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Таким чином, створюється можливість покращити результати прогнозування, а також 
порівняти його якість при використанні різних видів мереж, в тому числі й гібридних, що 
враховують нечіткість даних спостережень. 

1) Дьяконов В.Д. Математические пакеты расширения Matlab. Специальный справочник. 
– СПб.: Питер 2004. – 475 с. 

 
 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ 
БАГАТОРІВНЕВОГО СОЦІО-ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ 

Голуб С.В. 
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, fpkpk@cdu.edu.ua 

 
При розробці автоматизованих систем соціо-екологічного моніторингу (СЕМ) 

виникають ряд протиріч структурного, методичного та економічного характеру. 
Функціонування сучасних моніторингових інформаційних систем (МІС) ґрунтується 

на основі вже створених баз даних. Структурне протиріччя проявляються в тому, що 
основою моніторингу є датчики та прилади з визначення складу об’єктів довкілля, а в 
структурі сучасних МІС процеси перетворення вимірювальної інформації, за результатами 
яких формуються бази даних, не враховуються. Разом з тим діючими методиками 
електрохімічного визначення концентрації техногенних забруднювачів допускається похибка 
до 40 %.  

Складність об’єктів довкілля та значна взаємна залежність характеристик об’єктів, які 
використовуються для моделювання станів довкілля, приводить до виникнення методичних 
протиріч між значною кількістю різнорідної інформації про об’єкти довкілля та обмеженими 
можливостями отримання їх адекватної моделі в аналітичному вигляді існуючими методами.   

Відсутність адекватних багатопараметричних моделей об’єктів довкілля, які 
відображають комплексний вплив техногенних та природних факторів на рівень 
захворюваності населення, компенсується значною кількістю контрольованих параметрів 
довкілля. Це породжує економічне протиріччя між обмеженою кількістю фінансових, 
часових, технічних та людських ресурсів та надлишковою кількістю контрольованих 
параметрів довкілля. 

В результаті декомпозиції процесу перетворення інформації в технологіях СЕМ було 
виділено три рівні моніторингу із відповідними об’єктами, методами та критеріями якості 
перетворення інформації. Виявлено, що вирішення структурних та економічних протиріч 
можливо за умови підвищення різноманітності методів синтезу алгоритмів перетворення 
інформації. Обмежені можливості цих методів до синтезу моделей об’єктів різних рівнів 
моніторингу викликає методичні протиріччя.  

В результаті проведених досліджень розроблені методи підвищення адекватності 
відображення властивостей об’єктів довкілля в моделях на кожному рівні моніторингу 
довкілля. На їх основі розроблена єдина технологія синтезу моделей різних рівнів 
моніторингу. Вирішена проблема підвищення точності електрохімічних вимірювань складу 
об’єктів довкілля. Для забезпечення емерджентності системи багаторівневого перетворення 
інформації отримали подальший розвиток технології багаторівневого моделювання об’єктів 
окремих рівнів моделювання та зв’язків між агрегатами різних рівнів моніторингу.  

Розроблена прикладна інформаційна технологія СЕМ у вигляді автоматизованої 
системи багаторівневого моніторингу, яка отримала назву „Евристична система 
спостереження”. Ця технологія впроваджена у практику створення автоматизованих систем 
управління багаторівневим моніторингом в соціо-екології, економіці, медицині, державному 
управлінні, освіті.  
 


