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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми. Сталий розвиток сучасного суспільства у будь-якій 

галузі господарської діяльності є неможливим без використання інформаційних 
технологій (ІТ). 

В інформаційну епоху гостро постали питання моніторингу та адміністрування 
регіональних ресурсів. Просторово-розподілена зорієнтованість більшості галузей 
людської діяльності значно додає ефективності в управлінні регіональними 
ресурсами. Саме тому набули широкого застосування системи обробки просторово-
розподіленої інформації, які зазвичай називають просторово-розподілені системи 
(ПРС). Одержання та обробка даних для ПРС є найбільш трудомістким етапом у 
процесі їхнього створення. Опрацювання великих обсягів інформації, зміни у 
нормативному полі, оперативне вирішення поточних завдань потребують швидкого 
прийняття рішень, узгодження в динаміці. Це у свою чергу визначає актуальність 
використання відповідної інфраструктури даних, збільшує потребу в розгортанні 
динамічних ПРС (ДПРС) – інтегрованих систем просторово-розподіленої інформації 
(ПРІ), які здатні транслювати зміни ознак і характеристик даних у корисну 
інформацію. 

Одним із способів впорядкування об’єктів інфраструктури ПРІ є зонування – 
встановлення територіальних зон в межах населеного пункту з визначенням видів 
використання території, об’єктів нерухомості та встановленням містобудівного 
регламенту. Згідно світової практики, інформаційна система Зонінг відображає 
регламентований рух розвитку адміністративно-територіальної одиниці. Тому Зонінг 
сьогодні – це ДПРС з комплексом геометрично-правових правил, що охоплює 
землекористування, планування та зонування. 

Разом з тим результати роботи вже розгорнутих інформаційних систем (ІС) 
підпадають під вплив окремих негативних факторів, а саме: міжвідомча 
неоднорідність даних, дублювання, конфліктність інформації в реєстрах та системах, 
диференціація архівної ПРІ. 

Є відомі моделі та методи прийняття рішень за умов невизначеності при 
створенні автоматизованих систем, також є дослідження закономірностей побудови 
та впровадження інформаційних технологій для створення систем накопичування, 
переробки, збереження інформації. Але за умови інформаційної взаємодії та 
багатоструктурності складових динамічних ІС ці підходи збільшують 
недетермінованість при опрацюванні великих масивів даних і вирішенні комплексних 
завдань галузі господарської діяльності. 

Задачі розгортання інформаційних систем з метою комплексного вирішення 
питань невизначеності просторово-розподіленої інформації розглянуті багатьма 
відомими українськими та закордонними вченими, такими як Ахромкін Є. М., 
Боровий В. О., Вадімов В. М., Дишлик О. П., Зацерковний В. І., Карпінський Ю. О., 
Катренко А. В., Костенко О. Б., Лященко А. А., Мартин А. Г., Метешкін К. О., 
Міхайленко В. М., Новаковська І. О., Снитюк В. Є. (Україна), Джабраилова З. Г. 
(Азербайджан), Креглія Макс (Бельгія), Кодд Е. Ф., Кропф Карл (Велика Британія), 
Єг Ентоні Гар Он (Гонконг), Альбрехт Йохен, Кемп Карен, Мітасова Гелена, Соня 
Хірт, Франке Річард (США) та іншими. 
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Виникає необхідність у розробці нових підходів побудови ПРС регіональних 
ресурсів. Розробка нової технології має врахувати ті ризики, що існують при 
інформаційній взаємодії, та сформувати запобіжники в місцях їх прояву. 

Таким чином, задача формування концепції інформаційної взаємодії для систем 
обробки просторово-розподілених даних є актуальним науково-прикладним 
завданням, що і складає зміст даної дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційну роботу виконано на кафедрі прикладної математики і 

інформаційних технологій Харківського національного університету міського 
господарства імені О. М. Бекетова в рамках науково-дослідної роботи 
ДР № 0116U005356 «Інформаційні системи і технології в міському просторі». У 
зазначеній роботі здобувач був виконавцем окремих підрозділів: ІКТ передумови для 
успішності впровадження і розвитку систем «Open Government» (2017 рік. Етап 2. 
Підрозділ 1.2); невизначеність геопросторових даних в динамічній геоінформаційній 
системі (2018 рік. Етап 3. Підрозділ 1.3); аналіз методів паралельного обчислення 
(2019 рік. Етап 4. Підрозділ 4.3). 

Мета та завдання дослідження. 
Метою дисертаційної роботи є підвищення ефективності взаємодії просторово-

розподіленої інформації в системах управління територіями. 
Для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити наступні завдання: 
1) проаналізувати існуючі моделі, методи та технології обробки просторово-

розподіленої інформації; 
2) розробити модель конвертування архівної просторово-розподіленої 

інформації до оновлених стандартів; 
3) розробити модель класифікації та кодування шляхом уніфікації з 

ранжуванням складових інформаційної взаємодії; 
4) забезпечити відтворення пропущеної просторово-розподіленої інформації у 

предметному середовищі шляхом застосування продукційних правил (у тому числі із 
залученням технології паралельних обчислень); 

5) розробити інформаційну технологію, що уможливлює (спрощує) 
автоматизацію та візуалізацію документообігу стосовно множин просторово-
розподіленої інформації; 

6) провести апробацію розробленої інформаційної технології на прикладі 
окремих частин територій міста Харкова та приміського населеного пункту – села 
Котляри Харківського району Харківської області. 

Об’єктом дослідження є середовище просторово-розподіленої інформації, 
процеси обробки регіональних ресурсів. 

Предметом дослідження є моделі, методи та інформаційні технології побудови 
динамічної просторово-розподіленої системи на основі ранжування, валідації і 
відтворення даних. 

Методи дослідження. У роботі використано наступні методи дослідження: 
формалізації на основі теоретико-множинного підходу – для представлення моделі 
інформаційної взаємодії в просторово-розподіленому середовищі; загально-
наукового пізнання – системний аналіз та декомпозиція – для встановлення 
структурних зв'язків між складовими ДПРС, дослідження процесів моніторингу 
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регіональних ресурсів, розгляду взаємопов'язаних підсистем як частин середовища 
ПРІ; організації та проведення експертиз на основі парних порівнянь – для 
знаходження (чи розкриття) домінант і дублів серед складових ДПРС; науково-
пізнавальний метод в частині синтезу та уніфікації – для поєднання, скорочення та 
приведення до одноманітності всіх екземплярів підмножин ПРС; ранжування – для 
розміщення визначених підсистем в порядку ймовірного зниження їх значущості, 
врегульованого з множиною регламентованих правил (МРП) способу розгортання 
складно-структурованих баз даних; математичного моделювання – для вивчення 
середовища ПРІ, представлення перспективних планів розвитку або проектних 
рішень досліджуваної території; евристичний метод представлення знань на основі 
продукцій – для коригування пропущених даних в ДПРС. 

Наукова новизна отриманих результатів: 
вперше: 
 одержано технологію формування системи інформаційної взаємодії, 

засновану на уніфікації з ранжуванням, яка на відміну від існуючих моделей обробки 
просторово-розподіленої інформації використовує узгоджені множинні складові, що 
дозволяє підвищити ефективність інформаційних систем управління територіями; 

удосконалено: 
 продукційну модель для відтворення пропущеної просторово-розподіленої 

інформації, засновану на уніфікації з ранжуванням, яка, на відміну від існуючих, 
забезпечує бажаний рівень детермінованості продукційних правил, що дозволяє 
обирати однозначні та послідовні сценарії відтворення даних; 

 процедуру автоматизації та візуалізації для створення документації, 
засновану на використанні XML-файлів, яка, на відміну від існуючих, спрощує обмін 
та представлення даних, що дозволяє автоматизувати документообіг при збереженні 
точного опису даних; 

набули подальшого розвитку: 
 метод побудови моніторингу регіональних ресурсів, заснований на 

конвертуванні до оновлених стандартів, верифікації і валідації просторово-
розподіленої інформації та відтворенні даних, який, на відміну від існуючих, 
комплексно вирішує питання інформаційної взаємодії в моделях обробки просторово-
розподіленої інформації, що дозволяє забезпечити маркування пропущеної 
інформації та скоротити час опрацювання архівних даних; 

 метод моніторингу регіональних ресурсів, заснований на методології 
паралельних обчислень, який, на відміну від існуючих, може бути застосовано для 
опрацювання значних обсягів просторово-розподіленої інформації, що дозволяє 
вдосконалити систему моніторингу регіональних ресурсів при обробці складно-
структурованих запитів та надвеликої кількості просторових об’єктів. 

Практична цінність отриманих результатів. 
Усі розроблені моделі, методи та програмно-технічні засоби побудови 

моніторингу регіональних ресурсів на основі ранжування інформаційних систем 
управління територіями доведено до рівня інженерних методик, алгоритмів та 
програмних засобів комп’ютерної реалізації. 



 
 
4 

Запропоновано нову методологію побудови ДПРС для моніторингу 
регіональних ресурсів, в основу якої покладено розроблену технологію, яка дозволяє 
ранжувати та уніфіковувати складові баз і сховищ даних взаємодіючих 
інформаційних підсистем на етапі інфологічного моделювання, обирати прийнятні 
продукційні правила, що сприяє відтворенню пропущеної інформації в системі. 

Забезпечено контроль, класифікацію, кодування та достовірність інформації з 
відтворенням пропущених даних шляхом верифікації, конвертування і валідації 
архівної чи нової ПРІ. 

Результати досліджень впроваджено в навчальний процес підготовки 
бакалаврів та магістрів спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки» та 126 
«Інформаційні системи та технології» на кафедрі комп’ютерних наук та 
інформаційних технологій Харківського національного університету міського 
господарства імені О. М. Бекетова. Зазначені результати знайшли застосування при 
викладанні курсів «Технології розподілених систем та паралельних обчислень» 
(https://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=2282), «Технології проектування 
розподілених баз даних» (https://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=2551), 
«Інфраструктури просторових даних» (https://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=1961). 

Окремі теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи впроваджено 
на підприємстві товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІК-ПРОЕКТ» (акт 
впровадження №15 від 21.05.2020). 

Результати дисертаційної роботи відкривають можливість для впровадження 
динамічної геоінформаційної системи Зонінг для моніторингу регіональних ресурсів 
на всіх адміністративно-територіальних рівнях включно з об’єднаними 
територіальними громадами. 

Особистий внесок здобувача. 
Усі положення дисертаційної роботи, які виносяться на захист, основні 

результати теоретичних та експериментальних досліджень одержані автором 
самостійно. 

В роботах, опублікованих у співавторстві, здобувачеві належать такі 
результати: формалізація задачі ранжування [1]; функціональна модель процесу 
відтворення пропущеної ПРІ за допомогою продукційної моделі на основі 
паралельних обчислень [2, 8]; перетворення даних зі старих класифікаторів ПРІ до 
стандартів оновлених класифікаторів [3, 10]; розроблення підходів щодо ранжування 
ПРС галузей господарської діяльності [4, 11]; аналіз математичних методів 
декомпозиції в системах відтворення втрачених даних [5]; визначення особливостей 
зонування земель населених пунктів у процесі комплексного землеустрою, 
обґрунтування концепції і підходів Зонінгу для здійснення управління територіями, 
для створення ДПРС [6, 7]; розгляд наявних аналогів процесу валідації, розробка 
концептуальної моделі процесу валідації, представлення алгоритмічних моделей 
перевірки баз даних, які дозволяють маркувати помилки в ПРІ ПРС та формувати 
звітні документи [9]; моделювання геліоенергетичного потенціалу складних 
архітектурних комплексів [12]; побудова інформаційної моделі для планування 
інженерних мереж в умовах міської забудови [13]; побудова концепції Зонінг [14, 15]; 
розроблення підходів і алгоритмів використання значних масивів архівних матеріалів 
при переході до єдиного координатного простору [16]; 3D візуалізація за допомогою 



 
 
5 

ГІС-технологій як один з перспективних шляхів планування та експлуатації Зонінгу 
[17]; відбір та уніфікація з ранжуванням тематичних ПРС, побудова моделей 
перспективного розвитку територій [18]; обґрунтування концепції відновлення 
пропущених даних [19, 29]; формулювання актуальних задач у процесі здійснення 
моніторингу регіональних ресурсів [20]; автоматизація конвертування ПРІ [21, 22], 
алгоритми конвертації масивів даних [23, 24]; огляд методів декомпозиції в 
реляційних базах даних [25, 26]; визначення рівня деталізації при моделюванні ПРС 
[27]; автоматизація процесів виявлення пропущених даних [28]; застосування методів 
для формування [30, 33] та відновлення даних в множині ПРС [32, 32]; розроблення 
шляхів зонування території [34, 35], які базуються на фактичній ПРІ населеного 
пункту [36]; обґрунтування доцільності використання ІТ для автоматизації 
перетворення даних з різною вагою впливу від однієї ПРС до іншої [37]. 

Апробація результатів дисертації. 
Основні наукові результати та положення дисертаційної роботи доповідалися і 

обговорювались на різних міжнародних та національних науково-технічних 
конференціях, форумах, зокрема, на: Всеукраїнській науково-практичній конференції 
студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні технології землеустрою, кадастру 
та управління земельними ресурсами» (м. Київ, 2015 р.), першій ярмарці 
«Географічно-інформаційна Україна» – GIS-Fest Ukraine 2015 (м. Переяслав-
Хмельницький, 2015 р.), Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції 
«Комп'ютерні технології в міському та регіональному господарстві» (м. Харків, 2015 
р.), VI Міжнародній науково-теоретичній Інтернет-конференції «Місто. Культура. 
Цивілізація.» (м. Харків, 2016 р.), форумі молодих дослідників «Young researchers in 
the global world: vistas and challenges» (м. Харків, 2016 р.), Международна та научна 
конференция «Украйна-България-Европейский съюз: съвременно състояние и 
перспективи» (м. Варна, 2016 р.), VIII Міжнародній науково-практичній конференції 
«Архітектура та екологія» (м. Київ, 2016 р.), V-VI Міжнародних науково-технічних 
конференціях «Інформаційні системи і технології» (м. Харків, 2016 р., 2017 р.), III 
Міжнародній науково-практичній конференції «Winter InfoCom 2016» (м. Київ, 2016 
р.), Міжнародних науково-практичних конференціях «ММП-2017», «ММП-2018» 
(с. Коблеве, 2017 р., 2018 р.), Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади» (м. Херсон, 2018 
р.), Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих науковців 
«Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт)» (м. Харків, 2019 
р.), засідання школи-семінару «Сучасні інформаційні технології» (м. Харків, 2019 р.). 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 37 
наукових робіт, у тому числі: 1 стаття в науковому періодичному виданні іншої 
держави, 9 статей, які входять до переліку наукових фахових видань України категорії 
«А» та «Б» для опублікування результатів дисертаційних робіт з технічних наук, 4 
статті – в інших фахових виданнях; 16 матеріалів та тез доповідей на наукових 
конференціях та форумах; 7 монографій, з яких 3 монографії у співавторстві, 4 
колективних монографій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота містить анотацію, вступ, 
чотири розділи, висновки й додатки. Загальний обсяг дисертації складає 209 сторінок, 
у тому числі 80 рисунків за текстом, 9 таблиць за текстом (з них 3 рисунки та 1 
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таблиця на  окремих сторінках), анотація (українською та англійською) на 13 
сторінках, список зі 168 найменувань літературних джерел на 19 окремих сторінках, 
6 додатків на 15 сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі наведено загальну характеристику роботи, обґрунтовано її 

актуальність, сформульовано мету та основні завдання дослідження, визначені 
об’єкт, предмет і методи дослідження, наукова новизна та практична значущість 
отриманих результатів, наведено дані про публікації та особистий внесок автора в 
роботах, що виконані у співавторстві, відомості про апробацію результатів дисертації. 

У першому розділі виконано аналітичний огляд інструментальних засобів 
обробки просторово-розподіленої інформації. 

Моніторинг – розуміється як система збирання, реєстрації, зберігання та 
аналізу ключових (явних або непрямих) ознак або параметрів певного об'єкту для 
винесення судження про його поведінку та стан в цілому. ПРС – це ІС, яка забезпечує 
збір, збереження, обробку, доступ, відображення та поширення ПРІ. 

Окреслено особливості моніторингу регіональних ресурсів, які мають 
враховувати щільну інформаційну взаємодію між тематичними системами обробки 
просторово-розподіленої інформації. 

Виявлено послідовність основних етапів перетворення даних при формуванні 
просторово-розподіленої інформації. 

Визначено нові концептуальні виклики та існуючі невирішені задачі розвитку 
моніторингу регіональних ресурсів, а також негативні фактори взаємодії складових 
інформаційної технології, яка направлена на опрацювання ПРІ в ПРС (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Узагальнююча схема інформаційної невідповідності 

 

Обґрунтовано необхідність у розробленні нових підходів до побудови ПРС 
регіональних ресурсів. Для завдань реалізації концепції ДПРС слід врахувати 
наступні дві обставини: 

 по-перше, є маса різнопланової накопиченої ПРІ, яка може відрізнятися за 
цифровим описом, часом формування, якістю наповнення, точністю і т. д.; 
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 по-друге, систему доцільно побудувати за новою технологією, яка б 
слугувала запобіжником щодо існуючих негативних впливів у інформаційній 
взаємодії під час здійснення моніторингу регіональних ресурсів. 

Основні результати цього розділу опубліковано в роботах [6–8, 10, 14, 16,  
20–22, 27–36]. 

У другому розділі представлено інформаційну технологію моніторингу 
просторово-розподіленої інформації на основі концепції узгодженої інформаційної 
взаємодії. 

Для опису системи інформаційної взаємодії застосовано теоретико-множинний 
підхід, заснований на формалізації представлення множин ПРІ, ПРС, МРП, що 
сукупно утворюють концепцію ДПРС. У загальному випадку інформаційну модель 
концепції ДПРС описано наступним чином: 

��� = 〈�, ��, ��〉,      (1) 

де ��� – це динамічна просторово-розподілена система, яка складається з:  

� = {����}���,������ – множина ПРІ; �� = ���������,������ – множина ПРС; 	�� = {����}���,����� – 

множина факторів, які впливають на ПРІ та ПРС і є відображенням множини 
регламентованих правил (�). 

Формуванню інформаційної взаємодії сприяють розроблені нижче моделі. 
Трансформування координат – визначення параметрів переходу в результаті 

побудови інтерполяційної або апроксимуючої функції за опорними (суміщеними) 
точками, координати яких задані у вхідній та вихідній системах координат. 
Конвертування ПРІ – перетворення ПРІ з одного формату в інший із збереженням 
основного логічно-структурного змісту інформації. Верифікація – процес перевірки 
під час конвертування архівів ПРІ, який є доказом того, що вірогідний факт або 
твердження є істинним. Валідація – процедура, що дає високий ступінь впевненості в 
тому, що конкретний процес, метод або система буде послідовно приводити до 
результатів, які відповідають заздалегідь встановленим критеріям прийнятності. 
Валідація на відміну від верифікації спирається на МРП. 

Питання надмірної розгалуженості підсистем вирішується за допомогою 
уніфікації ПРС, тобто формуванням єдиного методологічного підходу до створення 
та функціонування ПРС, зберігання ПРІ, визначення ступеня їх точності, 
забезпечення можливості автоматизованого обміну даними між ПРС в режимі 
реального часу, усунення розбіжностей та забезпечення достовірності ПРІ. 

Через ймовірно щільну інформаційну взаємодію між ПРС та потенційно велику 
кількість зацікавлених ОПР і користувачів важко встановити однозначні судження 
щодо пріоритетності ПРС та ПРІ.  

Розроблено модель ранжування для визначення рангів між всіма 
уніфікованими інформаційними системами. Визначення множини ПРІ в ПРС та 
розробка методу їх ранжування дозволяє виконати уніфікацію ПРІ. 

Відтворення масивів пропущених даних в ПРС реалізовано за допомогою 
продукційної моделі та виконано за допомогою паралельних обчислень для обробки 
великих масивів даних. 
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Передачу, візуалізацію та зберігання впорядкованих ПРІ в ДПРС забезпечено за 
допомогою XML-структур. Автоматизація документообігу за результатами 
проектування при опрацюванні ПРІ також є важливим етапом інформаційної 
взаємодії та врахована у розгортанні нової інформаційної технології. 

Розглянуто основні процеси перетворення даних, на основі яких побудовано 
технологію формування узгодженої інформаційної взаємодії для системи 
моніторингу регіональних ресурсів (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Технологія формування узгодженої інформаційної взаємодії для 

системи моніторингу регіональних ресурсів (ДПРС) 
 

Визначено базові складові інформаційної взаємодії та характер відношень між 
ними. Досліджено ієрархічну структуру та встановлено стрижневі сутності ПРІ за 
допомогою методу декомпозиції. Показано, що метод уніфікації з ранжуванням 
дозволяє впорядкувати структуру інформаційної взаємодії та розробити в 
подальшому чіткі правила щодо відтворення ПРІ в концепції ДПРС. 

Розроблено методи обробки (евристичний метод представлення знань на основі 
продукцій та паралельних обчислень) та представлення інформації (візуалізація та 
автоматизація документообігу) для прийняття рішень в умовах невизначеності 
просторово-розподілених даних. 

Основні результати цього розділу опубліковано в роботах [1–6, 8–11, 14–18, 25, 
26, 28–30, 37]. 
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У третьому розділі розроблено математичне забезпечення інформаційної 
технології моніторингу просторово-розподіленої інформації. 

За допомогою теоретико-множинного підходу формалізовано процес афінного 
трансформування між системами координат � та � як бієктивне відображення: 

���������:�� → ��,       (4) 

де 	�� = ����
�, ��

�, ��
��

���,�����
�{��

�, ��
�, ��

�} ∈ ��, �� = ����
�, ��

�, ��
��

���,�����
�{��

�, ��
�, ��

�} ∈ �� – 

множини координатних параметрів в системах координат 	� та �	 відповідно. 
Аналіз множини регламентуючих правил (МРП) дозволяє побудувати правила 

конвертування ПРІ: 

�:�� → ��,       (5) 

де �� = {��, ��, ��} та �� = {��,��, ��} – робочі набори даних у старому та новому 
класифікаторах відповідно, які складаються з визначених множин класів, множин 
екземплярів (об’єктів), множин атрибутів та � – відображення, як набір 
функціональних правил, який описано нижче. Для вказаних наборів даних: 

�� = {��
�}���,�����,   �� = ���

��
���,�����

, 

де ��
� та ��

� – екземпляри множин �� та �� відповідно; �, � – кількості класів у старому 

та новому класифікаторах відповідно; 

�� = {��
�}���,�����,  �� = {��

�}���,������, 

де ��
� та ��

� – екземпляри множин �� та �� відповідно; ℎ – кількість екземплярів 
(об’єктів) у робочому наборі ��, � – кількість екземплярів (об’єктів) у робочому 
наборі ��; 

�� = {��
�}���,�����,   �� = {��

�}���,������, 

де ��
� та ��

� – екземпляри множин �� та �� відповідно; � – кількість атрибутів у 
старому класифікаторі, � – кількість атрибутів у новому класифікаторі. 

Робочі набори ПРІ (��, ��) є тривимірними масивами, де області представлені 
класами (��, ��), рядки – екземплярами (��, ��), стовпчики – атрибутами (��, ��) 
(рис. 3). Це дозволяє зробити ідентифікацію одиничного екземпляру тривимірного 
масиву наступним чином: ��,�,�

� ∈ �� та є атрибутом екземпляра ��,�
�  класу ��

�; ��,�,�
� ∈

�� та є атрибутом екземпляра ��,�
�  класу ��

�. 

Під час конвертування перетворення цифрового опису векторних даних 
проходить через ряд правил. Запропоновано подавати складні просторові структури 
(об’єкти, класи) через їх атрибути, як набір функціональних правил (�). Ці правила є 
функціями залежності окремих атрибутів множини �� від одного або декількох 
атрибутів ��: 

��,�,�
� = ��,�,����,�,�

� , ��,�,�
� , … , ��,�,�

� , … , ��,�,�
� �, 

або, уніфікуючи опис змінних до загального виду, отримаємо: 

��,�,�
� = ��,�,�{��, ��, ��}      (6) 
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Рисунок 3 – Концептуальна модель перетворення робочих наборів цифрових 

моделей до оновлених класифікаторів 
 

Правила � уможливлюють верифікацію всіх наборів даних, що конвертуються. 
Вираження через вказані функції всіх складових робочого набору �� формує ядро 
процесу перетворення (рис. 3). 

Запропоновано нову структуру інформаційної взаємодії завдяки моделям 
трансформування розрізненої ПРІ між системами координат та конвертування 
існуючих масивів даних відносно старих і нових класифікаторів. 

Зазначена вище (1) необхідність в оптимізації структури інформаційної 
взаємодії дозволяє сформувати наступний вираз: 

��� = 〈��, ���, ��〉,      (8) 

де �� = ����������,������ – множина уніфікованого складу ПРІ (ПРІУ), ��� =

{�����}���,����� – множина уніфікованого складу ПРС (ПРСУ), �� – множина факторів 

як базис концепції лишається незмінним. 
Принцип уніфікації ПРІ та ПРС має однакову логіку перетворення: 

 ∀����	∃�����
�
→ �����, ������, де 

�
→ – означає результат впорядкування 

розрізненої інформації; 

 ∀����	∃�����

��
→	�����, ������, де 

��
→ – означає результат впорядкування 

підсистем. 
Перетворення на прикладі ПРС проілюстровано на рис. 4. Для наочності 

екземпляри ���� і �����, що показані на різних множинах, можуть стосуватися 

обробки тих самих регіональних ресурсів в концепції ДПРС. 
Застосування методу уніфікації з ранжуванням повинно задовольняти головній 

умові переходу від � до ���, а саме: � > �, � > �. 
 

�:�� → �� 
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Рисунок 4 – Уніфікація множини ПРС 

 

Визначено критерії ранжування, які залежать від МРП і, відповідно, від ПРСУ. 
Критерії ранжування визначаються за допомогою матриць асоціації, зв'язку та 
домінування. 

Матриця асоціації є відображенням бінарного відношення �� ⊆ � × ��� і 

формується у вигляді �� = ���,�
� �

�×�
, де � – кількість проаналізованих екземплярів 

МРП; � – кількість ПРСУ, які включені до концепції ДПРС; ��,�
�  – екземпляр матриці, 

в якому експерт вказує ваговий показник за результатом аналізу відношення �-
екземпляра МРП (����) до ℎ-екземпляра ПРСУ (�����) або її ПРІ: 

��,�
� = �

��, якщо	〈����, �����〉 ∈ � × ���, � = 1, �����, ℎ = 1, ������,
0, у	протилежному	випадку,

  (9) 

де �� – необхідний для заповнення показник, який може відповідати значенню «1», 
або, через специфіку екземплярів оцінки, належати системі вагових коефіцієнтів 

�� = {��|�� ∈ (0, 1]},       (10) 

де �� – множина, задана інтервалом значень. 
Кожен ℎ-стовпчик відповідає окремій ПРСУ. Чим більшою кількістю МРП 

обслуговується ℎ-ПРСУ, тим більше значення критерію асоціації. Критерієм асоціації 
для кожної ПРСУ є відношення: 

��
� =

∑ ��,�
��

���

�
.      (11) 

Матриця зв'язку є відображенням бінарного відношення �� ⊆ ��� × ��� і 

формується у вигляді �� = ���,�
� �

�×�
, де � – кількість ПРСУ в концепції ДПРС; ��,�

�  – 

екземпляр матриці, в якому експерт вказує значення «1», якщо зазначено зв'язок між 
ПРСУ або їх ПРІ, значення «0» – зв'язок не визначено. 

Кожен ℎ-рядок відповідає окремій ПРСУ. Значення екземплярів ℎ-рядка 
підсумовуються ∑ ��,�

��
��� . Критерієм зв'язності для кожної ПРСУ є відношення 

вигляду: 

��
�
=

∑ ��,�
��

���

�
.      (12) 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

… 

����� 

����� 

����� 

���� 

���� 

����� 

����� 

… 

U 
W 
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Матриця домінування є відображенням бінарного відношення �� ⊆ ��� × ��� 

і формується у вигляді �� = ���,�
� �

�×�
, де � – кількість ПРСУ в концепції ДПРС; ��,�

�  

– екземпляр матриці, в якому експерт, визначивши, хоча б одну асоціацію в МРП 
стосовно взаємодії ПРІ між ����� та �����, має представити як «1» на користь 
домінуючої одної ПРСУ та як «0» проти іншої. 

Кожен ℎ-рядок відповідає окремій ПРСУ. Значення екземплярів ℎ-рядка 
підсумовуються ∑ ��,�

��
��� . Критерієм домінування для кожної ПРСУ є відношення 

вигляду: 

��
� =

∑ ��,�
��

���

�
.      (13) 

Під домінуванням ����� слід розуміти, що ����� використовує ПРІ, які вже 
зберігаються в �����. ОПР краще визначить критерій домінування, якщо ����� та 
����� згадуються в одному і тому ж екземплярі МРП. 

Якщо за попередніх експертних оцінок виявлено, що ����� та ����� не 
пов’язані, але ����� ⊂ ����� і ����� ⊂ ����� тоді ОПР встановлює, що ����� ⊂
�����. 

Визначено правило багатокритеріальної оцінки та ранжування ПРСУ як 
добуток: 

��
� = ��

� ∙ ��
�
∙ ��

�.     (14) 

Найбільший рейтинговий коефіцієнт відповідає першому рангу, а найнижчий 
коефіцієнт – останньому рангу за шкалою ранжування ПРСУ. ПРСУ з найнижчим 
коефіцієнтом важливості слугуватимуть підґрунтям для функціонування вищих 
ПРСУ. 

Якщо отримані коефіцієнти не будуть повною мірою відображати межі від 0 до 
1, тоді варто застосувати спосіб нормалізації змінних: 

������
� =

��
�������

�

�����
� ������

�      (15) 

Представлений інструмент ранжування є необхідним додатком для ОПР під час 
прийняття рішень з експертного оцінювання та на громадських обговореннях. 
Система проранжованих коефіцієнтів дозволить суттєво економити інформаційні 
ресурси для здійснення моніторингу. 

Впорядковані ПРСУ отримують нову якість – проранжовані ПРС (ПРСР). 
Множина ПРСР (���) уможливлює впорядкування ПРІ та скорочення обсягів робіт зі 
створення БД. Розроблено алгоритм уніфікації (дедублювання) ПРІ. 

Як результат, формалізовано ядро методу уніфікації з ранжуванням: 

∀ℎ, ����� → 〈��, ���, ��〉, ℎ = 1, ������

∀�, ����� → 〈��, �����, ��, ��〉, � = 1, ������, ℎ = 1, ������

∀�2, ������ → 〈��, �����, ��〉, � = 1, ������, ℎ = 1, ������, �3 = 1, ������
,  (16) 

де �� ⊆ �, ��� ⊆ ��, �� ⊆ ��, ����� ⊆ ���, ����� ⊆ ���, ����� ↔ �����, ����� ⊆
��, �� = {��}���,������, де �� – �-ранг підсистеми, � – кількість рангів. 
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Для характеристики результату уніфікації складових ПРС введено показник 
ефекту ранжування для підмножин ПРІ: відомостей (��) та для класифікаторів (��): 

�� =
��

���
,  �� =

��

���
,    (17) 

де �� – відомості, як ℎ-підмножина ПРІ (�� ⊆ � ∧ �� ⊆ �����), �� – класифікатори, як 
ℎ-підмножина ПРІ (�� ⊆ � ∧ �� ⊆ �����), ��� – уніфіковані відомості, як ℎ-
підмножина ПРІУ (��� ⊆ �� ∧ ��� ⊆ �����), ��� – уніфіковані класифікатори, як ℎ-
підмножина ПРІУ (��� ⊆ �� ∧ ��� ⊆ �����). 

Розроблено метод уніфікації з ранжування, який дозволяє контролювати 
підпорядкованості ПРС та визначати однозначності інформаційної взаємодії в 
системі моніторингу регіональних ресурсів. 

Оскільки ранги вказують на підпорядкованість одних підсистем від інших, то 
сценарії зв’язків між ПРІ підсистем стають більш окресленими, однозначними та 
послідовними. Зокрема визначені множини ПРІ (��), які є валідними у відношенні до 
МРП, та марковані множини ПРІ (��), які містять дані різної ступені невідповідності. 
Зв’язки між ПРС та задачі пропущених даних стосуються умов виконання 
продукційних правил. 

Побудова продукційних правил відбувається згідно рангів підсистем (рис. 5). 
 

 
Рисунок 5 – Ілюстрація побудови продукційних правил 

згідно рангів підсистем: �� – умови застосування продукцій, �� – антецеденти, 
�� – консеквенти. 

 

Задачу наочного подання вирішено наступним чином. В якості засобів 
візуалізації зазвичай використовують стаціонарні або портативні технічні пристрої. 
Інформація зберігається у файлах формату XML. Такі файли використовуються для 
обміну інформації між ОПР, користувачами та ПРС і називаються обмінними. 

XML формат дозволяє ОПР точно описувати ПРІ за допомогою створення 
певних тегів, що є аналогами полів у таблиці. Така структура організації даних 
активно використовується в ПРС, пов’язаних з ДПРС. На рис. 6 наведено XML 
структуру зберігання складових у формі декомпозиційних рівнів, характерних для 
концепції ДПРС. 
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Рисунок 6 – Декомпозиційні рівні ПРСР у вигляді XML 

 

Автоматизація процесу створення документів передбачає підготовку звітів, 
тобто письмових повідомлень про виконання певної роботи. Звіти представлено в 
структурованому та зручному для читання вигляді, що містить не тільки табличні або 
крос-табличні дані, а й графіки та багато іншої аналітичної інформації. 

Процес опрацювання звітів в роботі представлено у такій послідовності: 
впорядкування інформаційного контенту; обрання шаблону документації; 
формування сторінок звіту; попередній перегляд результатів; виведення на друк чи 
презентацію отриманих результатів. 

Етап обрання шаблону документації залежить від тематики ПРІ, що надходять, 
та базису МРП щодо формування звіту. Дані особливості прямо впливають на дизайн 
сторінок шаблону документа. 

Забезпечено достовірність (представлення знань на основі продукцій) та 
представлення множини просторово-розподіленої інформації через XML формати і 
генератор звітів. 

Основні результати цього розділу опубліковано в роботах [1, 3, 4, 6, 10, 11, 14, 
16, 18, 21–24]. 

У четвертому розділі було виконано перевірку розроблених моделей та 
інформаційної технології моніторингу в системах управління територіями. 

Проаналізовано спотворення міських розграфлених аркушів планів масштабу 
1:500 (місто Харків) при афінному трансформуванні на території площею 39 км2. 
Визначено максимально допустиму площу трикутного скінченого елемента, в межах 
якої афінне трансформування буде прийнятним (2,21км�). Даний підхід дозволяє 
будувати цифрові моделі, в єдиному координатному просторі, застосовуючи значні 
обсяги архівних даних. 

Розроблено та алгоритмічно реалізовано скінчений набір правил конвертування 
ПРІ: більше ніж 5 тис. строк коду описують 479 правил, які реалізовані на срипт-мові 
картографічного редактора. За даними експериментального архівного набору даних у 
3990 екземплярів ПРІ (композиція цифрової моделі складається з 105 просторових 
класів) визначено ефективність застосування автоматизації конвертування. 
Порівняно час обробки архівної ПРІ: нова модель перетворення дозволяє виконати 
задачу конвертування за 6 хв на противагу традиційному методу обробки, який 
займає близько 36,5 годин роботи. 
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Розроблено схеми алгоритмів перевірки бази топографічних даних шляхом 
формування 4 груп правил: правила синтаксису, правила топології, правила 
актуальності, правила семантичної відповідності. Для фрагменту цифрової моделі 
місцевості (село Котляри) реалізовано перевірку на адекватність масивів даних згідно 
множини регламентуючих правил. 

Розроблено інформаційну технологію уніфікації з ранжуванням для контролю 
інформаційної взаємодії просторово-розподілених підсистем галузі використання та 
планування територій. Запропонований інструмент ранжування дозволяє будувати 
нормативно прийнятні складові підсистем, є необхідним додатком під час прийняття 
рішень з експертного оцінювання та на громадських обговореннях. Як результат, 
представлено систему проранжованих коефіцієнтів, яка дозволяє суттєво економити 
інформаційні ресурси, при цьому інтервали для коефіцієнтів складають: відомості 
1,00 ≤ �� ≤ 1,76 (загальна множина уніфікованого складу відомостей � = [1: 7157]), 
класифікатори 1,00 ≤ �� ≤ 1,58 (загальна множина уніфікованого складу 
класифікаторів � = [1: 294]). 

Виявлено, що близько 1/5 ПРІ не є унікальними і потенційно призводять до 
створення неоднозначності та дублювання екземплярів класів БД ПРІ системи Зонінг. 
Запропонований метод дозволяє зменшити обсяг необхідної для обробки інформації 
до 20%, що слугує оцінкою ефективності методу уніфікації з ранжуванням (рис. 7). 

 

 
Рисунок 7 – Ілюстрація оцінки ефективності застосування 

методу уніфікації з ранжуванням ПРІ 
 

Проаналізовано множину регламентуючих правил серед нормативних 
документів галузі використання та планування територій. Уніфіковано та ранжовано 
підсистеми моніторингу регіональних ресурсів, а також відповідних ПРІ в концепції 
Зонінгу. 

Для реалізації продукційної моделі були побудовані алгоритми продукційних 
правил із застосуванням паралельних обчислень та перевірені на ряді підсистем 
концепції Зонінг. Визначено інформаційні шари (класи), які пов’язані з 
відтворюваними відомостями. Розроблено сценарії та алгоритми відтворення 
пропущених відомостей щодо об’єктів дослідження. Програмна реалізація алгоритму 
відтворення пропущених даних виконана в середовищі розробки «Digitals», за 
допомогою вбудованої мови програмування скриптів. 
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Порівняно результати лінійних та паралельних обчислень на прикладі 
невеликого лісового насадження з кількістю екземплярів класу «Дерева» у 3225 
одиниць. Мовою C# реалізовано два підходи актуалізації відомостей, один з яких був 
доповнений паралельним обчисленням. На рис. 8 показано результати виконання 
двох алгоритмів відтворення втрачених даних відповідно на одному та чотирьох 
процесорах (результати паралельного обчислення в середньому більше ніж у 6 разів 
швидше за лінійні). 

 

 
Рисунок 8 – Ілюстрація оцінки ефективності застосування паралельних обчислень 

під час обробки екземплярів класу «Дерева» 
 

Побудовано сценарії та відтворено інформацію для просторових класів 
«Земельні ділянки» та «Дерева» (межі населеного пункту Котляри). Окремо для 
екземплярів класу «Дерева» реалізовано алгоритм та проведено паралельні 
обчислення великого масиву інформації. 

Розроблено алгоритм та реалізовано програму візуалізації (мовою C#) масивів 
геопросторових даних, які зберігаються у XML форматі. Після відкриття XML-файлу 
з даними, програма визначає геометричні примітиви об’єктів у файлі, параметрично 
генерує ці об’єкти та пошарово візуалізує на екрані. 

Розроблено та реалізовано алгоритми автоматизації документообігу проектної 
та планувальної документації земельної і містобудівної галузей на базі програмного 
продукту FastReport. 

Основні результати цього розділу опубліковано в роботах [1–4, 6, 8–13, 16–19, 
28–30, 34–37]. 

 
ВИСНОВКИ 

 
В дисертаційній роботі вирішена науково-прикладна задача формування 

концепції інформаційної взаємодії для систем обробки просторово-розподілених 
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шляхом системного аналізу та декомпозиції, організації та проведення експертиз 
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уніфікації, математичного моделювання, евристичного методу представлення знань 
на основі продукцій. Отримані наступні результати: 

1. Проаналізовано існуючі моделі, методи та технології обробки просторово-
розподіленої інформації. Підтверджено необхідність розробки нової технології 
побудови моніторингу регіональних ресурсів. Визначено, що діюча інформаційна 
взаємодія є неоднозначною та не запобігає випадкам пропущеної ПРІ. 

2. Розроблено модель конвертування архівної просторово-розподіленої 
інформації до оновлених стандартів. Передбачено методи верифікації та валідації 
просторово-розподіленої інформації, які дозволяють маркувати пропущені дані в 
моделях обробки просторово-розподіленої інформації. 

3. Розроблено модель класифікації та кодування шляхом уніфікації з 
ранжуванням складових інформаційної взаємодії. Запропоновано технологію 
формування системи інформаційної взаємодії, що на відміну від існуючих моделей 
обробки просторово-розподіленої інформації використовує узгоджені множинні 
складові. 

4. Забезпечено відтворення пропущеної просторово-розподіленої інформації у 
предметному середовищі шляхом застосування продукційних правил. Використано 
технологію паралельних обчислень, що на відміну від існуючих методів може бути 
застосовано для обробки значних обсягів просторово-розподіленої інформації. 

5. Розроблено інформаційну технологію, що уможливлює (спрощує) 
автоматизацію та візуалізацію документообігу стосовно множин просторово-
розподіленої інформації.  

6. Проведено апробацію розробленої інформаційної технології на прикладі 
окремих частин територій міста Харкова та приміського населеного пункту – села 
Котляри Харківського району Харківської області. 

Результати дослідження отримали науково-технічний ефект, що 
підтверджується актами впровадження. 
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паралельних обчислень для відтворення пропущеної просторово-розподіленої 
інформації у предметному середовищі, модель автоматизації та візуалізації 
документообігу стосовно множин просторово-розподіленої інформації. Проведено 
апробацію розробленої інформаційної технології на прикладі окремих частин 
територій міста Харкова та села Котляри. 

Ключові слова: моніторинг, регіональні ресурси, просторово-розподілені 
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In the information age the issues of monitoring and administration of regional 
resources became acute. The spatially distributed orientation of most areas of human activity 
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significantly adds efficiency in the management of regional resources. That is why spatially 
distributed information systems have become widely used, commonly referred to as 
spatially distributed systems (SDS). Obtaining and processing data for SDS is the most time-
consuming stage in the process of their creation. Processing of large amounts of information, 
changes in the regulatory field, the prompt solution of current problems require rapid 
decision-making, coordination in dynamics. This in turn determines the relevance of the use 
of an appropriate data infrastructure, increases the need for deployment of dynamic SDS 
(DSDS) – integrated systems of spatially distributed information (SDI) that are able to 
translate changes in the characteristics and characteristics of data into useful information. 

One of the ways to organize the objects of SDI infrastructure is zoning. Zoning is the 
establishment of territorial zones within the settlement with the definition of land use, real 
estate and the establishment of urban planning regulations. According to world practice, the 
information system Zoning reflects the regulated movement of development of the 
administrative-territorial unit. Therefore, Zoning today is a DSDS with a set of geometric 
and legal rules, covering land use, planning and zoning. 

At the same time, the results of the work of already deployed information systems 
(IS) are influenced by certain negative factors that are named interdepartmental 
heterogeneity of data, duplication, conflict of information in registers and systems, 
differentiation of geospatial characteristics of archival SDI. 

There are the models and methods of decision-making under conditions of uncertainty 
in the creation of automated systems, there is also a study of patterns of construction and 
implementation of information technology to create systems for accumulation, processing, 
storage of information. But under the condition of information interaction and 
multistructured components of dynamic IS, these approaches increase the indeterminacy in 
the processing of big data arrays and solving complex problems of economic activity. 

In the thesis the new decision of an actual scientific and applied task of infologic 
creation and application, object-oriented and imitation modeling of information interaction 
of a subject branch for monitoring of regional resources is offered. 

The first chapter of the thesis provides an analytical review of existing approaches 
and methods for monitoring regional resources. The main tasks, features and concepts of 
monitoring of regional resources and DSDS it has been defined. It is shown that the 
corresponding thematic SDSs are conducted for certain types of regional resources. The 
need to create an interactive DSDS, which will reflect the state of development of the 
country's regions and ensure the transparency of the data presented, has been identified. The 
prospects of ways of organizing SDI infrastructure objects by zoning has been proved. An 
analysis of the existing models, methods and concepts aimed at addressing the issue of 
proper use and planning of territories. Basing on the analysis it has been defined the 
necessity to address the current scientific and practical problem of building monitoring of 
regional resources which requires the development of new mathematical models, methods 
and IT for the proper use and planning of areas. 

The second chapter of the dissertation presents the information technology of forming 
a system of agreed information interaction for the effective development of a spatially 
distributed system for monitoring regional resources. It provides for the transformation of 
disparate SDI to a single coordinate space, converting existing data sets from the old SDI 
classifier to the new and checking the adequacy of the results of the transformation of 
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disparate SDI when creating a new DSDS structure. The mechanism of unification of sets 
of the revealed components in DSDS has been offered. The method of unification with 
ranking for determination of SDS subordination and unambiguity of information interaction 
in the DSDS concept has been offered. It has been proposed to reproduce arrays of missed 
data in the SDS using a production model using parallel calculations during the processing 
of large data arrays. It has been defined the method for transmitting, visualizing and storing 
ordered SDI in DSDS using XML structures is proposed. It has been defined the necessity 
of automation of document flow of the designing results at SDI processing. 

In the third chapter of the thesis the mathematical support of information technology 
for monitoring of spatially distributed information have been developed. The task of creating 
DSDS according to a new structure of information interaction has been solved. Based on 
the set-theoretical approach, the core of the unification with ranking method has been 
formalized for the purposes of determining subordination and dominance in SDS and SDI 
sets. It has been provided the reproduce the missed data by developing production rules 
taking into account the results of the unification method with ranking of SDS. Application 
features of parallel calculations during processing of large arrays of SDS data have been 
considered. The transmission, presentation and storage of valid SDI through XML structures 
have been provided. An approach to the automation of document flow of the design results 
at SDI processing has been proposed. 

In the fourth chapter of the thesis the models as components of an information 
technology of monitoring in systems of territories management were developed. 
Transformation and converting the sets of archival spatially distributed information in order 
to ensure uniformity and uniqueness of the SDI in information interaction has been carried 
out. Validation of the results of the transformation of disparate geospatial data has been 
provided. The method of ranking the components of the DSDS has been realized. It has been 
unified the composition of information and classifiers in the SDI subset in the SDS. The 
proposed method of unification with ranking has been presented as the core of information 
technology. A number of production rules using parallel calculations when processing large 
data sets has been realized. It has been provided the transmission, storage and visualization 
of ordered information of the Zoning concept through XML-structures. The automation of 
document flow of design results in the processing of geometric and attributive data has been 
realized. 

Key words: monitoring, regional resources, spatially distributed systems, 
decomposition, unification with ranking, production models, data reproduction, Zoning. 

 


