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Вiдомо, що найкращий досвiд практичної дiяльностi фахiвцi в управлiннi складними
виробничими об’єктами краще здодувають безпосередньо на самому об’єктi шляхом по-
вторення дiй iнструктора чи наставника, тобто людини, яка має необхiдний досвiд в цiй
справi. Але цей варiант дуже ризикований, особливо в тих випадках, коли вiдхилення вiд
необхiдних дiй призводить до занадто негативних наслiдкiв (зiпсуванню об’єкта, коштов-
них iнструментiв i матерiалiв, тобто до великих матерiальних втрат). Цей пiдхiд також
дуже обмежує можливiсть удосконалення керування об’єктом в зв’язку з великим ризиком
проведення експериментiв в бiльшостi з невизначеними умовами.

Тому бiльш ефективно здiйснювати тренування фахiвцiв не на самому дiючому об’єктi,
а на його моделi. Ця модель може бути фiзично iснуючим штучним аналогом об’єкту,
або задаватись математично у виглядi функцiональної залежностi кiлькiсних показникiв
результатiв дiяльностi вiд значень вхiдних параметрiв. В останньому випадку для iмiтацiї
функцiонування об’єкту доцiльно застосовувати комп’ютернi технологiї створення таких
тренажерiв.

В основi кожного тренажеру лежить iмiтатор, який вiдтворює з достатнiм рiвнем до-
стовiрностi тi функцiї i властивостi об’єкта, якi випробуються або дослiджуються.

Наступною задачею тренажеру є дослiдження впливу дiй аналiтика, якi полягають в
змiнi значень вхiдних параметрiв на вихiднi параметри об’єкту. Тобто, регулюючи одним
або декiлькома вхiдними параметрами, аналiтик має можливiсть спостерiгати тенденцiї
змiни стану об’єкту. Пiд час такого тренування аналiтик набуває навичок швидкого ре-
агування на змiну ситуацiї, а згодом i передбачити її. Вирiшення цiєї задачi здiйснює
програмний засiб прогнозування, який входить до складу тренажера.

Кiнцевою метою керування любим об’єктом є досягнення оптимального режиму йо-
го функцiонування, а саме, створення умов для забезпечення максимальної ефективностi
його роботи за заданим критерiєм. Задача полягає в знаходженнi таких значень вхiдних
параметрiв об’єкту, якi забезпечать екстремальнi або допустимi промiжковi значення ви-
хiдних параметрiв. Ця задача потребує самостiйного прийняття рiшень з питань ефектив-
ного керування об’єктом, а програмний засiб оптимiзацiї, який є складовою частиною
тренажеру, може запропонувати всi можливi варiанти рiшень.

Крiм програмних засобiв iмiтацiї об’єкту, прогнозування та оптимiзацiї до тренажеру
можуть входити i iншi, як функцiональнi, так i допомiжнi. Останнi повиннi забезпечувати
певнi зручностi дiалогу мiж користувачем i автоматизованою системою тренажеру, необ-
хiднi пiдказки щодо користування нею, а також однозначну зрозумiлiсть вiдображення
результатiв тренування.

Автоматизована система "Тренажер"може використовуватися при проведеннi автоном-
них та комплексних випробувань окремих програмних засобiв та систем при їх розробцi
та впровадженнi в експлуатацiю. Це значно зекономить час при розробцi тестових задач,
забезпечить протягом випробувань максимально наближенi умови експлуатацiї в реальних
умовах.
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