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Анотацiя
Запропоновано iгрову веб-систему iмiтацiйного моделювання, що дозволяє формувати вибiрку параметрiв та

пошук оптимальних рiшень складної системи гравцями у процесi гри для наукових та освiтнiх цiлей.
A gaming website system simulation that allows you to create sample parameters and optimizing complex system

players in the game for research and educational purposes.

Вступ
Сучасний пiдхiд до iдентифiкацiї складних систем оснований на описi їх процесiв за допомогою вико-

ристання диференцiальних та рiзницевих рiвнянь. Проте, головним недолiком такого пiдходу є те, що
незначне збiльшення складностi системи, що iдентифiкується, призводить до значного збiльшення скла-
дностi її моделi, а також є малоефективним, коли неможливо однозначно встановити взаємозалежнiсть
мiж вхiдними та вихiдними параметрами системи та знайти оптимальнi, а не квазiоптимальнi рiшення
[1].

Одним iз можливих пiдходiв до iдентифiкацiї таких систем може бути пiдхiд до iдентифiкацiї законо-
мiрностей, оснований на нейроннiй мережi [2]. Проте, в будь якому випадку, для iдентифiкацiї системи
цим методом, чи подiбними методами необхiдно мати вибiрку вхiдних та вихiдних параметрiв системи, що
iдентифiкується, тобто що буде на виходi системи при заданому входi. Для бiльшостi складних систем да-
ну вибiрку неможливо отримати експериментально, адже це або неможливо фiзично, або вимагає значних
фiнансових чи людських затрат. Так, наприклад для iдентифiкацiї усiх закономiрностей дорожнього руху
у транспортнiй мережi мiста протягом доби протягом року, можна провести окремi експерименти, але це
можуть бути лише окремi вибiрки, для вiдслiдковування ж усiх закономiрностей, необхiдно перебрати усi
можливi значення вхiдних параметрiв задачi iз вiдповiдним кроком.

Тому актуальною постає задача розробки технологiї формування адекватної вибiрки значень вхiдних
та вихiдних параметрiв складних систем для вiдслiдковування основних закономiрностей, принаймнi у
граничних режимах. Одним iз можливих варiантiв реалiзацiї даної технологiї може бути iгрова веб-
система iмiтацiйного моделювання (рис.1).

Рисунок 1 – Модель iгрової веб-системи iмiтацiйного моделювання

Iмiтацiйна модель веб-системи – це iмiтацiйна модель, яка на основi вхiдних параметрiв шляхом iмi-
тацiї розраховує вихiднi параметри. У нiй постiйнi вхiднi параметри – це тi параметри, якi є сталими для
даної реалiзацiї системи, але є змiнними для даного класу систем, а змiннi вхiднi параметри – це пара-
метри, якi можуть змiнюватись користувачем у процесi гри за допомогою модуля iгрового середовища.
Вихiдна БД – це база даних (БД), в якiй зберiгаються значення усiх комбiнацiй вхiдних та вихiдних пара-
метрiв, створених користувачами у процесi гри. Iнформацiйна технологiя аналiзу БД – це iнформацiйна
технологiя, яка на основi вхiдної бази даних автоматизовано формує результуючу базу даних (оптимальнi
та квазiоптимальнi рiшення задач) та дозволяє визначати оптимальнi на класi вхiдних даних рiшення,
програвати сценарiї змiни рiзних параметрiв системи, вхiдних умов та обмежень.

Запропонований пiдхiд дозволяє отримати вибiрку практично будь-якої складної системи, на основi
якої можна здiйснити її iдентифiкацiю та оптимiзацiю параметрiв i структури. Також необхiдно розробити
iмiтацiйну модель системи, що iдентифiкується, та розробити iгрове середовище, в якому гравцi пiд час
гри будуть здiйснювати моделювання на усiй можливiй множинi значень вхiдних параметрiв. Гравцями
можуть бути студенти, якi будуть шукати оптимальнi розв’язки за рiзних вхiдних даних та обмежень. А
науковцi будуть аналiзувати результати цих розв’язкiв та здiйснювати пошук глобальних екстремумiв.

Одним iз можливих прикладiв застосування такої веб-система iмiтацiйного моделювання може бути
використання її для дослiдження оптимальних параметрiв технiчних засобiв регулювання дорожнього
руху у реальнiй транспортнiй мережi мiста за рiзних умов.
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