol by Hydrogen Peroxide: A. Thermokinetic Oscillator. 

J. Phys. Chem. A 1999, 103, 5515-5522. 

100. Скобцов Ю.О.Основи еволюційних обчислень. Навчальний посібник с 

грифом МОН УкраЇни, Донецьк: ДОНТУ, 2009.-316с. 

101. Субботін С.О. Неітеративні, еволюційні та мультиагентні методи синтезу: 

монография / С.О. Субботін, А.О. Олійник, О.О. Олійник. – Запоріжжя: 

ЗНТУ, 2009 – 376 с. 

102. Карпенко А.П. Современные алгоритмы поисковой оптимизации. 

Алгоритмы, вдохновленные природой: учебное пособие / А.П. Карпенко. – 

М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. – 446 с. 



 141

103. Скобцов Ю.А. Метаэвристики / Ю.А. Скобцов, Е.Е. Федоров. – Донецк: 

Изд-во «Ноулидж» (Донецкое отделение), 2013. – 426 с. 

104. Теплинский К.С.Эволюционная идентификация параметров нелинейных 

биологических динамических систем /К.С.Теплинский //Тезисы XV 

международной конференции «Проблемы информатики и 

моделирования».-Харьков-Одесса.-2015.-с.87. 

105. Resch, M., Kuschnarenko, V., Svjatnyj, V.: Zur Entwicklung der parallelen 

Simulatoren für dynamische Netzobjekte mit verteilten Parametern. In: Наукові 

праці конференції „Моделювання-2012“, Kиїв, 2012, с. 26-34. 

106. V. Svjatnyj, M. Resch, V. Kushnarenko, O. Shcherbakov:  Dekomposition der 

verteilten parallelen Simulationsumgebung. In: Проблеми моделювання й 

автоматизованого проектування. Наук. праці ДонНТУ, №1(10)-2(11). – 

Донецьк, 2012. – с. 227-234. 

107. Feldmann, L.P., Resch, M., Svjatnyj, V.A., Zeitz,M.: Software-Architektur für 

parallele Simulationsumgebungen (Forschungsgebiet: parallele 

Simulationstechnik). Plenarvortrag am ASIM‘2014-Symposium 

Simulationstechnik (Berlin, 03.-05.09.2014), Tagungsband, S. 3-7. 

108. Kuschnarenko, V., Resch, M., Svjatnyj, V., Wesner, S.: Zur Entwicklung des 

Gleichungslösersubsystems der verteilten  parallelen Simulationsumgebung. In: 

ASIM‘2014-Symposium  Simulationstechnik (Berlin, 03.- 05.09.2014), 

Tagungsband, S. 357-363. 

109. Програма з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020», НТУЛПІ, 

2014, NCP Horizon 2020. Режим доступу: http://2020.pntu.edu.ua/ 

110. Schmidt B. Simulationssyteme der 5. Generation – SiP, Heft 1, 1994, S. 5–6. 

111. Svjatnyj V. А., Moldovanova О. V., Cheptsov А. А., Zeitz М., Rothermel К.: 

Generierung und parallele Lösung von Simulationsmodellen für Netzobjekte mit 

verteilten Parametern. // Научные труды ДонНТУ, серия «Проблемы 

моделирования и автоматизации проектирования динамических систем», 

вып. 78. – Донецк, 2005. – С. 254–260. 



 142

112. Svjatnyj V., Moldovanova O., Smagin A., Resch M., Keller R., Rabenseifner R.: 

Virtuelle Simulationsmodelle und ein Devirtualisierungsvorgang für die  

Entwicklung  der parallelen Simulatoren von komplexen dynamischen 

Systemen. // Научные труды ДонНТУ, серия «Проблемы моделирования и 

автоматизации проектирования динамических систем», вып. 5 (116). – 

Донецк, 2006. – С. 36–43. 

113. Feldmann L.P., Svjatnyj V.А., Moldovanova О.V.: Parallele 

Simulationsumgebung für dynamische Netzobjekte mit verteilten Parametern. // 

18. Symposium ASIM 2005, Tagungsband, 2005, S. 416 – 421. 

114. Гусєва Г.Б., Молдованова О.В. MIMD-паралельний вирішувач рівнянь для 

мережного динамічного об’єкту з розподіленими параметрами // Проблемы 

моделирования и автоматизации проектирования динамических систем: 

Сб. научн. тр. ДонНТУ, вып.6,  Донецк, 2007. 

115. Bondareva K., Svjatnyj V.: Verfahrenstechnisch orientierte parallele 

Simulationsumgebung.// Наукові праці ДонНТУ, серія МАП. Випуск: 5 (116) 

– Донецьк: ДонНТУ. – 2006, с.28-35. 

116. Бондарева Е. С.  Генератор уравнений параллельной моделирующей среды 

для технологических процессов // Проблемы моделирования и 

автоматизации проектирования динамических систем: Сб. научн. тр. 

ДонНТУ, вып.6,  Донецк, 2007. 

117. Svjatnyj V., Beljaev O., Lapko V., Tschepzov O., Hohmann R.: Zur 

Entwicklungsorganisation des Simulations- und Servicezentrums für die 

Kohleindustrie. In: F.Hülsemann u.a. (Hrsg.), Tagungsband 18. ASIM-

Symposium Simulationstechnik, Erlangen 2005, SCS 2005, 554-559.  

118. Дмитриева О.А. …..    Дисс. докт. техн. наук , Донецк, ДонНТУ, 2013,    с. 

119. Теплинский К.С. Гибридная генетическая идентификация параметров 

нелинейных биологическихдинамических систем К.С. Теплинский -Вісник 

національного технічного університету «ХПІ»,  Серія: Інформатика та 

моделювання. – Харків: НТУ"ХПІ". – 2015. – № 33 (1142). –С.155-163. 



 143

120. Teplinskiy K. Optimization Problems in the Technological-Oriented Parallel 

Simulation Environment. / K. Teplinskiy, V. Trubarov, V. Svjatnyj – ASIM- 

Simulationtechnique, pp. 582-587. SCS Publishing House, Erlangen, 2005. 

121. Теплинский К.С. Подсистема оптимизации на базе эволюционных 

вычислений для параллельной моделирующей среды. / К.С. Теплинский, 

В.А. Трубаров, В.А. Святный – Первая международная научно-

техническая конференция "Моделирование и компьютерная графика", 

Донецк, ДонНТУ, 2005. 

122. Трубаров В.А. Методи обробки обмежень при вирішенні задач оптимізації 

за допомогою генетичного алгоритму. / В.А. Трубаров, К.С. Теплинський – 

Перша міжнародна студентська науково-технічна конференція 

"Інформатика та комп'ютерні технології 2005", Донецьк, ДонНТУ, 2005. 

123. Трубаров В.А. Підсистема оптимізації на базі еволюційних обчислень для 

паралельного моделюючого середовища. / С.Ю. Гоголенко, К.С. 

Теплинський  – Регіональна студентська науково-технічна конференція 

"Комп'ютерний моніторинг та інформаційні технології". Донецьк, 

ДонНТУ, 2005. 

 

 

 



 144

ДОДАТОК А 

ВИХІДНИЙ КОД ОСНОВНИХ МОДУЛІВ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ ТА 

ПІДСИСТЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ 

А.1 Ініціалізація генетичного алгоритму 

/** Initizlizes an optimization algorithm (initializes population with random 
individuals, etc). */ 
void GeneticOptimizer::Initialize() 
  throw (Common::Error::ECapeUnknown, Common::Error::ECapeFailedInitialisation, 
  Common::Error::ECapeOutOfResources, Common::Error::ECapeLicenceError, 
  Common::Error::ECapeBadInvOrder) 
{ 
  // init optimization run-time parameters 
  finished = false; 
  generation = 0; 
  countofevals = 0; 
  mycache.clear(); 
 
  if (task == NULL) 
    throw ECapeUnknown(Common::Error::ECodeNone, "NLPTask wasn't set to 
optimizer", "Diana", "GeneticOptimizer", "Solve", this->GetComponentName()); 
 
  // initializing of pseudo-random number generator 
  if (randomize)  
    srand((unsigned)time(NULL)); 
   
  // init static parameters from current optimizer's cache 
  Genotype::genotypeModel = staticCache.genotypeModel; 
  ParameterArea::code = staticCache.representationCode; 
  Genotype::search_max = staticCache.searchMax; 
 
  // init population with random individuals 
  int i; 
  const Common::Collection::ICapeCollection& sps = task->GetSoughtParameters(); 
 
  population.assign(pop_size, Genotype(*task)); 
 
  for (i = 0; i < sps.Count(); i++) { 
    const Common::Parameter::ICapeParameterSpec* par_spec = static_cast<const 
Common::Parameter::ICapeParameter*>(sps.ItemByIndex(i))->Specification(); 
 
    switch(par_spec->Type()) {  
      case CAPE_REAL : { 
 const Common::Parameter::ICapeNLPRealParameterSpec& rpar_spec = 
*dynamic_cast<const Common::Parameter::ICapeNLPRealParameterSpec*>(par_spec); 
 
 // cout << "lb: " << rpar_spec.LowerBound() << "rb: " <<  
rpar_spec.UpperBound() << "prec:" << rpar_spec.Precision() << endl; 
 
 if ((staticCache.representationCode == codeNaturalLogarithmic) && 
((rpar_spec.LowerBound() < 0) || (rpar_spec.UpperBound() < 0)))  
     throw ECapeInvalidArgument(Common::Error::ECodeNone, "Paramater border 
is invalid. In a case of logarithmic coding positive numbers should be used.", 
         "Diana", "GeneticOptimizer", "Initialize", this-
>GetComponentName()); 
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 if ((ParameterArea::code == codeNaturalLogarithmic) && 
(rpar_spec.Precision() <= 1))  
   throw ECapeInvalidArgument(ECodeNone, "Paramater precision is invalid. 
In a case of logarithmic coding precision should show the number of points in 
search area of this parameter.", 
         "Diana", "GeneticOptimizer", "Initialize", this-
>GetComponentName()); 
 
 addArea(rpar_spec.LowerBound(), rpar_spec.UpperBound(), 
rpar_spec.Precision()); 
      } break; 
      case CAPE_INT : { 
 const Common::Parameter::ICapeIntegerParameterSpec& ipar_spec = 
*static_cast<const Common::Parameter::ICapeIntegerParameterSpec*>(par_spec); 
 addArea(ipar_spec.LowerBound(), ipar_spec.UpperBound(), 1.); 
      } break; 
      case CAPE_BOOLEAN : { 
 //const Common::Parameter::ICapeBooleanParameterSpec& lpar_spec = 
*static_cast<const Common::Parameter::ICapeBooleanParameterSpec*>(par_spec); 
 addArea(0., 1., 1.); 
      } break; 
    } 
  } 
 
  for (i = 0; i < pop_size; i++) 
    population[i].setRandomValues(); 
 
  cout << "pop_size:" << pop_size << endl; 
 
  // searching for feasible region avoiding areas with intagration errors. 
  if (searchFeasible) 
    { 
      cout << "Searching for the feasible reagion..." << endl; 
      int attempts = 1; 
      double obj_res; 
      i = 0; 
 
      while (i < pop_size) 
 {  
   ICapeOptimizationPoint *cr = &population[i].getChromosome(0); 
   task->SetNLPParameters(cr); 
   try { 
     obj_res = task->CalcObjFunction();  
 
     if (BaseOptimizer::debugLevel & dlDetailedOneStepDebug) 
       cout << "Element " << i << " was found. Attempts: " << attempts << 
". Obj: " << cr->GetObjFunction() << " VALID: " << cr->ValStatus() << endl; 
 
     attempts = 1; 
     i++; 
   } 
   catch (Common::Error::ECapeSolvingError &err) { 
     population[i].setRandomValues(); 
     attempts++; 
   }  
   if (interrupting) 
     throw ECapeUnknown(Common::Error::ECodeNone, "feasible region search 
interrupted", "Diana", "GeneticOptimizer", "Init"); 
 } 
      this->SavePopulationToPython(); 
      cout << "Feasible region was found." << endl; 
   } 
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  // setup report for new GeneticOptimizer 
  this->notifyEventHandlers(eventStart); 
 
  bInitialized = true; 
 
} 

А.2 Один крок генетичного алгоритму 

/** Performs one step of the optimization (create next generation of 
individuals). */ 
void GeneticOptimizer::Step()    
  throw(Common::Error::ECapeUnknown, Common::Error::ECapeSolvingError) 
{ 
  // save number of time ticks for step statistic 
  stepstat.startticks = times(NULL);//clock(); 
 
  crossover.Exec(population); 
  mutation.Exec(population); 
  try 
    { 
      Evaluation(); 
    } 
  catch (...) 
    { 
      throw; 
    } 
  int sel_res = selection.Exec(population, pop_size);  
   
 
  // analyze stop criterions 
  // all population members are equal (with given precision) or given percentage 
of schema comleted 
 
  if (((stopCriterion & scFprecision) != 0) && (sel_res == -1)) 
    achievedStopCriterion = achievedStopCriterion | scFprecision; 
  if (((stopCriterion & scSchemaPercent) != 0) && (getSchemaPercent() >= 
schema_limit)) 
    achievedStopCriterion = achievedStopCriterion | scSchemaPercent; 
  if (((stopCriterion & scFlipThreshold) != 0) && (getFlipPercent() >= 
flipThreshold)) 
    achievedStopCriterion = achievedStopCriterion | scFlipThreshold; 
  if (((stopCriterion & scStepsDone) != 0) && (step >= max_step)) 
    achievedStopCriterion = achievedStopCriterion | scStepsDone; 
  if (((stopCriterion & scGenerationsDone) != 0) && (generation >= 
max_generation)) 
    achievedStopCriterion = achievedStopCriterion | scGenerationsDone; 
  if (((stopCriterion & scEvalsDone) != 0) && (countofevals >= max_evals)) 
    achievedStopCriterion = achievedStopCriterion | scEvalsDone; 
 
 
  if (achievedStopCriterion) { 
    finished = true; 
    statistic.divergence = true; 
  }; 
 
  generation++;     
  step++; 
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  if (finished||interrupting) 
    { 
      // clear the cache 
      mycache.clear(); 
       
      double best_value;  // tmp value used to store either GA or DO 
result 
 
      // use objfunc value from GA 
      best_value = getBestValue(); 
  /*}*/ 
       
      // recalc average statistic results 
      statistic.avgevals =  
 (statistic.avgevals * (curr_exp - 1) + countofevals) / curr_exp; 
      statistic.avgvalue =  
 (statistic.avgvalue * (curr_exp - 1) + best_value) / curr_exp; 
      statistic.avggens =  
 (statistic.avggens * (curr_exp - 1) + generation) / curr_exp; 
      statistic.pconvergence =  
 (statistic.pconvergence * (curr_exp - 1) +  
  (((best_value < (globValue + globNeighborhood)) && (best_value > 
(globValue - globNeighborhood))) ? 1.0 : 0.0) 
  ) / curr_exp; 
       
      //cout << *this; 
       
      // tmp output of detailed schema 
      getDetailedSchema(); 
    } 
 
  // save number of time ticks in the end for step statistic 
  stepstat.endticks = times(NULL);//clock(); 
 
  // give control to report if any 
  try { 
    this->notifyEventHandlers(eventOneStep); 
    if (finished||interrupting) 
      this->notifyEventHandlers(eventStop); 
  } 
  catch (ECapeInvalidArgument e){ 
    throw ECapeUnknown(e.code, e.description, e.scope, e.interfaceName, 
e.operation); 
  } 
  catch (ECapeFailedInitialisation e){ 
    throw ECapeUnknown(e.code, e.description, e.scope, e.interfaceName, 
e.operation); 
  } 
 
  task->SetNLPParameters(this->GetNLPSolution()); 
  task->UpdateNLPParameters(); 
} 

А.3 Методи, які імплементують принципи природного добору 

/* Performs RouletteWheel selection */ 
void Selection::rouletteWheel(vector <Genotype> &population, int psize) 
{ 
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  int i, j, pop_size = population.size(); 
 
  double F = 0;     // accumulated deviation 
  double s = 0;     // accumulated probability of survival 
 
  double *dev = new double[pop_size];  // deviation 
  double *p = new double[pop_size];  // probability of individual's 
survival 
  double *q = new double[pop_size];  // sector of individual's survival 
   
  switch (scaling) 
    { 
    case selLinearRanking: 
      { 
 int *poss   = new int[pop_size];       // Positions in a list 
 double *evals = new double[pop_size];  // cache of evaluation values 
 double td;  
 int ti; 
  
 for (i = 0; i < pop_size; i++) 
   { 
     evals[i] = population[i].getEval(); 
     poss[i] = i; 
   } 
 // Sort 
 for (i = 0; i < pop_size - 1; i++) 
   for (j = i + 1; j < pop_size; j++) 
     if ((((float)evals[i]>(float)evals[j])&&(Genotype::search_max == 0))|| 
  (((float)evals[i]<(float)evals[j])&&(Genotype::search_max == 1))) 
       { 
  td = evals[i]; 
  evals[i] = evals[j]; 
  evals[j] = td; 
  ti = poss[i]; 
  poss[i] = poss[j]; 
  poss[j] = ti; 
       } 
 // Fill positions in a sorted list 
 for (i = 0; i < pop_size; i++) 
   { 
     p[poss[i]] = (sp - 2*(sp - 1)*(float)i/(pop_size - 1))/pop_size; 
   } 
  
 delete [] poss; 
 delete [] evals; 
  
 break; 
      } 
    case selDynamicScaling: 
      { 
 // find minimum and maximum objective function in the current population 
 search_minmax(population); 
 for (i = 0; i < pop_size; i++) 
   { 
     if (!Genotype::search_max)    // search min 
       dev[i] =  max - population[i].getEval(); 
     else             // search max 
       dev[i] =  population[i].getEval() - min; 
     F += dev[i]; 
   } 
  
 for (i = 0; i < pop_size; i++) 
   { 
     p[i] = dev[i] / F; 



 149
   } 
  
 break; 
      } 
    } 
   
  for (i = 0; i < pop_size; i++) 
    { 
      s += p[i]; 
      q[i] = s; 
    }   
  // start roulette wheel selection 
  vector <Genotype> temp_pop = population; // temp copy of the current 
population 
  population.clear(); 
 
  int k; 
  double r; 
  // Parameters for stohastic universal sampling 
  double dist = 1/(double)psize; 
  double start = (double)rand() / (1. * RAND_MAX / dist); 
   
  for (i = 0; i < psize; i++) 
    { 
      k = 0; 
      switch (type) 
 { 
 case selStohasticUniversal : 
   r = start + dist * i; 
   break; 
 case selRouletteWheel : 
   r = (double)rand() / RAND_MAX; 
   break; 
 } 
      for (j = 1; j < pop_size; j++) 
 if ((r > q[j - 1]) && (r <= q[j])) 
   { 
     k = j; 
     break; 
   } 
      population.push_back(temp_pop[k]); 
    } 
   
  delete [] dev; 
  delete [] p;  
  delete [] q; 
 
} 
/* Performs Tournament selection */ 
void Selection::tournament(vector <Genotype> &population, int psize) 
{ 
  int n, i, j, pop_size = population.size(); 
  vector <int> k; 
  bool fExists; 
   
  // start roulette wheel selection 
  vector <Genotype> temp_pop = population; // temp copy of the current 
population 
  vector <Genotype> group_pop;    // temp vector of 
individuals 
  population.clear(); 
  for (i = 0; i < psize; i++) 
    { 
      group_pop.clear(); 
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      k.clear(); 
       
      do 
 { 
   fExists = false; 
   n = MathUtils::random(pop_size - 1); 
   for (j = 0; j < k.size(); j++) 
     if (n == k[j])  
       { 
  fExists = true; 
  break; 
       } 
   if (!fExists) 
     { 
       k.push_back(n); 
       group_pop.push_back(temp_pop[n]); 
     } 
 } while (group_pop.size() < tour); 
       
      population.push_back(search_best(group_pop)); 
    } 
} 

А.4 Реалізація оператора кросинговера 

/* Perform crossing-over operator. */ 
void Crossover::crossingOver(Chromosome &chrom1, Chromosome &chrom2, vector 
<Chromosome> *res) 
{ 
  int i, j, gsize = chrom1.size(); 
  vector <int> k; 
   
  // find random places in genotype according to _points_ value 
  if (type == crosMultiPoint) { 
      // check probability of crossover 
      if (((double)rand() / RAND_MAX) > pc) { 
   // return parent individuals unchanged in case of selPlus / Diploid 
model 
   if (res != NULL) { 
       Chromosome chr1 = chrom1, chr2 = chrom2; 
       res->push_back(chr1); 
       res->push_back(chr2); 
     } 
   return; 
 } 
       
      int ki, n; 
      bool fExists; 
      if (points > gsize) 
 points = gsize; 
     // do not include last gene in random points selection, if points number is 
odd  
      if ((points % 2) == 1) 
 n = gsize - 1; 
      else 
 n = gsize; 
      for (i = 0; i < points; i++) 
 { 
   do 
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     { 
       fExists = false; 
       ki = MathUtils::random(n); 
       for (j = 0; j < k.size(); j++) 
  if (ki == k[j]) 
    { 
      fExists = true; 
      break; 
    } 
     } while (fExists); 
   k.push_back(ki); 
 } 
      // add additional point at the end of chromosome if points number is odd 
      if ((points % 2) == 1) 
     k.push_back(gsize);      
      // sort points ascending 
      int jmin, kbuf; 
      for (i = 0; i < points; i++) 
 { 
   jmin = i; 
   for (j = i + 1; j < points; j++) 
     if (k[j] < k[jmin]) 
       jmin = j; 
   kbuf = k[i]; 
   k[i] = k[jmin]; 
   k[jmin] = kbuf; 
 } 
    } 
  if (res == NULL) 
    { 
      bool buf; 
      switch (type) 
 { 
 case crosMultiPoint: 
   { 
     for (i = 0; i < points; i += 2) 
       for (j = k[i]; j < k[i + 1]; j++) 
  { 
    buf = chrom1.getGen(j); 
    chrom1.setGen(j, chrom2.getGen(j)); 
    chrom2.setGen(j, buf); 
  } 
     break; 
   } 
 case crosUniform: 
   { 
     for (i = 0; i < gsize; i++) 
       { 
  // check probability of crossover 
  if (((double)rand() / RAND_MAX) <= pc) 
    { 
      buf = chrom1.getGen(i); 
      chrom1.setGen(i, chrom2.getGen(i)); 
      chrom2.setGen(i, buf); 
    } 
       } 
     break; 
   } 
 } 
    }  
  else 
    { 
      Chromosome chr1 = chrom1; 
      Chromosome chr2 = chrom2; 
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      switch (type) 
 { 
 case crosMultiPoint: 
   { 
     for (i = 0; i < points; i += 2) 
       for (j = k[i]; j < k[i + 1]; j++) 
  { 
    chr1.setGen(j, chrom2.getGen(j)); 
    chr2.setGen(j, chrom1.getGen(j)); 
  } 
     break; 
   } 
 case crosUniform: 
   { 
     for (i = 0; i < gsize; i++) 
       { 
  // check probability of crossover 
  if (((double)rand() / RAND_MAX) <= pc) 
    { 
      chr1.setGen(i, chrom2.getGen(i)); 
      chr2.setGen(i, chrom1.getGen(i)); 
    } 
       } 
     break; 
   } 
 }       
      res->push_back(chr1); 
      res->push_back(chr2); 
    } 
} 

А.5 Реалізація оператора мутації 

#include "Mutation.hpp" 
 
/* Initializes a new Mutation instance with default parameters' values. */ 
Mutation::Mutation() { 
  type = mutOneBit; 
  pm = 0.01; } 
/* Perform mutation on the population specified. */ 
void Mutation::Exec(vector <Genotype> &population) 
{ 
  int i, pop_size = population.size(); 
  for (i = 0; i < pop_size; i++) 
    { 
      switch (Genotype::genotypeModel) 
 { 
 case Haploid : 
   { 
     chromosomeMutation(population[i].getChromosome(0)); 
     break; 
   } 
 case Diploid : 
   { 
     chromosomeMutation(population[i].getChromosome(0)); 
     chromosomeMutation(population[i].getChromosome(1)); 
     break; 
   } 
 }      
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    } 
} 
/* Perform mutation on the cromosome specified. */ 
void Mutation::chromosomeMutation(Chromosome &cr) 
{ 
  int j, k, cr_size = cr.size(); 
   
  switch (type) 
    { 
    case mutOneBit: 
      { 
 if (((double)rand() / RAND_MAX) <= pm) 
   { 
     // perform simple mutation (change 1 random bit) 
     k = MathUtils::random(cr_size - 1); 
     cr.setGen(k, !(cr.getGen(k))); 
   } 
 break; 
      } 
    case mutMultipleBits: 
      { 
 // invert each bit with probability pm 
 for (j = 0; j < cr_size; j++) 
   if (((double)rand() / RAND_MAX) <= pm) 
     cr.setGen(j, !(cr.getGen(j))); 
 break; 
      } 
    } 
} 

А.6 Методи обчислення цільової функції при ідентифікації параметрів 

складних динамічних систем 

/** Perform objective function calculation. */ 
CapeDouble ParameterFittingTask::CalcObjFunction()  
  throw(Common::Error::ECapeUnknown, Common::Error::ECapeSolvingError) 
{ 
  CapeLong i, j; 
  CapeDouble dSqLeastSum = 0; 
  CapeMeasuredValue mpVal; 
 
  if((fitParams->ValStatus(CAPE_OBJFUNC))&&(!enabledOutput)) 
    return fitParams->GetObjFunction(); 
 
  // Set intial values of state variables and estimated parameters with values 
from set of parameters. 
  this->ExtractParams(*(this->fitParams)); 
 
  // Clear matrix of collecting state variables values 
  statesMatrix.clear(); 
 
  // Prepare ODE(DAE) solver 
  (dynamic_cast<DianaParameter*>(pSolver->GetParameters()-
>ItemByName("Start")))->SetValue(true); 
 
  // Set starting time for integration 
  (dynamic_cast<DianaParameter*>(pSolver->GetParameters()->ItemByName("T0")))-
>SetValue(0.0); 
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  // Calculate least square (objective function: $L(x_0,p)=\sum_{i=1}^n 
\sum_{j=1}^{obs} \frac{ (x^{(j)}(t_i;x_0,p)-x_i^{(j)})^2}{2\sigma_{ij}^2}$ ) 
  CapeLong cntObservedStateVars = pExpData->GetVariablesIndices().size(); 
 
  for (i = 0; i < pExpData->GetMeasuredPointsCount(); i++) { 
    const CapeMeasuredPoint& mp = pExpData->GetMeasuredPoint(i); 
 
    if (this->IsInFittingTimeInterval(mp.GetTime())) { 
      if (mp.GetTime() != 0) { 
 //cout << "Time: " << mp.GetTime() << endl; 
 // Find values of state variables in given time-point 
 (dynamic_cast<DianaParameter*>(pSolver->GetParameters()-
>ItemByName("Tend")))->SetValue(mp.GetTime()); 
 
 try { 
   SolveReturn sr = pSolver->Solve(); 
   if(sr != SolveSuccess) { 
     throw Common::Error::ECapeSolvingError(Common::Error::ECodeNone, 
"Objective function can't be calculated.", "Diana", "ParameterFittingTask", 
"CalcObjFunction"); 
   } 
 } 
 catch (Common::Error::ECapeSolvingError) { 
   throw Common::Error::ECapeSolvingError(Common::Error::ECodeNone, 
"Objective function can't be calculated.", "Diana", "ParameterFittingTask", 
"CalcObjFunction"); 
 }  
 catch (Common::Error::ECapeUser) { 
   throw Common::Error::ECapeSolvingError(Common::Error::ECodeNone, 
"Objective function can't be calculated.", "Diana", "ParameterFittingTask", 
"CalcObjFunction"); 
 }  
 catch (...) { 
   throw; 
 } 
      } 
      // get state variables that use to calc objfunc 
      const CapeArrayDouble& arrStateVars = pESO->GetVariables(pExpData-
>GetVariablesIndices()); 
 
      // output results 
      if (enabledOutput) 
 fprintf(out_stream, "%8.2f", mp.GetTime()); 
 
      // Cycle through state variables in which objective function calculates 
      for (j = 0; j < cntObservedStateVars; j++) { 
 mpVal = mp.GetValue(j); 
 dSqLeastSum += pow((arrStateVars[j] - mpVal.getMeasurement()) / 
mpVal.getVariance(), 2.0); 
 
 // output results 
 if (enabledOutput) 
   fprintf(out_stream, " %10.4f %10.4f %6.2f", arrStateVars[j], 
mpVal.getMeasurement(), mpVal.getVariance()); 
      } 
 
      // output results 
      if (enabledOutput) { 
 // get additional state variables to output 
 const CapeArrayDouble& arrOutputStateVars = pESO-
>GetVariables(idxOutStates); 
 CapeLong cntOutputStateVars = arrOutputStateVars.size(); 
 fprintf(out_stream, "\t\t"); 
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 for (j = 0; j < cntOutputStateVars; j++) 
   fprintf(out_stream, " %10.4f", arrOutputStateVars[j]); 
 
 fprintf(out_stream, "\n"); 
 fflush(out_stream); 
      } 
 
 
      // Store selected variable values to internal array 
      if (statesIndices.size()!=0) 
 StorePointVariable(pESO->GetVariables(statesIndices)); 
    } 
  } 
  dSqLeastSum /= 2.0; 
  isPrepearedStatesMatrix = true; 
 
  /* Saving of results */ 
  if(fitParams->Content(CAPE_OBJFUNC)) { 
    dynamic_cast <DianaOptimizationPoint *>(fitParams)-
>SetObjFunction(dSqLeastSum, CAPE_VALID); 
  } 
  return dSqLeastSum; 
} 
 
/** Extracts parameters from set of parameters for setting intial values of 
state  
 *  variables and estimated parameters. Set intial values of state variables and  
 *  estimated parameters with values from set of parameters. */ 
void ParameterFittingTask::ExtractParams(const ICapeOptimizationPoint& parVals) 
  throw(Common::Error::ECapeUnknown) 
{ 
  CapeLong i; 
  CapeString s; 
 
  // reinit all state variables 
  pESO->SetAllVariables(arrDefaultStateVars); 
 
  // Define count of fitted initial states and parameters 
  CapeLong cntStateVars = this->GetStateSoughtParamsCount(); 
  CapeLong cntFixedVars = this->GetFixedSoughtParamsCount(); 
 
  // Check count of input parameters (compare with count of sought parameters) 
  if (soughtParams.Count() != parVals.GetParametersCount()) 
    throw ECapeUnknown(Common::Error::ECodeNone, "Wrong count of input 
parameters", 
         "Diana", "ParameterFittingTask", "ExtractParams", ""/*this-
>GetComponentName()*/); 
 
  // Initialise ESO with values from ICapeOptimizationPoint 
  ICapeCollection* esoFixedVars = pESO->GetParameters();      // ESO Parameters 
(fixed variables) 
  ICapeCollection* esoStateVars = dynamic_cast<IDianaDAESO*>(pESO)-
>GetStateVariables();  // ESO state variables            !TODO: need some method 
in ICapeNumericESO to get state vars 
  // Extract initial values for state variables from ICapeOptimizationPoint 
  for (i = 0; i < cntStateVars; i++) { 
    s = soughtParams.ItemByIndex(i + cntStateVars)->GetComponentName(); 
    dynamic_cast<DianaParameter*>(esoStateVars->ItemByName(s))-
>SetValue(parVals.GetParameterValue(i)); 
  } 
  // Extract values of estimated parameters from ICapeOptimizationPoint 
  for(i = 0; i < cntFixedVars; i++) { 
    //TODO Error place for multiple fitting task 
    s = soughtParams.ItemByIndex(i + cntStateVars)->GetComponentName(); 
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    dynamic_cast<DianaParameter*>(esoFixedVars->ItemByName(s))-
>SetValue(parVals.GetParameterValue(i + cntStateVars)); 
 
  } 
 
  if ((pExpData->GetMeasuredPointsCount() > 0) && (pExpData-
>GetMeasuredPoint(0).GetTime()==0)) { 
    CapeMeasuredPoint mp = pExpData->GetMeasuredPoint(0); 
    CapeLong cntObservedStateVars = pExpData->GetVariablesIndices().size(); 
    // Extract initial values for state variables from ICapeOptimizationPoint 
    for (i = 0; i < cntObservedStateVars; i++) { 
      dynamic_cast<DianaParameter*>(esoStateVars->ItemByIndex(pExpData-
>GetVariablesIndices()[i]))->SetValue(mp.GetValue(i).getMeasurement()); 
    } 
  } 
 
} 

А.7 Обчислення цільової функції у випадку багатоекспериментальної 

ідентифікації параметрів складних динамічних систем 

/** Calculates and returns objective function value for optimization task. */ 
CapeDouble MultipleFittingTask::CalcObjFunction()  
  throw(Common::Error::ECapeUnknown, Common::Error::ECapeSolvingError) { 
  // Check length of _parVals 
  CapeLong cntSoughtParams = soughtParams.Count(); 
  if(cntSoughtParams != fitParams->GetParametersCount()) 
    throw ECapeUnknown(Common::Error::ECodeNone, "Wrong count of input 
parameters", 
         "Diana", "MultipleFittingTask", "CalcObjFunction", ""/*this-
>GetComponentName()*/); 
  // Calculate objactive function 
  CapeDouble dSqLeastSum = 0; 
  int nTask; 
  DianaNLPTaskParametersList parValsForTask(this->GetSoughtParameters()); 
 
  for(nTask=0; nTask < arrTasks.size(); nTask++) { 
    parValsForTask = this->ExtractParamsForTask(nTask, *fitParams); 
    arrTasks[nTask]->SetNLPParameters(&parValsForTask); 
    dSqLeastSum += arrTasks[nTask]->CalcObjFunction(); 
  } 
 
  dynamic_cast<IDianaOptimizationPoint*>(this->fitParams)-
>SetObjFunction(dSqLeastSum, CAPE_VALID); 
 
  if (dSqLeastSum == CapeDoubleUNDEFINED) 
    cout << "Undefined value was calculated..." << endl; 
 
  return dSqLeastSum; 
} 
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ДОДАТОК Б 

БАЗОВІ ІНТЕРФЕЙСИ ЗАДАЧ И МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ 

А.8 Інтерфейси до задач оптимізації 

/*  ------------------------------------------------------------------------- 
 *                         CapeNLPUtils.hpp  -  description 
 *                         ------------------- 
 *   begin                      : Mon Jan 2 2006 
 *   author                     : Teplinskiy Konstantin 
 *   email                      : konstantin.teplinskiy@gmail.com 
 *   updated by Gogolenko Sergey: Tue Feb 14 2006 
 *  ------------------------------------------------------------------------- 
 */ 
 
#ifndef OPTUTILS_H 
#define OPTUTILS_H 
 
#include <Basic/CapeBasic.hpp> 
#include <Basic/CapeSolver.hpp> 
#include <Basic/CapeModel.hpp> 
 
#include <iomanip> 
 
using namespace Common::Types; 
using namespace Common::Error; 
 
namespace Numeric { 
  namespace Solvers { 
 
    /** Namespace describes all the interfaces and their associated 
     *  methods for the non-linear programming tasks.*/ 
    namespace NLPTasks { 
 
      // Forward declaration of interfaces 
      class ICapeNLPFunction; 
      class ICapeNLPTask; 
 
      /** NLPTask factory creates an instances of the 
       *  NLPTask, NLPTask report, parallel computation components. */ 
      class ICapeNumericNLPTaskFactory { 
      public: 
        /** Creates a specific NLPTask Component 
         *  \param strLibraryName name of the library, which contains nlptask 
realization*/ 
        virtual ICapeNLPTask* CreateNLPTask(Common::Types::CapeString 
strLibraryName) 
          throw (Common::Error::ECapeUnknown, 
Common::Error::ECapeInvalidArgument, 
                 Common::Error::ECapeOutOfBounds, 
Common::Error::ECapeOutOfResources, 
                 Common::Error::ECapeFailedInitialisation, 
Common::Error::ECapeUser) = 0; 
 
        /** Shutdowns solver factory.*/ 
        virtual void Shutdown() 
          throw (Common::Error::ECapeUnknown, Common::Error::ECapeNoImpl) = 0; 
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      }; 
 
      /** Represents a vector of constraint functions. */ 
      typedef std::vector<ICapeNLPFunction*> ConstraintFuncArray; 
      /** Array of ICapeNLPTask interfaces. */ 
      typedef std::vector<ICapeNLPTask*> CapeArrayNLPTask; 
 
      /** Type of the constraint function. */ 
      typedef enum { 
 ctGx, ///< g(x) <= 0 constraint function. */ 
 ctHx ///< h(x) = 0 constraint function. */ 
      } ConstraintType; 
 
      /**  
       *  Interface for fuction pointer classes. 
       */ 
      class ICapeNLPFunction : public 
Common::Identification::ICapeIdentification { 
      public: 
 /** Executes the funtion 
  * \param task nlp task containing data(parameters, etc.) for function 
calculation  
  * \return calculated function value */ 
 virtual Common::Types::CapeDouble Exec(ICapeNLPTask&task) throw 
(Common::Error::ECapeSolvingError) = 0; 
 
 /** Gets the name of the component.*/ 
 virtual const Common::Types::CapeString& GetComponentName() const 
   throw (Common::Error::ECapeUnknown); 
 
 /** Sets the name of the component. 
  *  \param _name the name of the component */ 
 virtual void SetComponentName(const Common::Types::CapeString& _name) 
   throw (Common::Error::ECapeUnknown, 
Common::Error::ECapeInvalidArgument); 
 
 /** Gets the description of the component.*/ 
 virtual const Common::Types::CapeString& GetComponentDescription() const 
   throw (Common::Error::ECapeUnknown); 
 
 /** Sets the description of the component. 
  *  \param _description the description of the component*/ 
 virtual void SetComponentDescription(const Common::Types::CapeString& 
_description) 
   throw (Common::Error::ECapeUnknown, 
Common::Error::ECapeInvalidArgument); 
      }; 
 
 
      /** 
       *  Represents an interface for ICapeNLPTask class.  
       */ 
      class ICapeNLPTask : public Common::Utilities::ICapeUtilities, public 
Common::Identification::ICapeIdentification { 
      public: 
 
 /** Destructor for CapeNLPTask. */ 
 virtual ~ICapeNLPTask() {} 
 
 /** Returns type of solver that can be used for solvin this task */ 
 virtual eCapeNLPTaskType Type() const = 0; 
 
 /** Returns sought parameters set. */ 
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 virtual const Common::Collection::ICapeCollection& GetSoughtParameters() 
const 
   throw(Common::Error::ECapeUnknown) = 0; 
 
 /** Gets list of constrains of the type specified. */ 
 virtual ConstraintFuncArray* GetConstraintFuncList(ConstraintType _type)  
   throw(Common::Error::ECapeUnknown) = 0; 
 
 /** Set new fitting parameters values. */ 
 virtual void SetNLPParameters(Parameters::ICapeOptimizationPoint* _pars)  
   throw(Common::Error::ECapeUnknown) = 0; 
 
 /** Set Parameters values as default parameters*/ 
 virtual void UpdateNLPParameters() 
   throw (Common::Error::ECapeUnknown, Common::Error::ECapeInvalidArgument) 
= 0; 
 
 /** Get fitting parameters values. */ 
 virtual const Parameters::ICapeOptimizationPoint& GetNLPParameters() 
throw(Common::Error::ECapeUnknown) = 0; 
 
 /** Adds constraint function. */ 
 virtual void AddConstraintFunc(ICapeNLPFunction *_func, ConstraintType 
_type)  
   throw(Common::Error::ECapeUnknown) = 0; 
 
 /** Calculates and returns objective function value for optimization task. 
*/ 
 virtual Common::Types::CapeDouble CalcObjFunction()  
   throw(Common::Error::ECapeUnknown, Common::Error::ECapeSolvingError) = 
0; 
 
 /** Evaluates constraint functions of the same type for given set of 
parameters. 
  *  \param _type type of constraints */ 
 virtual Common::Types::CapeArrayDouble CalcConstraints(ConstraintType 
_type) 
   throw(Common::Error::ECapeUnknown) = 0; 
 
 /** Evaluates constraint functions of the same type for given set of 
parameters. 
  *  \param _index index of constraint for calculation 
  *  \param _type type of constraints  */ 
 virtual Common::Types::CapeDouble CalcConstraint(Common::Types::CapeLong 
_index, ConstraintType _type) 
   throw(Common::Error::ECapeUnknown) = 0; 
 
 /** Returns count of constraint functions of the same type. 
  *  \param type type of constraints */ 
 virtual Common::Types::CapeShort GetConstraintsCount(ConstraintType type) 
const 
   throw(Common::Error::ECapeUnknown) = 0; 
      }; 
 
      /** 
       *  This class extends an interface CapeNLPTask by additional calcultion 
of derivatives 
       *  of objective function and constraints. 
       */ 
      class ICapeSensNLPTask : virtual public ICapeNLPTask { 
      public: 
 /** Destructor for CapeNLPTask. */ 
 virtual ~ICapeSensNLPTask() {} 
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 /** Calculates and returns gradient with respect to sought parameters of 
task. */ 
 virtual Common::Types::CapeArrayDouble GetObjFunctionGradient()  
   throw(Common::Error::ECapeUnknown, Common::Error::ECapeSolvingError) = 
0; 
 
 /** Calculates Jacoian with respect to constraint functions of the same 
type. */ 
 virtual const Diana::DianaSparseArray& 
GetConstraintsJacobian(ConstraintType _type) 
   throw(Common::Error::ECapeUnknown, Common::Error::ECapeSolvingError) = 
0; 
 
      }; 
 
      /** 
       *  Represents an interface for dynamic optimization tasks.  
       */ 
      class ICapeDynamicOptimizationTask : virtual public ICapeNLPTask { 
      public: 
 /** Destructor for CapeNLPTask. */ 
 virtual ~ICapeDynamicOptimizationTask() {} 
 
 /** Returns pointer to Model. */ 
 virtual Numeric::Solvers::Model::ICapeNumericContinuousModel* GetModel()  
   throw(Common::Error::ECapeUnknown) = 0; 
 
 /** Returns pointer to solver. */ 
 virtual Numeric::Solvers::Solver::ICapeNumericSolver* GetIntegrator()  
   throw(Common::Error::ECapeUnknown) = 0; 
      }; 
 
    } 
  } 
} 
 
#endif //OPTUTILS_H 

А.9 Структури даних, необхідні для ідентифікації параметрів моделей 

#ifndef CAPE_NLP_DATA_H 
#define CAPE_NLP_DATA_H 
 
 
namespace Numeric { 
  namespace Solvers { 
    namespace Model { 
      class ICapeNumericContinuousModel; 
    } 
  } 
} 
 
namespace Common { 
 
  /** Namespace includes experimental measured data classes. */ 
  namespace NLPData { 
 
    // Forward declaration of interfaces 
    class CapeMeasuredData; 
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    /**  
     *  Represents meashured value whith its variance. 
     */ 
    class CapeMeasuredValue {  
    public: 
      /** Constructor with default arguments. */ 
      CapeMeasuredValue(Common::Types::CapeDouble _measurement = 0.0, 
Common::Types::CapeDouble _variance = 1.0)  
 : dblMeasurement(_measurement) { this->setVariance(_variance); } 
 
      /** Sets the value of measurement. */ 
      inline void setMeasurement(Common::Types::CapeDouble _measurement) { 
dblMeasurement = _measurement; } 
 
      /** Returns the value of measurement. */ 
      inline Common::Types::CapeDouble getMeasurement() const { return 
dblMeasurement; } 
 
      /** Sets the value of measurement noise's variance. */ 
      void setVariance(Common::Types::CapeDouble _variance)  
 throw(Common::Error::ECapeInvalidArgument); 
 
      /** Returns the value of measurement noise's variance. */ 
      inline Common::Types::CapeDouble getVariance() const { return dblVariance; 
} 
 
    private: 
      inline static Common::Types::CapeBoolean 
isVarianceValid(Common::Types::CapeDouble _value) { return (_value > 0); } 
 
      Common::Types::CapeDouble dblMeasurement; ///< Value of measurement 
      Common::Types::CapeDouble dblVariance; ///< Variance of measurement 
noise 
    }; 
 
 
    /** Array of CapeMeasuredValue objects. */ 
    typedef std::vector<CapeMeasuredValue> CapeMeasuredValues; 
 
    /**  
     *  Represents obrerved meashuremets of state variables at smpling point in 
time.  
     */ 
    class CapeMeasuredPoint { 
    public: 
      /** Constructor of CapeMeasuredPoint class. 
       *  \param _indices - reference to indices of measured model state 
variables. All indices have to be  
       *  presetted before creating CapeMeasuredPoint's instance. */  
      CapeMeasuredPoint(const Common::Types::CapeArrayLong& _indices); 
 
      /** Constructor of CapeMeasuredPoint class. 
       *  \param _ExpDat - set of experimental data for which this measured 
point must be created. */  
      CapeMeasuredPoint(CapeMeasuredData& _ExpDat); 
 
      /** Sets the value of time. */ 
      inline void SetTime(Common::Types::CapeDouble _time) { dblTime = _time; } 
 
      /** Returns the value of time. */ 
      inline Common::Types::CapeDouble GetTime() const { return dblTime; } 
 
      /** Sets the measured value. 
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       *  \param _idx - index 
       *  \param _value - measured value. */ 
      void SetValue(Common::Types::CapeLong _idx, CapeMeasuredValue _value) 
 throw(Common::Error::ECapeInvalidArgument); 
 
      /** Sets the measured value by index in mapping array. 
       *  \param _idx - position of index in mapping array 
       *  \param _value - measured value. */ 
      void SetValueByIndex(Common::Types::CapeLong _idx, CapeMeasuredValue 
_value) 
 throw(Common::Error::ECapeInvalidArgument); 
 
      /** Returns the measured value  
       *  \param _idx - index. */ 
      CapeMeasuredValue GetValue(Common::Types::CapeLong _idx) const 
 throw(Common::Error::ECapeInvalidArgument); 
 
      /** Returns the measured value by index in mapping array  
       *  \param _idx - position of index in mapping array. */ 
      CapeMeasuredValue GetValueByIndex(Common::Types::CapeLong _idx) const 
 throw(Common::Error::ECapeInvalidArgument); 
    private: 
      const Common::Types::CapeArrayLong* parrIndices; ///< Mapping array 
(array of indices) 
 
      Common::Types::CapeDouble dblTime;  ///< Time of measurements 
(sampling point) 
      CapeMeasuredValues arrValues;   ///< Measured values with 
variances 
    }; 
 
    /** Array of CapeMeasuredPoint objects. */ 
    typedef std::vector<CapeMeasuredPoint> CapeMeasuredPoints; 
 
    /** 
     *  Set of experimental state variables values in measured time points  
     */ 
    class CapeMeasuredData { 
    public: 
      /** Empty constructor. */ 
      CapeMeasuredData() {} 
 
      /** Constructor of CapeMeasuredData class  
       *  \param indexes - reference to indices indices of observed model's 
state variables. */ 
      CapeMeasuredData(const 
Numeric::Solvers::Model::ICapeNumericContinuousModel* _model, const 
Common::Types::CapeArrayLong& _indices); 
 
      /** Gets indices of measured model state variables. */ 
      const Common::Types::CapeArrayLong& GetVariablesIndices() const; 
 
      /** Gets specified measured point data (time and variables values). */ 
      const CapeMeasuredPoint& GetMeasuredPoint(Common::Types::CapeLong _idx) 
const 
 throw (Common::Error::ECapeUnknown); 
 
      /** Gets the count of measured time points. */ 
      Common::Types::CapeLong GetMeasuredPointsCount() const; 
 
      /** Gets the count of measured state variables. */ 
      inline Common::Types::CapeLong GetNumVars() const { return 
arrStateVarsIndices.size(); } 
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      /** Adds set of state variables values for specified time point  
       *  \param _time the time of the measuring 
       *  \param _variance the variance same for all measured values in defined 
time-point. 
       *  \param _values array of measured values. */ 
      void AddMeasuredPoint(Common::Types::CapeDouble _time, 
Common::Types::CapeDouble _variance, const Common::Types::CapeArrayDouble& 
_values) 
 throw (Common::Error::ECapeInvalidArgument); 
 
      /** Adds measured point 
       *  \param _time the time of the measuring 
       *  \param _values array of measured values whith variances. */ 
      void AddMeasuredPoint(Common::Types::CapeDouble _time, const 
CapeMeasuredValues& _values) 
 throw (Common::Error::ECapeInvalidArgument); 
 
      /** Reads information about experimental resulst from file. */ 
      void load(const Common::Types::CapeURL& strFileName) 
 throw (Common::Error::ECapeUnknown); 
 
#ifndef SWIG 
      /**  Not defined in Python. */ 
      friend std::istream& operator>>(std::istream& is, CapeMeasuredData& 
mdExpDat); 
      /**  Not defined in Python. */ 
      friend std::ostream& operator<<(std::ostream& os, CapeMeasuredData& 
mdExpDat); 
#endif 
 
    protected: 
      /** Adds measured point. */ 
      void AddMeasuredPoint(const CapeMeasuredPoint& mpValue) 
 throw (Common::Error::ECapeInvalidArgument); 
 
    protected: 
      Common::Types::CapeArrayLong arrStateVarsIndices; ///< Mapping array 
(indices of state ariables) 
 
    private: 
      CapeMeasuredPoints arrMeasuredPoints;  ///< Array of sorted by 
time value measured points 
    }; 
 
#ifndef SWIG 
    /**  Not defined in Python. */ 
    std::istream& operator>>(std::istream& is, CapeMeasuredData& mdExpDat); 
    /**  Not defined in Python. */ 
    std::ostream& operator<<(std::ostream& os, CapeMeasuredData& mdExpDat); 
#endif 
  } 
} 
 
#endif //CAPE_NLP_DATA_H 
 

А.10 Інтерфейс розпаралелення 

#ifndef IDIANA_NLP_PARALLELING_H 
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#define IDIANA_NLP_PARALLELING_H 
 
using namespace Common::Types; 
using namespace Common::Error; 
 
namespace Diana{ 
 
  // Foward declaration of interface of numeric solver 
  class IDianaNLPSolverReportingInterface; 
   
  class IDianaNLPSolverParallelInterface : public 
Common::Utilities::ICapeUtilities { 
  protected: 
     
    Numeric::Solvers::NLPTasks::ICapeNLPTask *task; 
     
  public: 
    virtual void EvaluateArray(std::vector 
<Numeric::Solvers::NLPTasks::Parameters::ICapeOptimizationPoint *> &) = 0; 
     
    /* Sets Task class */ 
    void SetNLPTask(Numeric::Solvers::NLPTasks::ICapeNLPTask *_task) {task = 
_task; }; 
    /** Check wheather current process is Server */ 
    virtual bool IsServer() = 0; 
    /** Run client routine that receives parameters and calculates objectives */ 
    virtual void RunClient() = 0; 
     
  }; 
   
} 
#endif  // IDIANA_NLP_PARALLELING_H  

А.11 Розширені інтерфейси до задач оптимізації 

#ifndef DIANA_BASIC_NLP_TASK_HPP 
#define DIANA_BASIC_NLP_TASK_HPP 
 
#include <CapeOpen.hpp> 
 
namespace Numeric { 
  namespace Solvers { 
    namespace NLPTasks { 
 
 
      // Forward declaration of interfaces 
      class BasicNLPTask; 
 
      /** Array of pointers on BasicNLPTask instances. */ 
      typedef std::vector<BasicNLPTask*> ArrayBasicNLPTask; 
 
      /**  
       *  Class for basic NLP tasks.  
       */ 
      class BasicNLPTask : virtual public DianaNLPTask, virtual public 
ICapeSensNLPTask { 
      public: 
 /** Constructor of BasicNLPTask class. 
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  *  \param _soughtParams - sought parameters collection with names, bounds 
and precision for estimated parameters. */ 
 BasicNLPTask(const Common::Parameter::CapeArrayParameterSpec& 
_soughtParams); 
 
 /** Destructor of BasicNLPTask class. */ 
 virtual ~BasicNLPTask(); 
 
 /** Returns type of solver that can be used for solvin this task */ 
 inline eCapeNLPTaskType Type() const  { return CAPE_FIRSTRANGE; } 
 
 /** Sets objective function of optimization task. */ 
 virtual void SetObjFunction(ICapeNLPFunction *func)  
   throw(Common::Error::ECapeUnknown); 
   
 /** Calculates and returns objective function value for optimization task. 
*/ 
 virtual CapeDouble CalcObjFunction()  
   throw(Common::Error::ECapeUnknown, Common::Error::ECapeSolvingError); 
 
 /** Calculates and returns gradient with respect to objective function 
value for optimization task. */ 
 virtual Common::Types::CapeArrayDouble GetObjFunctionGradient()  
   throw(Common::Error::ECapeUnknown, Common::Error::ECapeSolvingError); 
 
 /** Calculates Jacoian with respect to constraint functions of the same 
type. 
  *  Calculation performs by using the forward-difference: 
  *  \f[\frac{\partial F}{\partial x_i}(x)=\frac{F(x+\epsilon e_i)-
F(x)}{\partial x_i}\f]. 
  *  \param _type type of constraints */ 
 virtual const Diana::DianaSparseArray& 
GetConstraintsJacobian(ConstraintType _type) 
   throw(Common::Error::ECapeUnknown, Common::Error::ECapeSolvingError); 
 
 /** Gets the name of the component.*/ 
 virtual const Common::Types::CapeString& GetComponentName() const 
   throw (Common::Error::ECapeUnknown); 
 
 /** Gets the description of the component.*/ 
 virtual const Common::Types::CapeString& GetComponentDescription() const 
   throw(Common::Error::ECapeUnknown); 
 
      protected: 
 /** Calculates and returns objective function value for optimization task. 
*/ 
 virtual CapeDouble EvaluateObjFunction()  
   throw(Common::Error::ECapeUnknown, Common::Error::ECapeSolvingError); 
 
      protected: 
 ICapeNLPFunction *eval;     ///< Objective function. 
 Diana::DianaSparseArray mtrConstraintsJacobian;  ///< Sparse matrix 
with Jacobian of constraints. 
 DerivativeApproximationType daGradientApprType;  ///< Finite 
differencing formula for approximating the gradien 
 Common::Types::CapeDouble dblEpsilon;   ///< Parameter that 
represents \f$ \epsilon=\partial x \f$ in formulas for approximating derivative. 
        ///< Default value \f$ 10^{-
8}\f$. 
        ///< Usually \f$ \epsilon \approx 
\sqrt u \f$ for forward-difference  
        ///< where \f$ u \f$ is unit 
roundoff (for double \f$ u\approx 10^{-16} \f$). 
      private: 
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 Common::Types::CapeString                    strName;         ///< 
Component name 
 Common::Types::CapeString                    strDescription;  ///< 
Component description 
      }; 
    } 
  } 
} 
 
#endif // DIANA_BASIC_NLP_TASK_HPP 
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ДОДАТОК В 

АКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ У ВИРОБНИЦТВО 

ТА УЧБОВИЙ ПРОЦЕС 

 

 


