
ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО ВИБОРУ В УМОВАХ IНФОРМАЦIЙНОЇПРОТИДIЇ
В. С. Дьяконов, I. М. Терещенко

Нацiональний технiчний унiверситет України «Київський полiтехнiчний iнститут»

Анотацiя
У данiй статтi розглянуто задачу оптимального вибору в умовах iнформацiйної протидiї. Побудована модель
дорожньої ситуацiї з оптимальним вибором та накладеними умовами. Проведений огляд та урахування факторiв
протидiї.
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Вступ
Актуальним в усiх ключових сферах нашого жит-

тя залишається питання правильного вибору. «Де-
шевше i швидше» чи «дорожче i довше»? Чи мо-
жливо якiсно та кiлькiсно знайти так звану «золоту
середину»? Вiдповiдь можна знайти, якщо поставити
i вирiшити задачу оптимального вибору.

Окрiм прийняття рiшення вибору присутнiй ще
фактор протидiї. Справдi, якщо б нам нiчого не за-
важало у досягнення наших цiлей, то до нашого
реального життя це не мало б нiякого вiдношення.
Називалася б така модель «iдеальною математичною
моделлю». Але, на жаль, вiчний двигун неможливий,
так i будь-яка ситуацiя, яку ми описуємо, неможлива
без факторiв протидiї.

Оптимальнiсть вибору також має двояку приро-
ду. Що ми називаємо оптимальним: зробити якiсно,
зменшити витрати, зменшити тривалiсть часу про-
цесу чи збiльшити продуктивнiсть? Якi наслiдки ми
очiкуємо пiсля прийняття цього оптимального ви-
бору. Цi та iншi питання були розглянутi у данiй
статтi на прикладi моделi дорожньої ситуацiї, де
оптимальним вибором є вибiр найрентабельнiшого
шляху просування транспорту та опис певних дiй з
дорожнiми смугами, а iнформацiйними протидiями в
даному випадку виступають ситуацiї, коли на дорогу
виїжджає спецiальний транспорт i порушує звичний
потiк трафiку.

Робота буде виконана для дослiдження реальної
моделi з метою покращення дорожньої ситуацiї та
виконання оптимального вибору побудови альтерна-
тивного шляху з урахуванням факторiв протидiї.

1. Оптимальний вибiр та задача лiнiйного
програмування

Згiдно з академiчним словником, оптимальний ви-
бiр – це вибiр, який найбiльше вiдповiдає певним
умовам, вимогам; найкращий iз можливих.

Задача лiнiйного програмування – оптимiзацiй-
на задача з цiльовою функцiєю та множиною умов,
обмеженою лiнiйними нерiвностями. Лiнiйне про-

грамування (та дослiдження задачi лiнiйного про-
грамування) є однiєю iз найрозвиненiших галузей
математичного програмування та теорiї оптимiзацiї.
Загальна постановка задачi лiнiйного програмуван-
ня та один iз пiдходiв до її розв’язання (iдея двоїстих
оцiнок) вперше наведено в роботi радянського вче-
ного Канторовича Л. В. в 1939. В цiй же роботi
намiчено один iз методiв розв’язання задачi – метод
послiдовного зменшення нев’язок [1].

1.1. Методи розв’язання

Можливими методами розв’язання задачi лiнiйно-
го програмування є наступнi:
1) Метод потенцiалiв – розроблений в 1940 ра-

дянськими вченими Канторовичем та Гавурi-
ним Л. В. в застосуваннi до транспортної задачi;

2) Симплекс-метод – цей метод є узагальненням
методу потенцiалiв для випадку загальної задачi
лiнiйного програмування. Розроблений амери-
канським вченим Данциґом Дж.-Б. в 1947 роцi.

3) Двоїстий симплекс-метод розроблений згодом
пiсля прямого симплекс-методу, i є, за сутнiстю,
симплекс-методом розв’язання двоїстої задачi
лiнiйного програмування, але сформульованої в
термiнах вихiдної задачi.

1.2. Симплекс-метод

Для даного випадку слiд користуватися симплекс-
методом. Метод дає змогу переходити вiд одного
допустимого розв’язку до iншого так, що значення
цiльової функцiї зростають. Оптимальний розв’язок
знаходиться за скiнчене число крокiв [2].

Як вiдомо, при користуваннi симплекс-методом
зручно його роздiлити на двi фази [3]:
1) Знаходження початкової вершини множини

допустимих рiшень;
2) Послiдовний перехiд вiд однiєї вершини до iншої,

який призведе до оптимiзацiї значення цiльової
функцiї.
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2. Задача оптимального вибору в умовах
iнформацiйної протидiї

2.1. Вхiднi данi

Початкова ситуацiя: розглядаємо дiючу транспорт-
ну розв’язку, по якiй щоденно їздять машини.

Маємо по чотири смуги на кожнiй сторонi доро-
ги, кожна шириною по 3, 75 м та довжиною 2000 м
(оскiльки беремо дiлянку дороги). Середня довжина
машини, яка знаходиться на смузi, складає 3, 5 м, а
ширина – 1, 5 м. Мiж смугами зустрiчного руху – ре-
верснi смуги, якi слугують для полегшення транс-
портної ситуацiї, але в разi необхiдностi слугують
для руху спецтранспорту.

Коли спецтранспорт потрапляє на реверсну сму-
гу, то автоматично усi машини мають звiльнити цю
смугу для проїзду [4].

2.2. Умови

Умова пропускної здатностi – згiдно статистики
стану дорожньої ситуацiї.

Умова на 𝑑 – ширину дiлянки дороги (м):

0 < 𝑑 ≤ 3, 75

Умова на 𝑎 – ширину машини (м):

0 < 𝑎 ≤ 1, 5

Умова на 𝑤 – довжину машини (м):

0 < 𝑤 ≤ 4

Умова на 𝑔 – кiлькiсть смуг дороги (шт):

0 < 𝑔 ≤ 4

Реверсна смуга працює за принципом: по дорозi
до центра у години 6:00 – 18:00 та в протилежному
напрямi з 18:00 до 6:00.

За правилами дорожнього руху, коли на дорозi
з’являється спецтранспорт, то усi машини, що знахо-
дяться на реверснiй смузi, мають поступатися йому
дорогою.

Умова для реверсної смуги: реверсний транспорт
може їхати i всупереч правилам, якщо цього потре-
бує ситуацiя [5].

2.3. Вирiшення ситуацiї

Задача оптимального вибору полягає у вирiшен-
нi даної ситуацiї: де краще зробити нову смугу чи
об’їзну дорогу, в якi години та в яких випадках її
краще вiдкривати.

Мета: збiльшити пропускну здатнiсть дороги, щоб
уникнути заторiв за рахунок побудови додаткових
шляхiв об’їзду, якi виявляться довшими, нiж основ-
ний шлях. Вони будуть виконувати роль мiнiмiзато-
рiв транспортного навантаження та одночасно ма-
ксимiзувати пропускну здатнiсть дороги.

Маємо критерiй оптимiзацiї, який дозволить ви-
значити та мiнiмiзувати залежнiсть пропускної зда-
тностi дороги вiд кiлькостi смуг. Складемо рiвняння
на основi показникiв, скiльки машин ми маємо змi-
стити, якщо будемо видiляти одну смугу пiд реверс.

𝑤 × (2000 ÷ 4) = 500 · 𝑤
500 · 𝑤 ÷ 4 = 125 · 𝑤

F(x) – функцiональний критерiй оптимiзацiї:

𝐹 (𝑥) = 125 · 𝑤 − 5 · 𝑔 − 1→ 𝑚𝑖𝑛

Умови:

𝑤 + 𝑔 ≤ 21, 75

𝑤 − 𝑔 ≤ 24, 25

0 < 𝑤 ≤ 4

0 < 𝑔 ≤ 4

Далi за допомогою симплекс метода, треба мiнiмi-
зувати дану функцiю. Знайдемо опорний план, який
i дасть точну вiдповiдь щодо того, скiльки машин
нам треба буде термiново змiстити, де краще буду-
вати нову полосу та який маршрут рекомендувати.
Окрiм цього ми маємо мiнiмiзувати отримане число
допустимих для побудови транспортних розв’язок,
щоб дiйсно прийняти оптимальне рiшення.

Висновки
У данiй статтi описана задача оптимального вибо-

ру в умовах iнформацiйної протидiї. Виконана побу-
дова реальної моделi з урахуванням усiх факторiв
впливу та можливих прогнозiв.

Використано теоретичне пiдґрунтя методiв оптимi-
зацiї та систем масового обслуговування. Описаний
процес накладання умов на критерiї та вирiшення
задачi з метою подальшого прогнозування. Дослi-
дження є дуже важливими, так як ситуацiї є до-
сить актуальною та широковикористовуваною, як
для часткових випадкiв дороги, так i для аналiзу та
оптимального вибору для всього мiста в цiлому.
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