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THE “CORONA” CRISIS AND THE “DARK MATTER” OF DOLLAR

The ideas and methods of the general theory of evolution formulated by the author in previous publications have 
been developed in the work. The provisions of the author's concept are systematized, which are presented in the form  
of three laws of evolution concerning the essence and features of the functioning of the main concept of the theory –  
the mechanism of evolution.

The First (basic) law of evolution states that the complexity of an evolving system always increases. Thus, an increase 
in the complexity of one or another mechanism of evolution is a necessary condition for evolution, in the area where 
this mechanism operates. The Second Law of Evolution defines the qualitative nature of the behavior in time of any 
mechanism of evolution, that is, its temporal dynamics. When formulating the Third Law of Evolution, it is noted that 
the increase in complexity is only a necessary, but not a sufficient condition for evolution. Under some circumstances, 
the system gets the opportunity to demonstrate an abnormal increase in complexity, while practically not evolving.  
As a result, a situation arises of an uncontrolled, "parasitic" increase in the complexity of the system, not directly related 
to its evolution, which gives reason to single out a parasitic component in the complexity of the system, which gives 
a constantly increasing load on the system. This is the basis for formulating the Third law of evolution – the law of growth 
" parasitic" complexity, which explains the essence and causes of almost all evolutionary catastrophes.

The laws of evolution are illustrated by examples of the behavior of the genetic, neural, communication and financial-
information-network mechanisms of evolution. Of particular interest is the evolutionary interpretation of the inflationary 
model of the Universe in the approach of Roger Penrose. In the spirit of the above conceptual provisions, an analysis was 
made of the crisis associated with the COVID-19 pandemic (“Corona” Crisis”), which was used by the ruling circles as 
an element of “controlled chaos”. Having produced a global disturbance of the world socio-economic system, the crisis 
remained manageable to an acceptable extent. At the same time, the World Financial System with the dollar at the head 
has withstood and, perhaps, even somewhat strengthened.

An analysis of all the mentioned phenomena and processes leads to the conclusion that in any system at a certain stage 
of evolution, a structure begins to appear, consisting of three zones: controlled (managed); uncontrolled (unmanaged) 
and intermediate between them – weakly (conditionally) controlled (managed). In terms of observability, it sounds like 
any sufficiently complex system has an observable (“light”) part, an unobservable (dark”), and an intermediate (“gray”) 
region between them. The noted effect is universal and manifests itself in almost all subject areas.

This approach allows, within the framework of a unified methodology, to analyze the phenomena and processes 
of both natural and social history. The “Corona” Crisis, as a representative of a series of acute global crises of our time, 
really turns out to be connected with the “Dark Matter” of the financial-information-network mechanism.

The author draws attention to the fact that crises and catastrophes occupy a very significant place in the arsenal 
of Evolution's tools. This circumstance poses very responsible tasks for the scientific community.

Широков В.А. Криза «Корони» і «Темна Матерія» долара. У роботі набули розвитку ідеї та методи загальної 
теорії еволюції, сформульованої автором у попередніх публікаціях. Систематизовано положення авторської 
концепції, які представлені у формі трьох законів еволюції, що стосуються сутності та особливостей функціо-
нування основного концепту теорії – механізму еволюції. 

Перший (основний) закон еволюції стверджує, що складність системи, що еволюціонує, завжди зростає. 
Таким чином, зростання складності того чи іншого механізму еволюції є необхідною умовою еволюції на тій 
ділянці, де діє даний механізм. У Другому законі еволюції визначається якісний характер поведінки у часі 
будь-якого механізму еволюції, тобто його темпоральна динаміка. При формулюванні Третього закону еволю-
ції зазначається, що зростання складності є лише необхідною, але не достатньою умовою еволюції. За деяких 
обставин система має можливість демонструвати аномальне зростання складності, при цьому практично 
не еволюціонуючи. В результаті виникає ситуація неконтрольованого, «паразитного» збільшення складності 
системи, не пов'язаного безпосередньо з її еволюцією, що дає підставу виділити у величині складності системи 
паразитну компоненту. Це дає навантаження на систему, яке постійно зростає. Викладене дає підстави для 
формулювання Третього закону еволюції – закону зростання «паразитної» складності, який пояснює суть та 
причини практично всіх еволюційних катастроф. Закони еволюції проілюстровані на прикладах поведінки 
генетичного, нейронного, комунікаційного та фінансово-інформаційно-мережевого механізмів еволюції. 
Особливий інтерес викликає еволюційна інтерпретація інфляційної моделі Всесвіту у підході Роджера Пен-
роуза. У дусі викладених концептуальних положень виконано аналіз кризи, пов'язаної з пандемією COVID-19 
(«Кризою «Корони»), використаної правлячими колами як елемент «керованого хаосу». Спричинивши гло-
бальне збурення світової соціально-економічної системи, криза залишалася прийнятною мірою керованою. 
При цьому встояла і, можливо, навіть дещо зміцніла Світова фінансова система з доларом на чолі. 
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Аналіз усіх згаданих явищ і процесів веде до висновків, що в будь-якій системі на певному етапі еволюції 
починає проявлятися структура, що складається з трьох зон: контрольованої (керованої); неконтрольованої 
(некерованої) та проміжної між ними – слабко (умовно) контрольованої (керованої). У термінах спостережу-
ваності це звучить так, що будь-яка досить складна система має спостережувану («світлу») частину, крім того, 
частину яка не спостерігається (темну), і проміжну між ними («сіру») область. Зазначений ефект є універ-
сальним і проявляється практично у всіх предметних галузях. Цей підхід дозволяє в рамках єдиної методології 
виконувати аналіз явищ і процесів як природної, так і соціальної історії. «Криза «Корони», як представник 
низки гострих глобальних криз сучасності, справді виявляється пов'язаною з «Темною Матерією» фінансово-
інформаційно-мережевого механізму. 

Автор звертає увагу, що в арсеналі інструментів Еволюції кризи та катастрофи займають дуже важливе 
місце. Ця обставина ставить перед науковою спільнотою дуже відповідальні завдання.

Широков В.А. Кризис «Короны» и «Тёмная Материя» доллара. В работе получили развитие идеи и методы 
общей теории эволюции, сформулированной автором в предыдущих публикациях. Систематизированы по-
ложения авторской концепции, которые представлены в форме трёх законов эволюции, касающихся сущности 
и особенностей функционирования основного концепта теории – механизма эволюции.

Первый (основной) закон эволюции утверждает, что сложность эволюционирующей системы всегда воз-
растает. Таким образом, рост сложности того или иного механизма эволюции является необходимым условием 
эволюции, на том участке, где действует данный механизм. Во Втором законе эволюции определяется каче-
ственный характер поведения во времени любого механизма эволюции, то есть его темпоральная динамика. 
При формулировке Третьего закона эволюции отмечается, что возрастание сложности является всего лишь 
необходимым, но не достаточным условием эволюции. При некоторых обстоятельствах система получает воз-
можность демонстрировать аномальный рост сложности, при этом практически не эволюционируя. В резуль-
тате возникает ситуация неконтролируемого, «паразитного» увеличения сложности системы, не связанного 
напрямую с ее эволюцией, что дает основание выделить в составе сложности системы паразитную компоненту, 
дающую постоянно возрастающую нагрузку на систему, что является основанием для формулирования Третьего 
закона эволюции – закона роста «паразитной» сложности, объясняющего суть и причины практически всех 
эволюционных катастроф.

Законы эволюции проиллюстрированы на примерах поведения генетического, нейронного, коммуника-
ционного и финансово-информационно-сетевого механизмов эволюции. Особый интерес вызывает эволю-
ционная интерпретация инфляционной модели Вселенной в подходе Роджера Пенроуза. В духе изложенных 
концептуальных положений выполнен анализ кризиса, связанного с пандемией COVID-19 («Кризисом «Коро-
ны»), использованного правящими кругами в качестве элемента «управляемого хаоса». Произведя глобальное 
возмущение мировой социально-экономической системы, кризис оставался в приемлемой мере управляемым. 
При этом устояла и, возможно, даже несколько окрепла Мировая Финансовая Система с долларом во главе.

Анализ всех упомянутых явлений и процессов приводит к выводам, что в любой системе на определённом 
этапе эволюции начинает проявляться структура, состоящая из трёх зон: контролируемой (управляемой); не-
контролируемой (неуправляемой) и промежуточной между ними – слабо (условно) контролируемой (управля-
емой). В терминах наблюдаемости это звучит так, что любая достаточно сложная система имеет наблюдаемую 
(«светлую») часть, ненаблюдаемую (тёмную»), и промежуточную между ними («серую») область. Отмеченный 
эффект является универсальным и проявляется, практически, во всех) предметных областях. 

Данный подход позволяет в рамках единой методологии выполнять анализ явлений и процессов как 
естественной, так и социальной истории. «Кризис «Короны», как представитель череды острых глобальных 
кризисов современности, действительно оказывается связанным с «Тёмной Материей» финансово-инфор-
мационно-сетевого механизма. 

Автор обращает внимание, что в арсенале инструментов Эволюции кризисы и катастрофы занимают весьма 
существенное место. Данное обстоятельство ставит перед научным сообществом очень ответственные задачи.

INTRODUCTION

On March 19, 2021, at the Kyiv House of Scientists of 
the National Academy of Sciences of Ukraine, located on 
Volodymyrska Street, number 45-a, in a beautiful man-
sion of the early 20th century, the author of this article, 
at the request of the Kyiv scientific youth, gave a lecture 
under that title. As everyone remembers, this happened in 
the era of COVID-19, when, after its apotheosis in 2020 
(the peak of the «corona crisis»), the authorities were just 
beginning to ease pandemic restrictions. This was done 
very carefully and rather inconsistently, which was dic-
tated by the great uncertainty of this global phenomenon 
that engulfed the whole world, and a poor understanding 
of its nature, causes and methods of dealing with it.

Be that as it may, the author, following all the pre-
scribed restrictions and precautions, gave this lecture, was 
gladly subjected to the temperamental attacks of young 
scientists and strengthened in the thought of the need to 
publish a fundamental work, most likely a book on the 
topics of evolution, a topic that served as a logical and the 
factual basis of the lecture. Before that, I had repeatedly 
raised the evolutionary topic and made reports on it for 
completely different audiences, including at the meetings 
of the N. M. Amosov Club, of which the author has the 
honor to be a member, at the House of Scientists.

Time passed, but the process of writing the book slowed 
down. Much more pressing matters arose, dealing literally 
with matters of life and death. Analyzing these dramatic 
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events, I became more and more deeply convinced that 
they are quite consistent with the evolutionary doctrine I 
am developing, the first publications of which were car-
ried out several years earlier in the journal “Bionics of 
Intelligence”1 . And finally, at the suggestion of profes-
sor G. Chetverikov, through whose efforts the journal only 
continued to exist in recent years, I found time and wrote 
the text of the article with the announced title, which I 
offer to the attention of readers.

Before starting the presentation of the main content, 
I consider it necessary to make some clarification. The 
fact is that for many, it may seem artificial and not in-
telligible enough to compare such different things as the 
global pandemic and the matter of the dollar, moreover, 
dark (this epithet can also cause perplexing questions). 
However, below the author will try to present the phe-
nomenology and logic of this case in such a way that this 
comparison would look not only quite rational, but even 
necessary.

To facilitate understanding of the content, let me 
quote here the main provisions of the work cited above on 
the general theory of evolution. Let’s start with this.

Part I. EVOLUTION AS A UNIVERSAL  
NATURAL LAW

1.1. General Provisions and Fundamental Issues

We proceed from the conviction that the World is 
evolving. We qualify this belief as the “Presumption of 
Development” and further we will consider evolution as 
one of the main properties of the World, perhaps even the 
main one in general. There have been many attempts in 
history to give a “strict” definition of the concept of “evo-
lution”. We believe that “evolution” is such a fundamental, 
primary concept that it is impossible to give a strict defi-
nition of it. However, you can give examples, give some 
explanations, explore its properties and establish patterns. 
But, when it comes to regularities, it is subject to clarifica-
tion what exactly is meant. In our opinion, this clarifica-
tion is concluded in the answer to two questions that we 
consider fundamental for the subject of our consideration:

1. If we analyze evolving objects, then:
is it possible to set those properties that can be correlated
with any process of evolution?
2. If it is possible to set these properties, then:
are they subject to generalization and/or are they reduc-

ible to some “general” concept that could be associated with 
any evolutionary process?

The author claims that there is a positive answer to 
both questions. To answer them, we define the conceptual 
basis of our theory. 

1  В.А.Широков. Эволюция как универсальный естественный 
закон (Пролегомены к будущей общей теории эволюции). 
«БИОНИКА ИНТЕЛЛЕКТА», №№ 1-2, 2017, №1, 2018.  
В свободном доступе по адресу: https://ulif.org.ua/
page/evoliutsiia-kak-univiersal-nyi-iestiestviennyi-zakon-
prolieghomieny-k-budushchiei-obshchiei-tie

1.2. On the mechanisms of evolution.

We believe that the basic concept of the general theory 
of evolution is the concept of the “Mechanism of evolu-
tion”. The brief content of this concept is revealed in the 
following statements:

1. The evolution of the world is carried out in certain 
discrete forms. These discrete forms we will call “mecha-
nisms of evolution”.

2. Each mechanism of evolution is characterized by a 
certain complex of materially expressed features, specific 
to it, that allow it to be individualized and distinguished 
from other mechanisms as some discrete entity2.

3. However, all mechanisms have some common prop-
erties, which allows them to be typified and attributed to 
one class of phenomena, namely, to the class “Evolution”

In the cited work, the following evolutionary mecha-
nisms are singled out and considered with varying degrees 
of detail:

1 PHYSICAL

2 CHEMICAL

3 GENETIC

4 NEURAL

5 COMMUNICATION

C
O

G
N

I
T

I
V

E

6 PRODUCTION, consisting of the stages:

6.1. Consumer

6.2. Exchange

E
co

n
om

ic

6.3. Financial

6.4. Financial Information

6.5. Financial-Information-Network

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Note that each of these mechanisms has its own “fine 
structure”. Here we have explicitly listed only individual 
stages of the Production Mechanism, of which we cur-
rently number five and some which we plan to dwell on 
in more detail. At the first glance at the table, one notices 
that the last line consists of only question marks. This 
means that at the moment it remains unclear: how will 
the Financial-Information-Network Mechanism end?, 
what will follow it?, how and when will the transition to 
the next mechanism be carried out?, what will it be like? 
and what will happen to the human race at that time (if it 
exists at all by that time)? Unfortunately, we do not know 
clear answers to these questions, although there are a great 
many futurological fantasies on these topics.   

2  The principle of such individualization and selection, apparently, 
is close to discovered and described by us the lexicographic effect 
in information systems (see. В.А.Широков. Інформаційна 
теорія лексикографічних систем. – К. : Довіра, 1998. – 331 
с. V. Shyrokov. “Language. Information. System” –К.; Наукова 
думка., 2021, 158 с.. Free access at: https://www.ulif.org.ua/
system/ files/blok-shirokov_book.pdf.).
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Does the above list exhaust the set of all mechanisms 
of evolution? The answer is obviously no. We assume that 
this set is generally open. Moreover, the possibility of par-
allel action and interaction of several mechanisms, and 
not only those listed in the table, is by no means excluded. 
So, the following diagram shows a picture where, in paral-
lel with the six mechanisms we have designated (squares 
1 – 6), the cosmic (K), geological (G) and a number of 
other possible others (X, Y, Z, ...) operate. 

Each mechanism of evolution operates on a certain 
class of objects, and its action is provided by the corre-
sponding “substance”, a kind of “agent” system that im-
plements the action of this mechanism. The noted facts 
are summarized in the table.

MECHANISM  
OF EVOLUTION

OBJECTS «SUBSTANCES»

Physical 

Elementary 
particles, 

physical fields, 
nuclei, atoms 

Physical interactions

Chemical

Electrons, 
protons, 

neutrons, 
photons, atoms, 

molecules 

«Pauli principle», 
which provides the 

order in which atomic 
orbits are filled and, 

consequently, the 
available set of atoms

Genetic 
All living 
organisms 

Genomes

Neuronal

Living 
organisms 

starting with 
worms 

Neural systems

Communication 
Collective 

(social) animals, 
humans 

Signaling systems

A) Production-
consumer 

People 
Communication 

systems, tools

B) Production-
exchange 

People
Communication 

Systems, tools and 
products of labor

C) production-
financial- “…+…” 

People Technique, techno-
logy, social, finan-
cial and economic, 

government, interna-
tional and global in-
stitutions, cognitive-
communicative and 

network systems.

1.3. Basic (First) Law of Evolution  
and Complexity Theory

Let us now turn to the answer to the fundamental (in 
our opinion) questions of the theory of evolution formu-
lated above. We argue that the cause and engine of all evo-
lutionary processes without exception is the complexity of 
the evolving system. This means that an increase in the 
complexity of a system is a necessary condition for its evo-
lution: if the system evolves, then its complexity increases. 
Thus, we come to an empirical generalization, which we call 
the First (basic) law of evolution and formulate as follows:

First Law of Evolution: The complexity of an evolv-
ing system always grows. In other words, an increase in 
the complexity of one or another mechanism of evolu-
tion is a necessary condition for evolution, in that part of 
it where this mechanism operates.
Of course, in order for the above statement to take on a 

real meaning, it is necessary to define the concept of com-
plexity – the key concept of our theory. We adhere to and 
develop a phenomenological approach to the interpreta-
tion and application of complexity. In accordance with it, 
complexity is an exclusively multi-faceted, fundamental 
concept, comparable in its ontological and epistemologi-
cal range with the concept of energy. However, they act 
differently and reflect different properties of things. So, if 
energy is a measure of the intensity of processes occurring 
in certain objects, then complexity is a measure of het-
erogeneity, structure, irregularity of processes and objects. 
Complexity, as well as energy, is characterized by an ex-
ceptional richness of forms of manifestation. If particular 
forms of energy are work, heat, electromagnetic, atomic, 
nuclear, gravitational energy, enthalpy, kinetic, potential, 
internal and even “dark” energy, etc., then the forms of 
manifestation of complexity are probability, fuzziness (in 
the sense of Zadeh ), entropy, information (in the sense 
of Kolmogorov), fractality, etc. The noted facts are given 
in the table:

COMPARISON OF PROPERTIES  
OF ENERGY AND COMPLEXITY 

ENERGY is a measure of 
intensity processes and objects

COMPLEXITY is  
a measure of the hete-
rogeneity (structured-
ness, fuzziness, irregu-

larity) of processes  
and objects

Dimension formula:
ML2t-2

Dimension formula:
ML2t-2T-1

Units:
1 J = 0.239 cal = 1.602·10-19 eV

Units:
Bit, Ccal·(Ко)-1; Ко – 

degrees Kelvin

Manifestations (forms) of energy
In mechanics: kinetic,  

potential,…
Electromagnetic field energy:

E · D
2

B · H
2

+
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In quantum mechanics: 
Еψ= <ψ|H|ψ>  

(energy in the state ψ) 
…energy and heat,  

energy and work, enthalpy, 
internal energy, free energy, 

energy and mass, dark energy… , 
………………………….

Manifestations (forms) 
of complexity

information, entropy,
probability, fuzziness,

«fractality»
……………………………..

It can be argued that energy and complexity are are 
complementary categories (in the sense of the complemen-
tarity principle of N. Bohr), so that a sufficiently com-
plete description of a system must contain both energy 
and complexity component. However, it should be noted 
that so far the role and influence of this latter has been 
underestimated. And even in theoretical works, com-
plexity was considered mainly in the computational 
sense – as the complexity of algorithms and computer 
programs. However, already V. A. Uspensky, a student of 
A. N. Kolmogorov, spoke in the sense that if the 20th cen-
tury was a century of energy, then the 21st century will al-
ready become a century of complexity. The author shares 
this point of view. 

To operate with this concept, it is necessary to have some 
measures that allow estimating complexity from a quanti-
tative point of view. The approach of A. N. Kolmogorov3 
to the definition of algorithmic complexity can also help 
here, which, in our opinion, has great methodologi-
cal strength and points the way to the development of a 
phenomenological approach in this area, which allows to 
quantify the complexity and its dynamics for objects and 
processes of the real world . Especially valuable in the 
mentioned work of A. N. Kolmogorov, in addition to the 
formal definition of complexity, is the direct relationship 
between complexity and information that he established, 
moreover, the direct expression of the amount of informa-
tion of a constructive object through its algorithmic com-
plexity. By projecting this formal approach onto reality, an 
insightful researcher will find conceptual and operational 
resources for determining – already at the phenomeno-
logical level  –  measures of the complexity of real objects 
and processes. 

1.4. Measures and temporal dynamics  
of the complexity of the mechanisms of evolution.  

The Second law of evolution.

Note that the definition and construction of measures 
of complexity for mechanisms of evolution in real con-
ditions and in certain phases of their dynamics is not an 
easy task and has not yet been solved. Approaches to it are 
currently semi-empirical in nature and are largely based 
on the intuition of the researcher. In our work [1], we pre-
sented complexity measures for various mechanisms of 
evolution and performed their comparison and analysis. 
In the table, as an example, we present the results taken 

3  А.Н.Колмогоров. Три подхода к определению понятия ко-
личества информации. В кн. Теория информации и теория 
алгоритмов. – М.: Наука, 1987. – С.220.

from there for the genetic, neural and communication 
mechanisms. 

OBJECTS  
OF THE 

EVOLUTIONARY 
SYSTEM

MECHANISMS OF EVOLUTION
(COMPLEXITY PARAMETERS)

Genetic Neural Communication

Volume 
of 

genomes 
(in bits)

Normalized 
volume of the 
neural system 

(in bits)

Volume  
of the sign 
(«lexical») 

system (units)

Virus 103-104 0 0

Bacterium 105 0 0

Ciliates 106 0 0

Worms 106 100-101 0

Bees, Ants 107 103-104 100

Chimpanzee, 
Dolphins

108 107-108 10000

Human 109 1010-1011 From 107-109 
to >…

The table shows that the complexity parameters for 
the genetic, neural and communication mechanisms are, 
respectively: the volume of genomes, the normalized vol-
ume of neuronal systems and the volume of “lexical” sys-
tems. It is also seen that over time, as new species appear, 
an increase in each parameter is observed. At the same 
time, each of them arises “at its own time”, namely, when 
its predecessor has already, as it were, “exhausted” the in-
tra-system possibilities of its growth. Another conclusion 
concerns the acceleration of the growth rate of complexity 
parameters. The analysis shows that if in the early stages of 
genetic evolution the doubling time of the complexity pa-
rameter (genome volume) was more than 60 million years, 
then the doubling of the communication parameter for 
humans, judging by the studies of S.P. Kapitsa in the field 
of human population growth4, occurred in a progressive 
pace (starting from one thousand years in the era of the 
Neolithic revolution and up to 50 years by the beginning 
of the twentieth century. That is, the growth rate increased 
by about 20 times in 10 thousand years). From what has 
been said, the following conclusions can be drawn.

1. All mechanisms of evolution have one thing in com-
mon: the unfolding in time of any of them leads to the 
complication of the evolving system. This means that in 
the course of the temporal dynamics of a specific mecha-
nism of evolution, its complexity (estimated by the value 
of the corresponding quantitative correlate) increases.

4  Капица С.П. Феноменологическая теория роста населения 
Земли. // УФН 166 63 (1996) ; Капица С.П. Общая теория 
роста человечества: сколько людей жило, живет и будет 
жить на Земле (М.: Наука, 1999).; Капица С.П. Парадоксы 
роста. Законы развития человечества. М.: Альпина нон-
фикшн, 2009. ; Kapitza S P Global Population Blow-Up and 
After. The Demographic Revolution and Information Society 
(A Report to the Club of Rome and the Global Marshall Plan 
Initiative) (Hamburg: Tolleranza, 2006, Moscow, 2007).; 
С.П.Капица. К теории роста населения Земли. УФН, т. 180, 
№ 12, 2010 Сс.1337-1346.

THE “CORONA” CRISIS AND THE “DARK MATTER” OF DOLLAR



8

2. At the same time, each evolutionary mechanism – 
the mechanism of evolution through the complication  
of the system – has its own natural limit. It is, as it were, 
“programmed” to achieve a certain maximum complexity 
characteristic of this particular mechanism.

3. If an evolving system approaches this limit (its com-
plication resources are approaching exhaustion), it falls into 
the so-called “complexity trap”, enters a critical phase and 
“trying to find” other mechanisms that can ensure its com-
plication, and therefore continue the process evolution.

4. In the case under consideration, another one was 
connected to the genetic mechanism (when it approached 
its limit) at a certain stage – the neural mechanism and 
evolution was continued. Then the neural mechanism 
came close to exhaustion and the communication mecha-
nism kicked in.

Let’s summarize what has been said. As far as we can 
judge from the analysis of the available data, the temporal 
dynamics of all mechanisms of evolution have common 
features. They are shown schematically in Figure 1.

 
Fig. 1. Generalized dynamics of a mechanism of evolution

Thus, at the initial stage of deployment of the evolu-
tion mechanism, the complexity grows linearly in time. 
This era is relatively calm, predictable development of an 
evolving system, its “golden age”. During this period, the 
formation of the main system characteristics and deter-
minants of the system and their exit to the stage of domi-
nance takes place.

Then comes the era of polynomial growth in complex-
ity. The system develops its characteristic properties. At 
the same time, development accelerates, revealing all the 
potential possibilities of the corresponding mechanism of 
evolution.

After that, the system enters a phase of exponential 
growth in complexity. A characteristic feature of the expo-
nential period is that it occurs at the border of the limiting 
possibilities for the development of the system within the 
framework of the corresponding mechanism of evolution. 
This period of complication is poorly amenable to or is no 
longer amenable to control and management, and critical 
phenomena begin to grow in the system. Their reason is 
the internal inconsistency of the evolutionary process: The 
basic law of evolution requires an increase in complexity, 

and the need to ensure the controllability of the system 
with the same necessity limits this growth to an expo-
nential region. Critical phenomena are growing and can 
become catastrophic for the system. At this time, in the 
depths of the system (and, possibly, outside of them) there 
occurs (if it occurs) the birth of a new mechanism of evo-
lution (in the figure it is indicated by a dashed line), with 
which approximately the same story occurs. 

The foregoing is the content of the Second Law 
of Evolution – the Law of the temporal dynamics of the 
mechanism of evolution.

1.5. Parasitic complexity phenomenon.  
The Third law of evolution.

From the foregoing, one might get the impression that 
we imagine evolution as a monotonous process of a steady 
increase in the complexity of the mechanism of evolution 
until it enters the critical region. Such a conclusion could 
be drawn if the “Generalized dynamics of the mecha-
nism of evolution” depicted in Fig. 1 is taken too literally. 
1. But in fact, this is not the case, and the picture looks 
much more ambiguous.

First, reality is arranged in such a way that it seems to 
“resist” the evolutionary process, which is accompanied 
by an increase in the complexity of the system. That is, in 
parallel with the evolutionary processes, anti-evolutionary 
processes can and do go on in the system. These effects 
can be traced in every mechanism of evolution.

The following observation refers to the phenomenon 
of anomalous growth in complexity observed in almost all 
mechanisms of evolution. The noted anomalous growth 
can be summed up in one term “inflation”.

For example, in the genetic mechanism, as in any oth-
er, the phenomenon of the “complexity trap” operates. 
One of its manifestations, in our opinion, is the existence 
of genomes of organisms that are simpler in their general 
organization than higher animals and humans, but whose 
genome complexity exceeds that of the human one. For 
example, the wheat genome consists of approximately 17 
billion base pairs, which is approximately 2.5 times higher 
than the corresponding indicator of the human genome 
(6.9 billion base pairs). Some species of amoeba generally 
differ in the colossal length of the genome. Thus, the ge-
nome of the amoeba Amoeba dubia consists of 690 billion 
base pairs. There is a large bibliography on this subject. 
It is partially presented in our work [1]; here we will give 
only two, in our opinion, the most characteristic refer-
ences to two remarkable works5. However, even they are 
far from exhausting the subject.

The situation is similar with the financial mecha-
nism. Following [1], we take the global volume of GDP  

5  Щербаков В.П. Эволюция как сопротивление энтропии//
Журнал общей биологии. 2005. 66(3) : 195–211; A. В. Мар-
ков, В. А. Анисимов, А. В. Коротаев. Взаимосвязь размера 
генома и сложности организма в эволюционном ряду 
от прокариот к млекопитающим // Палеонтологический 
журнал. №4, 2010. С. 3–14.
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as a parameter of the complexity of this mechanism and 
present the corresponding data from this work. So, for the 
period 1970-2016. World GDP increased from $3398.7 
billion to $75212.7 billion and increased by $71817 billion 
or 22.13 times. A 22-fold increase in 45 years cannot but 
look impressive (if not frightening). In more detail finan-
cial evolution will be considered in the second part. 

Something similar happens in the field of the physi-
cal mechanism. In connection with the discovery of 
the anomalous, time-accelerating expansion of the uni-
verse, scientists eventually came up with the so-called 
lambda-CDM model. This model assumes that in the 
early stages of the evolution of the Universe (age from  
10–43 sec to 10–37 sec), it underwent a colossal expansion, 
which led to exponential growth of all spatial scales. This 
phenomenon is called the “inflationary model”, since the 
term “inflation” in cosmology means a rapid growth in 
scale, in which the growth rate is proportional to the value 
of the scale itself. However, based on the observations of 
supernovae carried out in the late 1990s, it was conclud-
ed that the expansion of the Universe is accelerating with 
time, and such expansion refers to the present, and not to 
the early stage of the Universe that took place immediately 
after the Big Bang. These observations were supported oth-
er sources (measurements of relic radiation, gravitational 
lensing, Big Bang nucleosynthesis). As a result, the analysis 
of the phenomenon of the accelerating expansion of the 
Universe led to the need to introduce the concept of “dark 
energy” responsible for such an anomalous expansion.

Recently, Roger Penrose proposed a new interpreta-
tion of this behavior of the Universe, different from the 
lambda-CDM model. In his remarcable lecture “Seeing 
Trough the Big Bang into Another World” (“Is it possi-
ble to see the previous Universe through the Big Bang?”), 
he suggested that the early (“post-Planckian”) inflation 
of the Universe is nothing more than a trace of its previ-
ous (!) evolution, which led to the catastrophe (!) of the 

Big Bang, and the late, modern inflation, accompanied 
by exponential expansion, is already a consequence of its 
modern natural evolution. 

The author is very impressed with R. Penrose’s mod-
el. It fully corresponds to our evolutionary concept. 
Moreover, it draws attention to the need to analyze the 
traces of the previous evolution, which led to the catas-
trophe of the previous World and the emergence of a New 
One. In addition, it suggests that the Big Bang, which laid 
the foundation for our Universe, had been poccessed with 
the evolutionary nature identical to the mechanism of our 
Second Law of Evolution – the law of temporal dynam-
ics. Finally, the above methodology leads to conclusions 
that clarify the supreme meaning of “dark” energy as the 
evolutionary factor and so the need for its appearance. Of 
course, this ideology –  with appropriate clarifications – 
is applicable not only to the physical, but also to any other 
mechanism of evolution. This issue will be analyzed in de-
tail in the second part of our work.   

The above example and effects from completely dif-
ferent areas, it seems to us, are associated with one prop-
erty common to all evolving systems, which we called the 
“parasitic complexity phenomenon”, which begins to 
manifest itself especially clearly and even dominate at a 
certain, rather late stage in the unfolding of any mecha-
nism of evolution.

The fact is that not every increase in the complexity 
of a system leads to its evolution. Under certain circum-
stances, the system gets the opportunity to “accelerate” 
its complexity to unthinkable values, while practically not 
evolving, but in the process driving itself into a critical re-
gion. We have to state that the source and cause of evolu-
tion – the increase in the complexity of an evolving sys-
tem, sooner or later begins to give rise to crises or even 
catastrophes in it. As noted above, increasing complexity 
is just a necessary condition for evolution. But, unfortu-
nately, it is not sufficient.

THE “CORONA” CRISIS AND THE “DARK MATTER” OF DOLLAR

 
Roger Penrose lectures: «Seeing Trough the Big Bang into Another World»  

(https://www.youtube.com/watch?v=5lB9m49zUag)
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Above, we have given examples of a colossal (exponen-
tial, “explosive”) growth in the complexity of the mecha-
nisms of evolution with an unimpressive evolution of the 
corresponding systems. As a result, a situation arises of an 
uncontrolled, “parasitic” increase in the complexity of 
the system, which is not directly related to its evolution. 
This circumstance gives us reason to single out the para-
sitic component in the complexity of the system and pre-
sent the total complexity of any evolving system as a sum:

 Ctotal  =  Cevol  +  Cparasite , (1)

where Cevol is the part of complexity corresponding to real 
evolutionary processes; Cparasite – parasitic complexity not 
related to evolution; Ctotal  is the total complexity of the 
system. We introduce the value σ (σ-factor) as a factor in 
the efficiency of the evolution of the system, according to 
the formula:

 σ = 
C
C
evol

total

 = 
C

C C
evol

evol parasite+
;  0 ≤ σ ≤ 1. (2)

Obviously, the σ-factor reaches its maximum value of 1 
only in the ideal case, when Cparasite = 0.

The foregoing gives grounds for the formulation of the 
Third Law of Evolution – the law of increasing “parasitic” 
complexity, the brief essence of which is set out in the two 
previous paragraphs.

Part II. LIGHT, GRAY AND DARK SIDES  
OF BEING

2.1. What is wrong with our financial system?

A striking example of the operation of the law of in-
creasing “parasitic” complexity is the behavior of the glob-
al financial system over the past few decades. Let’s try to 
estimate the value of the σ-factor for its main, dominant 
subdivision, namely, the one that is based on the dollar as 
the main world reserve currency with its principal and, at 
the same time, factotum – the US Federal Reserve System.

We will proceed from the assumption that in the fi-
nancial system the main contribution to the production 
of Cparasite is made by inflation. Of course, in this context, 
the term “inflation” is used not in the cosmological, but 
in the financial sense. However, in fact, in this situation, 
these meanings paradoxically coincide, which leads to 
the idea of their isomorphism, and that behind this is the 
same general pattern. Namely, from the law of temporal 
dynamics and the law of “parasitic” complexity it abso-
lutely unequivocally follows: the complexity of an evol-
ving system will grow in time, and at an ever accelerating 
pace, however, the evolutionary value of this complexity 
will decrease in the same proportion, acquiring an in-
creasingly “inflationary” character.

To estimate the value of the “parasitic” term, we will use 
the program posted on the website6, which allows you to cal-
culate the inflation rate of the US dollar for a certain period 
online. Let’s calculate this level, starting from 1971 to 2017:

6  https://www.statbureau.org/ru/united-states/inflation-
calculators?dateBack=1971-1-1&dateTo=2017-2-1&amount= 
1000

Calculation of dollar`s inflation dynamics for the period 
“January 1971 – February 2017”

We calculate the efficiency value σ as an “inflationary” 
ratio:

	 σ = 
1000

6120 68.
 ≈ 0.16 , (3)

where 1000 is the amount at the beginning (January 1971), 
and 6120.68 is the amount at the end (February 2017), 
taking into account dollar inflation for this period. This 
calculation shows that at least 83% of the resources of the 
financial system during this period were spent on the produc-
tion of “parasite” complexity Cparasite . It is possible that the 
real value of the σ-factor is actually much smaller, since 
we took into account only one “parasitic” parameter – the 
inflationary source of Cparasite growth. But even from such 
a rough estimate, it can be seen that the “efficiency” of the 
modern global financial system is extremely low, and if this 
evolutionary trend continues, it will progressively decrease.

Of course, there are many questions here. What are 
the visible and invisible causes of “parasitic” complexity? 
To what extent is it possible to deal with them in princi-
ple? How to increase the σ-factor and decrease Cparasite? 
To what extent is it generally possible (if possible) to im-
prove the efficiency of the existing financial system? Who 
and what does it depend on? No less important is the 
question: who mainly bears the burden of “maintenance” 
of “parasitic” complexity and vice versa – who is the main 
beneficiary of this status quo? 

In order to answer these questions, it is necessary, at 
least very briefly, to dwell on the history of the financial 
mechanism and its substance – money. In this presenta-
tion, we will follow our work [1].

2.2. Brief history of the modern World Financial System.

And what do the laws of evolution have to do with it?
According to history, money appeared about 5 thou-

sand years ago. Around the same time, the first state for-
mations appeared. Since then, the history of mankind 
has been associated with the history of money. This his-
tory is boundless and a colossal and also boundless litera-
ture on economics, politics, technology, technology, his-
tory, geography, organization, culture, ethics, aesthetics, 

V. A. Shyrokov
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morality, psychology, medicine, law, forensics, etc., is 
devoted to it of money. This entire period was associated 
with the monopoly of the state on the issue of money, 
management and control of financial processes. However, 
in 1913 this monopoly was abolished in the United States, 
where the so-called Federal Reserve System (also known 
as the Federal Reserve or simply the Fed) was created, 
which acts as the Central Bank of the United States, but 
is a private organization. It was with the creation of the 
Federal Reserve in the United States that the state’s mo-
nopoly on the issuance of money in favor of the Fed was 
eliminated, which “pulled over” the role of a monopolist 
in this matter.

The subsequent events (World War I, Great Depression, 
World War II, the creation of the Bretton Woods system, 
etc.) suggest some kind of teleology in the creation of the 
Fed, aimed at constructing the World Financial System in 
the future – a kind of global financial pyramid, the top of 
which is the Fed.

The author is far from conspiracy theories – rather, 
the ideologists, creators and factotums of the Federal 
Reserve managed to take full advantage of the opportuni-
ties provided to them by the vicissitudes of historical de-
velopment. However, one cannot deny the fact that such a 
long-term and purposeful political and financial stratagem 
could hardly be realized if it had not been induced and 
stimulated by certain objective laws. We refer to these as 
the Basic Law of Evolution, because the development of 
the World Financial System was accompanied by a steady 
increase in the complexity of the corresponding mecha-
nism of evolution, which will be demonstrated below.

It seems to us that the leaders of the Fed step by step 
realized the new opportunities provided by the private sta-
tus of a monopoly-producer of the currency of a coun-
try like the United States. Already after the First World 
War, where the United States, without making any special 
efforts, managed to take advantage of a significant num-
ber of its results, it became clear that in the new world, 
much more closely connected by various kinds of politi-
cal, economic and other relations, the role of money as a 
universal agent intermediary between producers and con-
sumers, subjects and objects of the global social scene will 
increase. And the winner will be the one who will be able 
to adapt to the new conditions to a greater extent.

In 1933, US President Franklin Roosevelt signed 
Executive Order No. 6102 on the actual confiscation 
from the population and organizations of gold located 
in bars and coins. Thus, the gold standard, if not com-
pletely eliminated, was significantly limited. In fact, this 
was not just a statement of the fact that, due to the greatly 
increased scale of the economy, gold is no longer able to 
cope with the function of a money stabilizer, but mainly 
an action aimed at providing new degrees of freedom in 
the financial sector to perform various kinds of maneu-
vers, including speculative. The Great Depression in the 
United States served as an excuse (or maybe it was the 
reason?) for the restructuring of the economy under the 

tasks of dominating financial and political institutions 
over purely industrial ones.

An exceptional event in terms of the prospects for ex-
panding the influence of the dollar system was the Second 
World War. One gets the impression that it seemed to have 
been specially organized in order to ensure the dominance 
of the dollar in the world. To paraphrase a well-known ex-
pression, we can say that if the Second World War had not 
broken out, then it would have to be invented only so that 
the dollar would take a dominant position in the world7.

Even before the end of World War II, in July 1944, the 
so-called The United Nations Monetary and Financial 
Conference, better known as the Bretton Woods 
Conference, took place in Bretton Woods (USA, New 
Hampshire). It was intended to lay the foundations for the 
post-war financial world order.

In particular, the Bretton Woods system was estab-
lished – historically the third in a row, according to which 
a fixed price was set for gold (35 dollars per 1 troy ounce). 
As a result, the United States, represented by the Fed, 
gained world currency hegemony. In fact, this led to the 
emergence of the Gold Dollar Standard of an internation-
al monetary system based on the leadership of the dollar. 
In the middle of the 20th century, the United States owned 
70% of the world’s gold reserves. The dollar has become 
the base of currency parities, the predominant means of 
international settlements, foreign exchange interventions 
and reserve assets. The national currency of the United 
States, and in fact – the currency of the Federal Reserve 
became at the same time world money.

It is characteristic that the USSR, despite the fact 
that it was a participant in the conference and signed the 
Bretton Woods agreements, did not ratify them in the fu-
ture, which severely limited the integrity of the world fi-
nancial system and, therefore, the hegemony of the dollar. 
In our opinion, this became one of the main reasons for 
the beginning of the Cold War, since it objectively nar-
rowed the area of the World Financial System based on 
the dollar as the main reserve currency.

In 1976, at the conference of the IMF countries in 
Kingston (Jamaica), a new — the fourth world monetary 
system was approved. It attempted to eliminate some of 
the contradictions of the Bretton Woods system. The gold 
standard was abolished and the demonetarization of gold 
was legally completed: its official price, gold parities were 
canceled, the exchange of dollars for gold was stopped. 
Now purely financial substances are almost completely 
freed from the restraining bonds of matter in the form 
of gold, which further stimulated the activation of their 
“non-material”, “subjective”, “informational” properties. 
The role of the SDR was declared as the main financial 
instrument of the IMF8, but the dollar still remained the 

7  The author reminds that he is not based on conspiracy theories. 
Our conclusions are invariant with respect to the facts of the 
existence or non-existence of a «world conspiracy» or a «secret 
government»

8  https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/ 
01/14/51/Special-Drawing-Right-SDR
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leading world currency. Thus, a highly effective symbiosis 
of the Fed system and the US state was finally formed. The 
national idea and national treasure of the United States – 
the dollar continued its victorious campaign in the World, 
since now almost all the necessary institutions have been 
created to form the global World Financial System. The 
dollar, which became the world currency, more and more 
definitely won the place of the main substance and subject 
of the financial mechanism of evolution. The “financial 
postmodern” has begun.

The consequence of this status quo was the possibility 
of using dollar-based global financial instruments to solve 
the US’s own problems. The reverse side of this opportu-
nity was the conviction of the United States in its exclu-
sive role in the world. This role, which manifests itself in 
completely different forms (and in our time even in those 
that resemble idee fixe), in fact, is based on the exclusive 
financial status of the Fed – the status of the principal of 
the global financial dollar pyramid. At the same  time, it is 
necessary to realize that this pyramidal structure crowned 
by the Federal Reserve, performing the functions of an 
evolutionary factor, can exist only in conditions of con-
stant growth of its distribution area.

From some detached point of view, this process looks 
identical to the modern inflationary-exponential ex-
pansion of the Universe, which we mentioned above. 
Therefore, the processes of globalization of the world that 
began in that era actually demonstrated nothing more than 
a natural form of evolution of the World Financial System 
itself, subject to our First, Second and Third Laws. So 
the laws of evolution really have something to do with it. 
And the historical role of the United States and its Federal 
Reserve was reduced to supporting and accompanying all 
the tools and institutions that ensure this evolution.

The foregoing formed the basis of the new World Order. 
This expansion was limited only by the existence of a so-
cialist system associated with the USSR, which was not 
part of the dollar pyramid, which became the main rea-
son for its dismantling, which ended with the liquidation 
of the USSR in 1991. Thus, all obstacles to globalization, 
and in our terminology – unrestricted «inflation» – were 
swept away. “To develop”, in the sense of fighting with re-
strictions, was no longer with anyone, because there were 
no longer any borders. This gave Francis Fukuyama rea-
son to imagine that history was already over9.

But in fact, it has only just begun.
After all, the next decade has convincingly demon-

strated that in reality we are dealing not so much with the 

9  As early as 1989, Francis Fukuyama’s essay «The End of His-
tory?» appeared in The National Interest. (Francis Fukuyama, 
«The End of History?»), and in 1992, based on this article, his 
book saw the light of day under the eloquent title «The End of 
History or the Last Man» (Francis Fukuyama. The End of His-
tory and the Last Man.1992. Free Press, P. 418;), without the 
question mark in the title. In this regard, the author cannot but 
recall the ironic expression of a much more insightful writer – 
M.E. Saltykov-Shchedrin from his «History of a City»: «History 
has stopped its course.»

end of history as with the beginning of a certain new stage 
in it. Which confirms the well-known idea that history is 
still ahead of thinking. For us, this new stage is associated 
with the formation of the financial-information-network 
mechanism of evolution.

2.3. Financial-information-network (FIN) mechanism  
and assessment of its complexity

We emphasize that the onset of certain stages of the 
Production Mechanism occurs, as they say, “in due time” 
and correlates with the corresponding social and techno-
logical phenomena of an innovative nature. In this regard, 
we note the chronology of the latest stage of financial, as 
well as informational and network evolution.

We associate the beginning of the newest histori-
cal stage of the financial phase with the creation of the 
Fed in 1913, after which a number of social upheavals 
of a global nature occurred (World War I, the collapse of 
the Russian Empire and the creation of the USSR, the 
Great Depression in the USA, World War II, the creation 
of the Bretton Woods system, the collapse of the British 
Empire). We attribute the beginning of the information 
phase of the FIN stage to 1974 and associate it with the 
first world energy crisis. A detailed justification for such 
an accurate dating is given in our work [1]. The beginning 
of the network phase of the FIN stage – around 1990 – 
we associate with the creation and spread of the Internet. 
We attribute the unconditional approval of globalization 
as the main trend of world development to 1991 and mark 
it with the liquidation of the USSR.

It is necessary to note the content heterogeneity of the 
factors FIN-stage, namely: the Internet is an information 
technology factor, the collapse of the socialist system is 
political, and globalization is socio-economic. All of them 
contribute to determining the measure of the complexity 
of the evolutionary mechanism and its dynamics.

Above, we analyzed the financial aspects of complex-
ity, which concentrate the socio-economic and political 
components.

In recent decades, information and network aspects 
have become especially active. At the same time, in sci-
entific papers devoted to the theory of complex networks, 
their complexity, as a rule, is not analyzed quantitatively.

At best, a reduction to some computational scheme 
is proposed, for which the computational complexity can 
be estimated, which is then compared to the complexity 
of the analyzed system. It is clear that in a literal setting 
to use such approaches in our case is not entirely appro-
priate. Based on the phenomenological understanding of 
complexity, we choose the total amount of information 
circulating in the Web as an integral measure of the com-
plexity of the FIN-stage of evolution.

This indicator has recently been actively scanned. In 
particular, according to IDC, the amount of data stored 
on the Internet approached 487 exabytes (487 billion GB) 
in 2009 and was projected to double within about a year 
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and a half. But already in 2012, IDC announced that in 
2011 the total global volume of data created and replicat-
ed by humanity exceeded 1.8 zettabytes (1.8 trillion GB), 
more than double the previous forecast rate. According to 
further IDC forecasts, the amount of data on the planet 
will at least double every two years right up to 2020, which 
has happened and continues to happen in our time. 

There are two important aspects to this process. The 
first concerns the actual volumes of information that 
humanity is no longer able to process and comprehend. 
The second is related to the fact that, according to some 
estimates, most of the information in circulation is ac-
tually parasitic in nature and does not contribute to the 
evolution of mankind. In these aspects, the laws of evo-
lution find their manifestation, prescribing as a necessary 
condition an increase in the complexity of an evolving 
system, and as the volume and rate of growth of com-
plexity increase, an uncontrolled growth of its parasitic 
component, which does not contribute to the evolution 
of the system, but constitutes an unbearable load on its 
functional subsystems. Thus, the global information sys-
tem of mankind, along with others, has now acquired a cri-
sis, almost catastrophic character. And indeed, due to the 
network, inflationary nature of modern civilization, these 
critical phenomena are characterized by universality, they 
are broadcast to all the main aspects of its functioning and 
generally threaten the existing World Order. This is mani-
fested in the permanent crises of the global financial sys-
tem, international, interstate and humanitarian relations, 
etc. 

So, if we rely on the data growth rate of information 
on the Web as a quantitative correlate of the measure of 
complexity of the FIN-stage of evolution, then we should 
conclude that the world has entered a critical – exponen-
tial period of growth in the complexity of its FIN of the 
evolutionary mechanism.

As for crises, there is much more data here. For exam-
ple, in the financial sector. As noted in [1], in the period 
from 1970 to 2013, there were more than 400 major bank-
ing, currency or debt crises. Internet data on this subject 
go off scale10.

Critical phenomena have swept over the Network it-
self. Recently, global hacker attacks have been extremely 
intensified, so they are already talking about full-scale in-
formation wars, cyber wars and hybrid wars. Cyber   troops 
are being created in the military and special structures of 
various countries. 

We will return to the analysis of critical phenomena, 
since their common internal source, as it seems to us, is 
the uncontrolled increase in the complexity of the corre-
sponding systems and the resulting impossibility of their 

10 As of October 13, 2022: 

effective management. In fact, in our time, global govern-
ance has been reduced to one parameter – the volume of 
the dollar issue, and elementary control theory affirms the 
fatal inevitability of crises in a system of great complexity, 
controlled by just one parameter.

Thus, we come to a statement of the main contradic-
tion of the modern era, which we formulate as follows:

“On the one hand, there is a need to increase the com-
plexity of the world system to ensure its evolution, and on 
the other hand, and at the same time, there is a need to 
reduce the same complexity due to the impossibility of ef-
fectively managing a system of such great (exponentially 
growing) complexity that the “Network of Networks” ac-
quired.

Analysis of the main contradiction thus formulated al-
lows us to write down the symbolic relationship between 
the controllability of the system and its complexity:

 <Controllability> �
� �

1

Complexity
,  (4)

Formula (4) demonstrates that the controllability of 
a system is inversely proportional to its complexity; that 
is, the more complex the system, the more difficult it is 
to manage. In the limiting case (at the singularity point) 
<Complexity> → ∞, therefore, <Controllability> → 0. 
Thus, when entering the exponential zone of complexity 
growth, the system falls into the “exponential uncontrol-
lability hole”, that is, it becomes practically uncontrolla-
ble, which serves the main cause of the crisis phenomena 
developing in it, which can even lead to a catastrophe and 
the collapse of the system.

2.4. System structure of an evolving object. 
Consequences of growth of parasitic complexity.

The stated facts and the conclusions following from 
them regarding the control of evolving objects located in 
the exponential well are depressing. Obviously, the simul-
taneous satisfaction of such defiantly opposite require-
ments as those formulated above, basically a contradic-
tion, is impossible. But there is no hope that the problem 
will “solve itself” either. Therefore, it is necessary to 
propose some measures. For example, temporarily sacri-
fice evolution in favor of the controllability of the world 
system. Or take a risk and surrender to the will of the 
evolutionary elements. Or vice versa – to more carefully 
analyze the sources of parasitic complexity, localize them 
and take vigorous measures to eliminate them or at least 
reduce their influence. Or something else. To begin with, 
at least analyze the considerations we have outlined about 
the causes of modern crises.

However, the author is quite conscious of the fact that 
the world bodies exercising global governance (if any) are 
not at all obliged to know our theory. At the same time, 
an analysis of world processes allows us to conclude that 
the mentioned bodies, apparently, are guided by ideas, if 
not literally coinciding with ours, then, in essence, very 
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close to them – if not in form, then in anyway, in terms 
of content. Moreover, it seems that they even know some-
thing more, with which we congratulate them. We are led 
to this conclusion by the options for overcoming global 
crises. In [1], we considered and analyzed several such op-
tions. Let’s list them.

Option number 1. Controlled chaos.
Option number 2. Modification and transformation of 

the MFS (doctrine of “controlled complexity”).
Option number 3. Restriction of the integrity of the 

MFS.
Option number 4. Cosmic evolution.
Option number 5. Scientific and technological pro-

gress.
Option number 6. Quantum information and quantum 

civilization.

Due to space constraints, we are not in a position to 
analyze all these options in detail here. Therefore, we re-
fer the reader to our work [1], and here we will say a few 
words only about option No. 1 – controlled chaos.

We have to admit that it is the most practically devel-
oped and even actively used in practice in our time. His 
main method is based on the empirical observation that if 
instabilities of not very clear origin arise in a complex sys-
tem, then a quasi-random “chaotic” effect is introduced 
into the system to combat them. Experience shows that 
during such an operation, the system very often “calms 
down” for a while and its parameters stabilize. The doc-
trine of “controlled chaos” was developed in the USA. Its 
authors usually include Zbigniew Brzezinski (author of 
The Grand Chessboard: America’s Dominance and Its 
Geostrategic Imperatives), Gene Sharp (author of From 
Dictatorship to Democracy), and Steven Mann, who 
published in 1992 in the National War College Journal 
in Washington, D.C. “Chaos Theory and Strategic 
Thought”. All of them are related to the “color revolu-
tions” in the countries of the former USSR, Yugoslavia, 
and then in Egypt, Tunisia, Libya, Syria, as well as in the 
post-Soviet countries (Ukraine, Georgia, Kyrgyzstan, ...). 
Numerous examples of the application of the “controlled 
chaos” method can be observed in our time..

Unfortunately, it should be recognized that “controlled 
chaos” is apparently not a good solution to the problem, 
and the stabilization of the world order is getting worse 
and worse, since its means and methods are themselves 
very poorly controlled and therefore fraught with unpre-
dictable consequences up to a global catastrophe, which 
make all “measures taken” meaningless. Especially dan-
gerous here is that this catastrophe can happen quite by 
accident, as a result of the action of the notorious “human 
factor”.

 As for the other options, theoretically, as far as 
we know, they are being developed. However, the real  
and tangible practical results of this activity are unknown 
to us.

2.5. Crisis of “Corona” and its evolutionary-systemic 
interpretation.

As it was said at the beginning of our article, in late 
2019 – early 2020, a global pandemic caused by corona-
virus SARS-CoV2-COVID19 arose and began to devel-
op. The first outbreak was recorded in Wuhan, China in 
December 2019. Already on January 30, 2020, the World 
Health Organization declared this outbreak a public health 
emergency of international concern, and on March 11, a 
pandemic. Thus began the global social crisis. It was aggra-
vated by the fact that the population in its mass, and, appar-
ently, most governments had little or no idea of   the causes, 
threats of this disaster and effective methods of dealing with 
it. As a result, panicky rumors spread, outbreaks of social 
destabilization spontaneously arose, and so on.

In fact, as of mid-March 2021, over 120 million cases 
of the disease have been registered worldwide; more than 
2.6 million people have died and about 91.2 million have 
recovered, and COVID-19 has begun to decline. True, 
new strains of it began to appear along the way, new out-
breaks were observed in different regions, but they no 
longer had a global character.

However, the COVID-19 pandemic has had severe so-
cial and economic impacts, including the largest since the 
Great Depression global recession and massive famine af-
fecting some 265 million people.

This has led to the postponement or cancellation of 
numerous sports, religious, political and cultural events, 
and widespread supply shortages have been exacerbated 
by panic buying.

Schools, universities and colleges were closed either 
on a national or local basis in 172 countries, affecting 
approximately 98.5% of the world’s school and student 
populations.

Numerous sporting events have been canceled or post-
poned, including European national championships in al-
most every sport; The European Football Championship 
2020 has been postponed for a year, as well as the 2020 
Summer Olympics, which were supposed to start on July 
24 in Tokyo.

Numerous cultural events such as festivals, exhibi-
tions and competitions have been canceled or postponed, 
including the Moscow and Cannes International Film 
Festivals, the Farnborough Air Show, the Eurovision Song 
Contest 2020, etc.

The COVID-19 pandemic – we call it the Corona 
Crisis – has dealt a severe blow to the economies of all 
countries. According to experts, the most serious eco-
nomic crisis since the Second World War was expected.

The authorities in some countries have tried to pro-
vide massive financial support to companies, families and 
the most vulnerable groups. In total, since March 2020, 
according to some estimates, about $12 trillion has been 
spent on these purposes.

However, the infusion of public money did not save 
the economy from falling, and sometimes collapse due to 
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the cessation of business activities, travel, disruption of 
supply chains, and so on. The fall in global GDP, accord-
ing to the Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD), was expected at 4.5%.

A report from the United Nations Conference on 
Trade and Development (UNCTAD) released at the end 
of November 2021 warned that the crisis could push an-
other 130 million people out of poverty and worsen in-
equality and social protection.

 In the first nine months of 2020, global hours of work 
fell by 11.7 percent, equivalent to the loss of 323 mil-
lion permanent jobs, according to the United Nations 
International Labor Organization (ILO). The reduction 
in working hours resulted in $3.5 trillion in revenue loss, 
or 5.5% of global GDP.

It seemed that the Corona Crisis brought the world 
to the threshold of an unprecedented catastrophe, but to 
everyone’s surprise and massive eschatological expecta-
tions, nothing of the kind happened.   

At the end of March 2020, the Chinese media called 
the coronavirus pandemic the beginning of the de-dol-
larization of the world. The Chinese edition of The 21st 
Century Business Herald published an article in which the 
journalist outlined the economic problems of the United 
States during the pandemic, and also explained why the 
COVID-19 crisis could take away the status of the world 
reserve currency from the dollar, that is, lead to de-dollar-
ization of the world. Over the years, China has assumed 
an increasingly important role in trade relations, but the 
dollar has only strengthened its position as the dominant 
reserve currency. Despite the Belt and Road Initiative, 
which was supposed to promote a new model of interna-
tional cooperation and development, China’s share of the 
trade sector, denominated in yuan, was only 14%. Since 
the 2008 crisis, the volume of non-bank debt in US dollars 
almost doubled, while the share of other major currencies 
stagnated or declined. The Corona crisis, as many hoped, 
would intensify de-dollarization processes. But that didn’t 
happen either.

The question arises: why?
It seems to us that the Corona Crisis, despite its hu-

manitarian and dramatic nature, was used by the ruling 
circles in the way it should have been used – in a com-
pletely pragmatic vein, namely as an element of “con-
trolled chaos”. In what follows, we will use such an inter-
pretation of “controlled chaos” that is consistent with our 
evolutionary approach.

There is no doubt that the Corona Crisis introduced a 
disturbance into the world socio-economic system, and, 
unlike, so to speak, the standard disturbances of “con-
trolled chaos”, it no longer had a local, but quite a global 
character. At the same time, it remained manageable to an 
acceptable extent, since the actions of governments, one 
way or another, “on average” coincided with the desires 
and aspirations of the peoples and were aimed at pro-
tecting against a danger that was seen as quite mortal. As 

usual, the fear of death was the most effective factor.
Consciously or due to circumstances – it does not 

matter, but the measures taken in their mass contributed 
to the reduction of the “parasitic” complexity of the glob-
al economy and finance. Let’s list these factors:

1. Decrease in activity in the field of show business, 
sports, tourism, other aspects of the “consumer society”.

2. The growth of unemployment, the reduction in the 
total amount of working time.

3. A sharp increase in distance, online methods of 
work and education.

4. Hunger.
5. Ban on mass gatherings.
6. Lockdowns.
7. A sharp decline in the activity of stock markets.
8. Reducing the environmental burden.
No matter how cynical and inhumane it may seem at 

first glance, but an elementary analysis shows that in each 
of the above factors one can feel and designate in words 
a “antiparasitic” component. Thus, the World Financial 
System with the dollar at the head has withstood and, as 
it seems to us, even somewhat strengthened. And this de-
spite the seemingly completely inflationary multi-trillion 
dollar emission during the pandemic11, designed to com-
pensate for business losses and stimulate business activity.

Despite the intuitively felt “antiparasitic” nature of the 
factors listed above, it is not possible to more or less cor-
rectly quantify their effect. Anyway, the author does not 
know how to do it. We have to state only the most general 
features of what happened, namely:

“CROWN” showed the characteristic evolutionary 
features of society: on the one hand, the presence of 
“official”, “permitted”, “legal”, “legal”, “permitted”, 
etc. etc. , and on the other – not quite permitted, and 
even directly prohibited forms of social structure, hos-
tel and functioning.. 

2.6. Fundamental structure of an arbitrary rather  
complex system

Let’s move on to generalizations.
In connection with the foregoing, there is a strong 

feeling that there are some hidden parameters operating in 
the world in general. They seem to be affected sometimes, 
but not always. This requires some special approach and 
special tools with which you can manage situations within 
certain limits. Let us try to carry out a small analysis of the 
controllability of systems, if possible, without resorting to 
standard methods of control theory. 

Controllability (manageability), first of all, implies 
that the subject of management has tools to control the 
parameters of the managed object. For this, of course, 
it is necessary that they be known. Then it is necessary  

11  According to some reports, the amount of money supply “un-
der COVID-19” in the United States amounted to 5.9 trillion 
dollars, which, in turn, is 38% of the total money supply, and 
is also equal to the volume of emission over the past 40 years.
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to find out which of these parameters are observable 
quantities and which are not. For the classical assumption 
of absolute observability has long been refuted. The idea 
of   observability, which was developed in detail for the first 
time in the history of science when substantiating quan-
tum mechanics, is, on the whole, very productive from a 
methodological point of view as applied to the description 
of complex processes. As A. Einstein noted in his discus-
sion with W. Heisenberg in 1926 during a discussion of the 
foundations of quantum mechanics12, it is impossible to 
build a theory only from observable quantities (although 
without them, no scientific theory is generally unthink-
able). Finally, only the theory itself should determine 
which of its quantities are directly observable and which 
are not. In particular, in quantum mechanics, states are, 
generally speaking, not directly observable quantities. The 
latter correspond to operators of a certain type, acting in 
the state space and whose eigenvalues   correspond to the 
values   of observables.

Thus, in the world, and hence in cognition, there is 
an “invisible”, that is, something that cannot be directly 
observed. This gives us grounds for recognizing the role 
of faith in cognitive-intellectual processes, which, in the 
words of the Apostle Paul, is “certainty in the invisible”13.

However, it should be recognized that the deeper epis-
temological reasons for observability are not disclosed 
in quantum theory either. We believe that these reasons 
lie in the phenomenology of the complexity of manifested 
being. Any reality, being an object of observation (in oth-
er words, entering into a “subject-object” relationship), 
manifests its essence in some limited forms that can be 
perceived by the subject. The manifested complexity of 
the noted forms (potentially it is infinite – after all, matter 
has no boundaries of divisibility, so to speak, “deep” and 
does not allow control of all its interconnections and me-
diations) turns out to be compensated, consistent with the 
“perceptual-sensory” apparatus of the perceiving subject 
or device (which, basically the same). The mechanism of 
complexity self-compensation seems to us to be such a 
universal “universal” of the “subject-object” relationship 
that, perhaps, it should be attributed to the basic princi-
ples of system analysis.

The next question concerns the real possibilities of 
the control system to obtain the necessary data, process 
it within an acceptable time frame, develop a rational de-
cision based on them and take effective measures for its 
implementation. All this should take place in real time and 
take into account the specifics of controlled objects and 
control subjects, their inertia, etc. Unfortunately, the listed 
operations for an object located in the exponential well, as 
a rule, are on or even beyond the capabilities of the control 
system. We can say that the complexity of the controlled 

12  Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. Пер. 
с нем. – М.: Наука, 1989. – Сс. 191-196.

13  “Faith is the substance of things hoped for and the certainty of 
things not seen.” St. Ap. Paul, Heb 11:1.

object at a certain stage of evolution begins to exceed the 
capabilities of the control system. At the forefront here, as 
we see, are also the relations “subject-object”. The struc-
ture of these relations is quite bizarre, since what we call 
the “object of control” constantly “goes beyond” and be-
gins to show the features of subjectivity, finding completely 
unexpected substantial resources for this. Thus, in order to 
conduct a correct system analysis of relations of this kind, 
we believe it is necessary to somewhat clarify the concept 
of a system, which consists in explicitly taking into ac-
count the action and interaction of the basic components 
of any system, namely: <Structure>, <Substance> and 
<Subject>. A detailed presentation of this clarification is 
presented in our works14.

So, in an arbitrary rather complex system, due to the 
limited nature of its resources, which always takes place, 
at a certain stage of evolution, a structure consisting of 
three zones begins to appear:

controlled (managed) zone;
uncontrolled (unmanaged) and
intermediate between them is weakly (conditionally) 

controlled (managed).
In terms of observability, it sounds like any sufficiently 

complex system has an observable (“light”) part, an un-
observable (dark”), and an intermediate (“gray”) region 
between them. Schematically represent this in the form of 
a partly “Manichaean” picture:

LIGHT, GRAY AND DARK SIDES  
OF THE EVOLVING WORLD

The noted effect manifests itself in systems and subject 
areas that are completely different (practically, in all) in 
their origin and nature. Recently, K. V. Anokhin noted the 
effects of dark matter and dark energy even in the structure 

14  Широков В.А. Системнi ефекти при лексикографiчному 
описi мови. С.25 //System Analysis and Information 
Technologies 16-th International Conference SAIT 2014. 
Kyiv, Ukraine, May 26-30, 2014 Proceedings. Nataliya D. 
Pankratova (Ed.). В.А.Широков. Лингвистика и систем-
ный подход. Часть I. Бионика интеллекта. 2015. № 1 (84). 
С. 3–12. V. Shyrokov. “Language. Information. System” – К.; 
Наукова думка., 2021, 158 с.. Free access at: https://www.ulif.
org.ua/system/files/blok-shirokov_book.pdf.)
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and operation of the human brain15. In our further work, 
we will show how these effects manifest themselves in the 
linguistic consciousness of a person and the human com-
munity. Now let’s move on to examples and start with the 
evolution of the physical world, which we already talked 
about in the first part.

According to the data of observations of the Planck 
space observatory published in March 2013, interpreted 
taking into account the standard cosmological model 
Lambda-CDM, the total mass-energy of the observable 
Universe consists of 4.9% ordinary (baryonic) matter, 
26.8% from dark matter and 68.3% from dark energy. 
At the same time, ordinary matter from interstellar gas, 
masses of stars, planets, etc. The concept of dark matter 
was introduced to theoretically explain the problem of 
hidden mass in the effects of an anomalously high rota-
tion speed of the outer regions of galaxies and gravita-
tional lensing. The composition and nature of dark mat-
ter is currently unknown. The most likely candidates for 
the role of dark matter particles are hypothetical weakly 
interacting WIMP particles that do not participate in 
electromagnetic interactions. We mentioned dark energy 
above; it is responsible for the anomalous (“inflationary”) 
expansion of the Universe. According to some hypothe-
ses, the expanding power of the dark energy will continue 
to increase indefinitely until it surpasses all other forces 
in the universe. In this scenario, dark energy eventually 
breaks all gravitationally bound structures of the Universe, 
then surpasses the forces of electrostatic and intranuclear 
interactions, breaks atoms,nuclei and nucleons and will 
destroy the Universe in a Big Rip. Unless, of course, the 
World Mind chooses any other scenario for It.

Apparently, it is not given to us to become participants 
or even witnesses of such  outstanding events. But science 
at the moment asserts precisely the described structure of 
the matter of the Universe, 95.1% consisting of dark mat-
ter and dark energy, which, in general, corresponds to the 
above evolutionary ideas, however, up to some termino-
logical inversion, the essence of which becomes clear from 
the following table.

PHYSICAL TERM 
EVOLUTIONARY 

ANALOGUE

Baryonic matter Light matter

Dark matter Gray (Deep) matter

Dark energy Dark matter

Similar reasoning is applicable to the Internet – the 
World Wide Web (W3 – WWW), in which the following 
structure was built in the process of its evolution::

Usual Web (”Light Web”) – is available to users using 
standard browsers;

Deep Web, Deep Net – a set of Web pages of the World 
Wide Web that are not indexed by search engines. Part of 

15  Темная материя и темная энергия мозга.К В Анохин. 
(“Dark matter and dark energy of the brain”). https://www.
youtube.com/watch?v=HtZLZz1LLGM

the deep web is the Deep Web, hidden web, which consists 
of web pages that are dynamically generated in response 
to queries against online databases:

DarkWeb, DarkNet – segments of the Network, al-
though connected to the general Internet, but requiring 
special software tools for access. Darknet (DarkNet, also 
known as the “Hidden Network”, “Dark Web”, “Shadow 
Network”, “Dark Web”) is a hidden network, the con-
nections of which are established only between trusted 
peers, sometimes referred to as “friends”, using non-
standard protocols and ports. This also includes the so-
called Anonymous Network, which represents a system 
of unconnected virtual tunnels that provide encrypted 
data transfer. To designate the Darknet, the Anonymous 
symbol is sometimes used – the mask of Guy Fawkes,  
a participant in the so-called Gunpowder Plot (England, 
1605).

In recent years, the term “Deep State” has gained 
considerable popularity, which is most often used to re-
fer to a certain part of the state apparatus and structures 
affiliated with it, pursuing an independent, unofficial, 
law-bound policy in their group (clan, oligarchic, etc.) 
interests. The Deep State is often considered a conspira-
cy theory term, though it has taken on an almost official 
meaning lately. In the given meaning, the deep state acts 
as an opponent or even antagonist of the official state, al-
though their interests and goals may well coincide. Often 
the border between them is almost indistinguishable. As 
for the Dark State, this phenomenon undoubtedly takes 
place, although the term has not yet gained popularity. In 
our understanding, the Dark State is illegal, including in-
ternational entities, pursuing their policy with harsh and 
even terrorist methods. As such, one can name the Islamic 
State (ISIS, ISIS, DAISH), the features of the Dark State 
have national mafia structures, etc.

In the course of evolution in areas not regulated by law 
(such as crypto-currency activities, new types of weapons, 
cardinal private scientific and technological discoveries), 
one should also expect the emergence of structures capa-
ble of usurping important state functions and, de facto, 
playing the role of the Dark State.    

It seems to us that a similar three-zone structure can 
be found in any object that is at a certain stage of evo-
lution. It would be very interesting to analyze from our 
point of view the three-zone structure of the genetic 
mechanism, where, using the example of Amoeba dubia, 
we can expect the value of the σ-factor at the level of only 
one percent and, accordingly, the volume of gray and dark 
genetic matter at the level of 99%. We will not undertake 
this analysis here, leaving this work to competent profes-
sionals in the field of genetics, if our approach arouses 
their interest.

Let’s move on to the analysis of the three-zone struc-
ture of money using the example of the dollar, the most 
advanced on the evolutionary ladder of the world currency.
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2.7. “Dark matter” of dollar

If the image of a ladder came to us when we started 
talking about the evolution of the dollar, then let us 
continue this metaphor using the image of a ladder 
developed by Lionel and Roger Penrose16:

This paradoxical image – “Up the stairs leading 
down” – shows how to draw the impossible in the real 
world on a flat picture.

“Aber sieh, – as Franz Kafka noted in the famous pa-
rable “The trees”, – sogar das ist nur scheinbar17” 

The history of the Fed and further the IMF expressively 
says that it was all devoted to strengthening the influence 
of the dollar, expanding its geography, so that it became 
planetary, increasing its functionality, including purely 
speculative ones, which as a result far exceeded the func-
tions of ordinary money. But then this story became more 
and more like running up the Penrose stairs. The more the 
possibilities of the dollar increased, the more universal the 
financial instruments associated with it became, the faster 
the “parasitic complexity” associated with it grew. 

Its original monetary matter grew with new substances 
– numerous derivatives, special drawing rights and many 
others.

In the dollar, criminal relations began to be hidden more 
and more often and more sophisticatedly. The volume of 
a kind of “dark matter” and “dark energy” hidden in it has 
grown steadily and continues to grow. 

The mentioned substances, without making a signifi-
cant contribution to world development, give a large, con-
stantly growing and in no way compensated burden on the 
world production and economic system.

Formally speaking, the dollar is currently in a super-
position of three main states: 

ordinary legal money (light part);
derivatives, SDRs, cryptocurrencies, etc.(deep part);
illegal money or money with an illegal (criminal) origin 

(dark part).
Symbolically, this can be represented using the for-

mula:

16  GUIDE: The author himself put a red dot on the picture 
to indicate the beginning of the movement and red arrows 
to indicate its direction. So that the Reader does not go wrong 
by mistake.

17 «But see, even that is only appearance”.

	 Ψ = αLIΨLI + αDEΨDE + αCRΨCR, (6)

where ΨLI, ΨDE, ΨCR – functions of light, deep and dark 
states; αLI, αDE, αCR  – corresponding weight coeffi-
cients – numbers showing how much the corresponding 
state contributes to the superposition Ψ. The formula (6) 
demonstrates the logical structure of money, consisting 
of Light, Gray (Deep) and Dark zones. But unfortunately, 
there are no markers of “parasitic” factors in it, so finding 
the values   of weight coefficients and establishing “golden 
proportions” for them, and even more so, effectively man-
aging their value is almost impossible. 

Truly, as they used to say in the old days: “Money does 
not smell!”. 

For Rome, as everybody knows, this idyll ended by ca-
tastrophe.

On this major note, we conclude the presentation 
of the main content and proceed to concluding remarks.

CONCLUDING REMARKS

As can be seen from the above, the author`s evolution-
ary approach works on the entire range of the Universe. 
At least in all cases of its application, it gives more or less 
correct qualitative results.

And what is even more valuable, in our opinion,  
is that the main concept of the theory – complexity – is, 
in principle, a measurable quantity for which it is possible 
to develope even formalized quantitative models.

What else we consider valuable in this approach is that 
it allows, within the framework of a unified methodology, 
to analyze the phenomena and processes of both natural 
and social history. This gives reason to once again think 
about the fact that we live in a single, very connected, 
interdependent world. Therefore, as John Donne wrote: 
“…never send to know for whom the bell tolls; it tolls for 
thee”.

And finally.
The three-zone structure (Light, Gray and Dark 

zones) can be considered an established and universal fact 
of our evolutionary concept. And the “Corona” Crisis”, 
as a representative of a series of acute global crises of our 
time, really turns out to be connected with the Dark 
Matter of the financial-information-network mechanism. 
Unfortunately, this crisis is not the last one. No sooner 
had it ended than a new one began, in the epicenter 
of which was Ukraine. 

The author would not like to draw eschatological pic-
tures, but, as we have seen, Evolution is a consistent and 
unsentimental person. In the arsenal of its tools, catastro-
phes occupy a very honorable place.

Let’s hope that the World Mind will choose any other 
scenario for us.

V. A. Shyrokov
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розпізнавання зображень з використанням ЗНМ та КА. Здійснено моделювання запропонованої технології 
(на прикладі проблеми розпізнавання зорових об’єктів для користувачів з обмеженими можливостями зо-
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Вступ

В даний час отримали значний розвиток теоретич-
ні та практичні дослідження проблеми розпізнавання 
образів у реальному часі [1, 2]. Розпізнавання обра-
зів вирішує два основних завдання: ідентифікацію та 
верифікацію. Завдання ідентифікації зазвичай поля-
гає в послідовному порівнянні зображень виявлено-
го об’єкту з зображеннями аналогічних об’єктів, що 
зберігаються в базі даних. Мета верифікації полягає 

в порівнянні отриманого результуючого зображен-
ня з відповідним еталоном (в разі його наявності) та 
кількісній  оцінці їх близькості, що дозволяє віднести 
виявлений об’єкт до деякого класу.

При цьому виникає необхідність вирішення цілої 
низки складних завдань, зокрема, завдання динаміч-
ного пошуку та детекції об’єкта в часі та просторі 
з використанням наявних відеокамер. В разі вико-
ристання камер сучасних мобільних телефонів вони 
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– розробка та програмна реалізація нейромере-
жевої технології розпізнавання зображень з викорис-
танням ЗНМ та КА;

– моделювання запропонованої технології (на 
прикладі проблеми розпізнавання зорових об’єктів 
для користувачів з обмеженими можливостями зоро-
вого сприйняття).

1. Принципи обробки зображень з використанням 
клітинних автоматів

Останнім часом набувають розвиток дослідження, 
пов’язані з використанням клітинних автоматів для 
обробки зображень, оскільки можливість їх поєднан-
ня із нейромережевими технологіями надає можли-
вість підвищити рівень надійності розпізнавання зо-
рових обєктів [3-5].

Клітинні автомати є дискретними динамічними 
системами, поведінка яких повністю визначається в 
термінах локальних залежностей. В значній мірі КА 
можуть бути застосовані і для опису великого кла-
су безперервних динамічних систем, моделі яких, 
наприклад, визначаються рівняннями в часткових 
похідних. У цьому сенсі клітинні автомати можуть 
функціонувати у просторі, що представлений рівно-
мірною сіткою, кожна комірка якої містить декілька 
бітів даних. При цьому фунціонування КА реалізу-
ється у дискретному часі за заданим набором правил 
(наприклад, таблицею, за якою будь-яка клітина на 
кожному кроці обчислює свій новий стан за станами її 
близьких сусідів). Клітинні автомати дозволяють по-
будувати корисні моделі для прикладних досліджень 
в природничих науках і комбінаторній математиці, 
які можуть бути застосовані для вивчення еволюції 
фізичних систем різного функціонального призна-
чення. Слід зазначити, що клітинні автомати утво-
рюють загальну парадигму паралельних обчислень.. 
Клітинні автомати, важливе застосування в якості 
концептуальних і практичних моделей просторово 
розподілених динамічних систем, для яких фізичні 
системи є певними прототипами. Основний напрям 
дослідження клітинних автоматів – алгоритмічна 
вирішуваність поставлених задач (включно питання 
визначення початкових станів, при яких клітинний 
автомат матиме змогу їх вирішення).

Клітинні автомати можуть, зокрема, використову-
ватися для різних завдань обробки зображень, серед 
яких: геометричні перетворення, фільтрування шуму, 
виявлення особливостей, виявлення контурів. При 
цьому недостатньо вивченою можна вважати пробле-
му сегментації та розпізнавання зображень різних ти-
пів за допомогою клітинних автоматів. Використання 
алгоритмів клітинних автоматів для сегментації зо-
бражень та їх подальшого розпізнавання має такі ва-
гомі переваги:

– простота впровадження;
– паралельна реалізація;

мають бути оснащені додатковим спеціалізованим 
програмним забезпеченням (ПЗ) для оперативно-
го розпізнавання аналізованих зображень. Таке ПЗ 
може сприяти, наприклад, вирішенню проблеми роз-
пізнавання зорових об’єктів для користувачів з обме-
женими можливостями зорового сприйняття. При 
цьому мають застосовуватись інтелектуальні техно-
логії, що дозволяють користувачам компенсувати 
проблеми з зором шляхом часткового перенесення їх 
зорових функцій на обчислювальну техніку.

Основною перевагою такого підходу є доступність 
мобільних пристроїв у різних цінових сегментах. 
Смартфони з камерами, що дозволяють отримувати 
дані у вигляді зображень або відео є цілком доступ-
ними для більшості потенційних користувачів. При 
цьому слід відзначити варіативність використання 
різних за ціною мобільних пристроїв, що передба-
чають можливість  завантаження та використання 
програмних засобів розпізнавання аналізованих зо-
бражень. Такі програмні засоби мають низку пере-
ваг та недоліків. До переваг можна віднести відносну 
простоту й швидкість їх розробки, оскільки для мо-
більних пристроїв на основі сучасних операційних 
систем (зокрема, операційних систем iOS та Android) 
існують окремі мови програмування з великою кіль-
кістю бібліотек зразків зображень для навчання не-
йромережевих моделей , що використовуються для 
розпізнавання та класифікації виявлених об’єктів. 

Недоліками такого рішення є обмеженість якості 
зображень, що передаються через камеру мобільних 
пристроїв. Таке обмеження обумовлюється, зокре-
ма, необхідністю постійного переміщення мобіль-
ного пристрою в процесі пошуку об’єкта, через що 
на якість отримуваної відеоінформації суттєво впли-
вають динамічні викривлення зображень. У такому 
разі виникає необхідність застосування інтелектуаль-
них засобів, які можуть нівелювати або зменшувати 
вплив викидів та перешкод в процесі розпізнавання 
об’єктів. До таких засобів слід віднести використання 
клітинних автоматів (КА) в схемах нейромережевого 
навчання систем розпізнавання. 

У даній роботі пропонується технологія розпізна-
вання статичних та динамічних зображень, яка осно-
вана на використанні узагальненої моделі розпізна-
вання образів за допомогою поєднання можливостей 
КА та згорткових нейронних мереж (ЗНМ). Метою 
застосування цієї технології є підвищення точності 
та швидкості розпізнавання складних зображень.

Відповідно до поставленої мети, необхідно вирі-
шити наступні завдання:

– аналіз принципів обробки зображень з вико-
ристанням КА;

– аналіз особливостей використання ЗНМ для 
розпізнавання зображень;

– аналіз можливості інтеграції КА в нейромере-
жеву модель розпізнавання зображень;
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– довільна кількість сформованих класів при 
проведенні сегментації (можлива сегментація зобра-
жень із двома мітками та з кількома мітками);

– варіативність правил переходу станів (зазвичай 
для цих правил використовуються зміни значень ін-
тенсивності пікселіву, але в механізм оновлення мо-
жуть бути включені і інші функції зображення, такі 
як текстура або краї); 

– можливість роботи з зображеннями будь-якого 
розміру (на обчислювальну складність процесу без-
посередньо не впливає розмір зображення або кіль-
кість функцій зображення) [6].

В обробці зображень зазвичай використовуються 
двовимірні КА. Пікселі зображення являють собою 
комірки КА і вони оновлюють свій стан на основі 
станів сусідніх комірок (пікселів). Кілька станів ко-
мірок КА дозволяють обробляти зображення сірого 
масштабу або кольорові зображення. Визначення 
правил, що застосовуються до комірок, щоб відпові-
сти на певний запит при обробці зображень, є нетри-
віальним завданням. 

Розглянемо зв’язок двовимірного КА з зображен-
ням. Зображення I у загальному вигляді може бути 
описане як двовимірна функція:

 I = f (x, y), (1)  
де x і y – просторові координати. 

Амплітуда f в будь-якій парі координат (x, y) ви-
значає інтенсивність I для сірих значень цифрового 
зображення. Цифрове зображення I представляється 
єдиним двовимірним цілим масивом для зображення 
сірого масштабу та серії з трьох двовимірних масивів 
для кожної кольорової смуги. Для зображення, що 
задається двовимірним масивом m × n пікселів, ви-
користовується двовимірна сіткова модель КА. При 
цьому зображення розглядається як двовимірний 
КА, де кожна комірка відповідає пікселю у зображен-
ні, а інтенсивність пікселя представлена станом цієї 
комірки. Значення кольорів пікселів оновлюються 
синхронно в дискретному часі. 

Топологію сітки двовимірного КА з околом фон 
Неймана наведено на рис. 1.

 
Рис. 1. Топологія сітки двовимірного КА  

з околом фон Неймана

Така топологія, де пов’язані лише найближчі су-
сіди аналізовоної комірки (пікселя зображення), ви-
значає окіл фон Неймана з радіусом r = 1. Загалом, 
різні околи визначаються різними наборами зв’язків 
(рис. 2).

Рис. 2. Деякі типи околів двовимірного КА 

На рис. 2 наведено (зліва направо) деякі типи 
найбільш вживаних околів двовимірного КА: фон 
Неймана (радіус 2), Мура (радіус 1) і випадковий.

Таким чином, двовимірний клітинний автомат 
складається з решітки квадратів L = m × n, де кожен 
квадрат (клітина) представлений одним КА.

Змінні комірок у межах околів використовуються 
для оцінки нових значень оновленої комірки за до-
помогою функції (правила) переходу

Будь-яке правило переходу j(t) може бути записа-
не у вигляді функції j(t), використовуючи стани σ(t) 
всіх комірок в околах:

 σi, J(t+1) = j(σi, J(k, 1) | σi, J(k, 1) ∈N), (2)

де N – множина елементів околу (включно центральну 
комірку)

Правилом переходу j(t) може бути будь-яке по-
єднання арифметичних і логічних операцій, вклю-
чаючи функції. Зазвичай правила переходу мають 
або форму таблиці переходу, що визначає залежність 
значення виходу від вхідних значень, або форму 
комп’ютерної програми.

Кількість правил стрімко зростає зі зростанням 
кількісті сусідів та станів (табл. 1).

Таблиця 1
Залежність кількості правил двовимірного КА  

від кількості станів та сусідів 

Кількість 
станів

Кількість  
сусідів

Кількість  
правил

2 2 16

2 3 256

2 5 4294967296

Навчання клітинних автоматів для завдання об-
робки зображень означає вибір оптимального набо-
ру правил серед усіх можливих правил, які найкраще 
відповідають конкретному завданню. 

Отримати ефективні правила для досягнення ба-
жаного результату дуже складно. Навіть для бінарних 
зображень кількість комбінацій всіх можливих пра-
вил є занадто велика. В цілому без перерахування всіх 
комбінацій оптимальний вибір правил не може бути 
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гарантований. Необхідним є пошук поєднань між 
правилами з використанням оптимізаційних методів. 
В роботі [7], наприклад, запропоновано використо-
вувати генетичний алгоритм (ГА) для вирішення про-
блеми виявлення контурів зображень (edge detection) 
за допомогою КА. 

Ініціалізація ГА здійснюється шляхом побудо-
ви випадковим чином пакетів правил, отриманих з 
околів моделі КА на всьому зображенні. Для визна-
чення елементів контуру ГА здійснює пошук серед 
поточних пакетів вхідного зображення правило, що 
відповідає  околу аналізованого пікселя, та модифі-
кує центральний піксель відповідно до визначеного 
переходу.

Правило переходу КA представляється за допо-
могою конкатенації клітин стану околу комірки до 
оновлення та додаванням її майбутнього стану після 
оновлення. Це правило (шаблон) трансформується 
як лінійний формат хромосоми.

Функція фітнесу, яка використовується для вияв-
лення контурів, має такий вигляд:

 F = 1– (Err/L×H), (3)

де L та H – ширина та висота зображення; Err = 
кількість пікселів, де ImageED ≠ImageIdealED (ED – 
Edge Detection).

Функція Err обчислює кількість неспівпадаючих 
точок на отриманому та ідеальному зображеннях. 
Далі генерується нова сукупність з застосуванням ха-
рактерних для ГА операторів селекції, кросовера та 
мутації. Цей процес триває до тих пір, поки не буде 
відбуватися подальше поліпшення функції фітнесу 
або до встановленої максимальної кількості ітерацій.

Таким чином, виявлення контурів зображень 
(або фрагментів зображень) можна інтерпретувати 
як еволюційний феномен множини КА, керований 
кращими пакетами правил КA, застосованих до зо-
браження. Коли така система буде навчена на наборі 
зображень конкретного типу, вона зможе обробляти і 
інші зображення цього типу. 

У випадку із зображеннями у відтінках сірого 
тренувальний процес для такої системи буде дещо 
ускладнений. В разі використання околів Мура, де 
комірки можуть мати 256 можливих інтенсивностей, 
для центрального пікселя зі значенням можливі 2568 
моделей сусідства. Якщо задане зображення сірого 
масштабу перетворюється на бінарне шляхом поро-
гової декомпозиції, тоді результат попереднього роз-
ділу можна застосувати до отриманого зображення. 
Найбільш прийнятним методом такої декомпозиції 
слід вважати метод Оцу [8]. Завдяки властивості мі-
німізувати дисперсію в межах класу та максимізувати 
між дисперсією класу, метод Оцу здатний відобража-
ти максимальну кількість об’єктів, розташованих на 
зображенні, на порогове зображення.

В роботі [9] наведено результати навчання КА для 
виконання різних завдань обробки зображень. При 
цьому можливий набір правил зменшується з 256 до 
51 на основі симетрії та рефлексії для центральних 
чорно-білих пікселів. Після цього проводиться на-
вчання на основі скороченого набору правил. 

Кожен зразок правила узгоджується із схемою су-
сідства пікселів зображення. Якщо він збігається, то 
колір центрального пікселя інвертується. Перед об-
робкою кожне правило перетворюється на 8-бітний 
рядковий шаблон і потім узгоджується з перетворе-
ною схемою околу пікселя зображення. Для трену-
вання системи мети використано метод послідовного 
плаваючого пошуку вперед (SFFS) з застосуванням 
цільової функції середньоквадратичної похибки між 
вхідним та цільовим зображеннями.

2. Особливості використання згорткових  
нейронних мереж для розпізнавання зображень 

До найбільш розвинених та ефективних напрям-
ків нейромережевої обробки статичних та динаміч-
них зображень слід віднести застосування згорткових 
нейронних мереж (ЗНМ; англ. CNN – convolution 
neural networks). В загальному випадку мережі ЗНМ 
мають вхідний рівень (input), вихідний рівень (output) 
і кілька прихованих шарів.

Базову архітектуру ЗНМ, призначеної для класи-
фікації та розпізнавання об’єктів (зокрема, зобра-
жень), наведено на рис. 3. В цій архітектурі присутні 
дві основні частини: виділення ознак об’єктів (feature 
extraxion) та класифікація (classification). Виділення 
ознак є інструментом згортки, який розділяє та іден-
тифікує різні характеристики зображення для їх аналі-
зу та подальшого використання на етапі класифікації. 

 
Рис. 3. Базова архітектура ЗНМ  

для класифікації зображень

Мережа виділення ознак ЗНМ складається з бага-
тьох пар згорткових (convolution) та об’єднувальних 
(pooling) шарів. Ця мережа має на меті зменшити 
кількість ознак, присутніх у наборі даних. При цьому 
можуть створюватися нові функції, які узагальнюють 
існуючі функції, що містяться в оригінальному набо-
рі функцій. 

Згортковий шар є першим шаром, який викорис-
товується для виділення різних функцій із вхідних 

українець О.Є., удовенко С.Г., Чала Л.Е., Шергін В.Л.
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зображень. У цьому шарі виконується математична 
операція згортки між вхідним зображенням і філь-
тром (ядром), що є квадратною матрицею n ×	n (n – 
непарне число). Пересування ядра по вхідному зо-
браженню дозволяє сформувати скалярний добуток 
між ядром і частинами вхідного зображення. Під час 
обчислення нового значення обраного пікселя ядро 
згортки «прикладається» своїм центром до даного 
пікселя. Навколишні пікселі так само накривають-
ся ядром. Далі вираховується сума, де складовими є 
помножені значення пікселів на значення комірки 
ядра, що накрила даний піксель. Сума ділиться на 
коефіцієнт нормування (div) або на суму всіх елемен-
тів ядра згортки. Отримане значення є новим зна-
ченням обраного пікселя. Якщо застосувати згортку 
до кожного пікселя зображення, то буде отримано 
результат, що залежить від обраного ядра згортки.

Приклад роботи ядра згорткового шару наведено 
на рис. 4.

 
Рис. 4. Приклад роботи ядра згорткового шару

Результат операції згортки називається картою 
функцій, яка надає інформацію про зображення (на-
приклад, про кути та краї). Пізніше ця карта функцій 
передається на інші шари для вивчення особливос-
тей вхідного зображення. 

Ядро переміщується по всій області карти функ-
цій і знаходить певні ознаки об’єктів. Наприклад, 
якщо мережу навчали на множині зображень осіб, то 
одне з ядер в процесі навчання може видавати най-
більший сигнал в області очей, рота, інше ядро може 
виявляти інші ознаки. Якщо розмір ядра недостатній, 
то воно не зможе виділити потрібні ознаки, якщо ж 
занадто великий, то збільшується кількість зв’язків 
між нейронами. Зазвичай розмір ядра задають в діа-
пазоні від 3 × 3 до 7 × 7. Ядро реалізує систему поді-
люваних ваг, що є однією з головних особливостей 
ЗНМ. У звичайній багатошаровій нейронній мережі 
існує занадто багато зв’язків (синапсів) між нейро-
нами, що суттєво уповільнює процес детектування. 
У ЗНМ узагальнення ваг дозволяє зменшувати число 
зв’язків і знаходити одну і ту саму ознаку по всій об-
ласті зображення.

Рівень згортки в ЗШМ передає результат на на-
ступний рівень (шари об’єднання) після застосуван-
ня операції згортки у вхідних даних. Згорткові шари 
в ЗШМ забезпечують безперервність просторового 
відношення між пікселями зображення.

Основна мета субдискретизуючих шарів об’єд-
нання (Pooling Layers) – зменшити розмір згорткової 
карти функцій, щоб скоротити витрати на обчис-
лення. Це виконується шляхом зменшення зв’язків 
між шарами та незалежно працює на кожній карті 
об’єктів. Ці шари зазвичай розміщаються одразу піс-
ля згорткових шарів, тобто виходи згорткових ша-
рів є входами для субдискретизуючих шарів мережі. 
Операції об’єднання скорочують розміри карт ха-
рактеристик за рахунок використання деяких функ-
цій для узагальнення субрегіонів, наприклад, взят-
тя загального або максимального значення. Шари 
субдискретизації націлені на поступове зменшення 
розмірності даних і, отже, додаткове скорочення 
кількості параметрів, а також складність процедури 
моделі і, таким чином, контроль над питанням пе-
ренавчання. Існує ряд методів об’єднання (макси-
мальне об’єднання, середнє об’єднання, стохастич-
не об’єднання, спектральне об’єднання, об’єднання 
просторової піраміди, об’єднання по нормі L2 тощо).

Залежно від методу, який використовується, реалі-
зуються кілька типів операцій об’єднання. Зокрема, 
операція Max Pooling полягає у визначенні найбіль-
шого елементу з карти функцій. Ця операція розді-
ляє вхідне зображення на набір прямокутників без 
перекриттів, і для кожної такої підобласті виводить 
її максимум. При цьому точне положення ознаки не 
так важливе, як її положення відносно інших ознак. 
Об’єднувальний шар сприяє поступовому скорочен-
ню просторового розміру представлення для змен-
шення кількості параметрів та об’єму обчислень 
у мережі, і відтак також для контролю перенавчання. 
Операція Average Pooling обчислює середнє значен-
ня елементів для зображення попередньо визначе-
ного розміру. Загальна сума елементів у попередньо 
визначеному фрагменті визначається як об’єднання 
сум елементів. Рівень об’єднання зазвичай служить 
мостом між згортковим рівнем і рівнем класифікації. 
Ця модель ЗНМ узагальнює ознаки, витягнуті шаром 
згортки, і допомагає мережам розпізнавати функції 
незалежно. За допомогою цього також зменшують-
ся обчислення в мережі. Найбільш поширеним є 
об’єднувальний шар шар з ядрами розміру 2 × 2, що 
застосовуються з кроком 2. В такому шарі знижу-
ється дискретизація кожного зрізу глибини входу в 
2 рази як за шириною, так і за висотою, відкидаючи 
75 % збуджень. В архітектурі ЗНМ інколи вставляють 
об’єднувальний шар між послідовними згортковими 
шарами.

Об’єднувальний шар, як і згортковий також має 
карти. Одним з важливих завдань цього шару є змен-
шення розмірності карт попереднього шару. Якщо на 
попередній операції згортки вже були виявлені деякі 
ознаки, то для операції об’єднання докладне зобра-
ження вже не потрібно, і воно суттєво ущільнюється. 

НЕЙрОМЕрЕЖЕВА ТЕхНОЛОГІЯ рОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБрАЖЕНЬ З ВИКОрИСТАННЯМ КЛІТИННИх АВТОМАТІВ
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Слід відзначити, що фільтрація вже непотрібних де-
талей зменшує ризик виникнення перенавчання ме-
режі. У процесі сканування ядром об’єднувального 
шару карти попереднього шару, скануюче ядро не 
перетинається на відміну від згорткового шару. 
Зазвичай, кожна карта має ядро розміром 2 × 2, що 
дозволяє зменшити попередні карти згорткового 
шару в 2 рази. Вся карта ознак поділяється на осеред-
ки 2 × 2 елементи, з яких вибираються максимальні за 
значенням.

Повнозв’язний рівень Fully Connected (FC) вико-
ристовує вихідні дані процесу згортання та передбачає 
класифікацію зображення на основі ознак, виділених 
на попередніх етапах. Цей рівень складається з ваг і 
зміщень разом із нейронами та використовується для 
з’єднання нейронів між двома різними шарами. Ці 
шари зазвичай розміщуються перед вихідним шаром 
і утворюють кілька останніх шарів архітектури ЗНМ.

У цьому випадку вхідне зображення з попередніх 
шарів вирівнюється та подається на повнозв’язний 
шар FC. Потім сплощений вектор проходить ще 
кілька шарів FC, де зазвичай виконуються операції 
математичних функцій. На цьому етапі починаєть-
ся процес класифікації. Доцільність з’єднання двох 
шарів полягає в тому, що два повністю з’єднані шари 
працюватимуть краще, ніж один з’єднаний шар.

Повнозв’язний шар зазвичай моделює складну 
нелінійну функцію, оптимізація якої сприяє підви-
щенню якості класифікації та розпізнавання об’єктів 
на вхідних зображеннях.

Нейрони кожної карти попереднього об’єднува-
льного шару пов’язані з одним нейроном повно-
зв’язного шару. Таким чином, число нейронів  
повнозв’язного шару дорівнює числу карт об’єдну-
вального шару, але при цьому тільки частина не-
йронів будь-якої з карт об’єднувального шару може 
бути пов’язана з першим нейроном прихованого шару. 
Частина, що залишилася, може бути пов’язана з дру-
гим  нейроном прихованого шару.

Визначення кількісті нейронів у шарі є важливим 
етапом побудови ЗНМ. На сьогодні не існує універ-
сальних рекомендацій до вибору кількості прихова-
них шарів та кількості нейронів в них. Їх недостатня 
кількість не дозволяє мережі ефективно навчатися, а 
занадто велика кількість значно збільшує час навчан-
ня ЗНМ або призводить до її перенавчання (англ. 
overfitting). В разі виникнення перенавчання створе-
на модель починає пояснювати лише приклади з на-
вчальної вибірки, адаптуючись до них. Разом з тим 
вона не вчитися класифікувати приклади, які не за-
лучалися до участі в навчанні, що зменшує здатність 
мережі до узагальнення можливих ситуацій класифі-
кації зображень. 

Найбільш поширеним емпіричним методом за-
побігання перенавчанню в ЗНМ є метод виключен-
ня (англ. dropout). Ідея метода полягає в тому, що 

в процесі навчання випадково із загальної мережі 
багаторазово видаляється деяка підмережа, оновлен-
ня ваг виконується тільки в межах цієї підмережі. 
Нейрони потрапляють в підмережу з ймовірністю p, 
яка має назву коефіцієнт дропаута. На наступному 
етапі на даних тренується лише редукована мережа, 
після чого видалені вузли повторно вставляються до 
ЗНМ з первинними вагами (рис. 5).

Рис. 5. Ілюстрація до виключення вузлів ЗНМ  
за методом Dropout

Таким чином, процедура виключення дозволяє 
уникати необхідності тренування всіх вузлів на всіх 
тренувальних даних, що знижує прояв  ефекту пере-
навчання. Вона також значно покращує швидкість 
тренування та дозволяє здійснювати практичне по-
єднання моделей для ЗНМ.

Однією з найважливіших задач побудови ЗНМ 
є вибір функцій активації. Вони використовуються 
для вивчення та апроксимації будь-якого виду без-
перервних і складних зв’язків між змінними мережі. 

Зазвичай, в об’єднувальномі шарі застосовуєть-
ся функція активації ReLU (англ. Rectified Linear 
Units – зрізані лінійні вузли). Цей шар застосовує не-
насичувальну передавальну функцію f (x) = max(0, x). 
Він посилює нелінійні властивості функції ухвалення 
рішення і мережі в цілому, не зачіпаючи рецептив-
них полів згорткового шару. Для посилення нелі-
нійності застосовуються й інші функції, наприклад, 
насичувальні гіперболічний тангенс f(x) = tanh(x), 
f(x) = |tanh(x)|, сигмоїдна функція f(x) = (1+e–x)–1  
та Softmax (нормалізована сігмоїда). Кожна з цих 
функцій має певні рекомендації до використання: 
зрізаному лінійному вузлові ReLU часто віддають пе-
ревагу перед іншими функціями, оскільки він тренує 
нейронну мережу доволі швидко без втрати точності 
узагальнення; сигмоїдна функція використовується, 
зазвичай, для бінарної класифікації, а Softmax – для 
багатокласової класифікації.

Крім стандартних архітектур ЗНМ останнім часом 
набули поширення нові способи побудови згортко-
вих шарів, щоб підвищити ефективність навчання. 
Ці архітектури надають загальні архітектурні реко-
мендації для практиків машинного навчання, які 
необхідно адаптувати для вирішення різноманітних 
проблем комп’ютерного зору. Ці архітектури можна 
використовувати як екстрактори багатих функцій для 
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класифікації та розпізнавання зображень. До пер-
спективних модифікованих архітектур ЗНМ слід, зо-
крема, віднести комбіновані архітектури з викорис-
танням можливостей КА.

3. Інтеграція клітинних автоматів  
в нейромережеву модель розпізнавання зображень 

Розглянемо ознаки певної еквівалентності клі-
тинних автоматів та згорткових нейромережевих мо-
делей.

Визначимо КА як динамічну систему з M можли-
вими станами, яка оновлює своє значення на осно-
ві свого поточного значення та значення D інших 
клітин (безпосередніх сусідів у квадратній сітці). 
Вочевидь існує MD можливих вхідних рядків σ для 
функції КА, які ми індивідуально позначаємо як σ. 
Клітинний автомат реалізує оператор G(σ), який по-
вністю задає список правил переходу	σ	→	m, m ∈ 0, 
1,…M – 1. При цьому існує MMD можливих унікаль-
них G(σ), кожен з яких реалізує свій набір правил. 
Наприклад, для гри в життя M = 2, D = 9, а G(σ) – 
булева функція, яка відображає кожен з 512 можли-
вих 9-бітних вхідних рядків в один біт. Визначальною 
особливістю КА є локальність динамічного оновлен-
ня правила, що гарантує обмеженість області правил, 
де розмір D обумовлює її верхню межу.

Визначимо конволюційну нейронну мережу як 
функцію, яка приймає на вхід багатоканальне зо-
браження, до якого застосовується серія локальних 
згорток через «ядро», що навчається. Те саме ядро 
застосовується до всіх пікселів зображення, і кожен 
згортковий шар поєднує інформацію в межах фіксо-
ваного локального радіусу кожного пікселя вхідного 
зображення [8]. Багато стандартних конволюційних 
архітектур включають «об’єднуючі» шари, які знижу-
ють дискретизацію попереднього шару і тим самим 
консолідують локальну інформацію на все більших 
просторових масштабах; однак, всі ЗНМ, що розгля-
даються в цій статті, не включають кроки зниження 
дискретизації і, таким чином, зберігають повну роз-
мірність вхідного зображення.

Розглянемо КА як рекурентні мережі mlpconv. 
Основна аналогія між клітинними автоматами і тра-
диційними згортковими нейронними мережами ви-
никає через локальність динаміки і одночасне темпо-
ральне оновлення всіх просторових точок. Оскільки 
нейронні мережі в принципі можуть діяти як універ-
сальні апроксиматори функцій, досить складна ар-
хітектура нейронної мережі може бути використана 
для повної апроксимації кожного правила σ	→ m, що 
становить функцію КА G(σ). Потім цей оператор для 
одного околу може бути реалізований як згортковий 
оператор у складі ЗНМ, що дозволяє синхронно за-
стосовувати його до всіх околів пікселів на вхідному 
зображенні. 

Таким чином, представлення КА за допомогою 
ЗНМ вимагає двох кроків: вилучення ознак для 

ідентифікації кожного з MD вхідних випадків, що 
описують кожен окіл, а потім асоціацію кожного 
околу з відповідним вихідним пікселем. Можна по-
казати, як представити будь-який КА за допомогою 
одного згорткового шару, а потім і 1х1 згорткових 
шарів. Прийнятні ваги можна знайти аналітично, 
використовуючи аналіз самої КА, а не шляхом алго-
ритмічного навчання на вхідних даних. Таким чином, 
один із можливих варіантів визначає мережу, яка од-
нозначно зіставляє кожен з MD входів σ із шаблоном, 
у той час як інший варіант розглядає шари мережі як 
рівні деревоподібного пошуку, який ітеративно зву-
жує кожен з входів σ до бажаного виходу m.

Ключовим аспектом такого підходу є викорис-
тання лише одного неодиничного згорткового шару, 
який є першим прихованим шаром в мережі. Поле 
цих конволюційних нейронів еквівалентно околу D 
КA. Усі наступні шари складаються з 1×1 згорток, які 
не консолідують жодної додаткової інформації про 
сусідів. Використання згорток 1×1 для реалізації ло-
гіки таблиці правил КА має підвищити ефективність 
мережі та зменшити обчислювальні витрати. Більше 
того, для такої реалізації КА мережа не потребує 
об’єднувальних шарів, що робить мережу еквівалент-
ною установці невеликого конволюційного багато-
шарового перцептрону («mlpconv») на КА [8]. 

Розглянемо структуру та функції цього різновиду 
ЗНМ. Багатошаровий перцепційний згортковий шар 
(mlpconv) є комбінацією низькорівневих функцій за 
допомогою узагальненої лінійної моделі побудови 
ЗНМ. Втім реальні дані часто є нелінійними, тому 
доцільним є використання комбінації Conv + MLP 
(згортка + багатошаровий персептрон) замість опе-
рації лінійної згортки, щоб поліпшити здатність ме-
режі отримувати абстрактні функції та здійснювати 
узагальнення. Mlpconv можна розглядати як мініа-
тюрну багатошарову згорткову мережу, що містить-
ся в локальному рецептивному полі кожної згортки. 
Каскадний процес інтеграції картки крос-функцій 
може дозволити мережі вивчати складні функції. 
Крос-канальний параметризований шар сприйняття 
еквівалентний згортці 1×1.

На рис. 6 та 7 наведено для порівняння загальні 
схеми побудови лінійного згорткового шару ЗНМ  
та шару mlpconv.

 
Рис. 6. Загальна структура лінійного згорткового шару

НЕЙрОМЕрЕЖЕВА ТЕхНОЛОГІЯ рОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБрАЖЕНЬ З ВИКОрИСТАННЯМ КЛІТИННИх АВТОМАТІВ
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Рис. 7. Загальна структура шару mlpconv

Причина вибору MLP полягає в тому, що ця за-
гальна функція апроксимації сумісна з базовою архі-
тектурою ЗНМ, може бути поглиблена сама по собі 
(повторне використання функцій) і може бути навче-
на з використанням стандартного алгоритму зворот-
нього поширення помилки

Такий підхід до гібридного використання можли-
востей КА та конволюційного багатошарового пер-
цептрону можна порівняти з використанням базових 
ЗНМ для розпаралелювання простих операцій двій-
кової арифметики, але він відрізняється від спроб ви-
користання менш поширених типів мереж з блоками 
сигма-пі, в яких кожен елемент у вхідному векторі 
розширюється попарною комбінацією помножених 
входів, а окремі вхідні біти можуть блокувати один 
одного [9].

4. Архітектура та принцип дії пропонованої  
системи розпізнавання зображень

Насамперед розглянемо алгоритмічну послідов-
ність представлення довільного КА за допомогою 
ЗНМ.

Покажемо, як стандартний багатошаровий mlpconv 
персептрон з активацією ReLU здатний представити 
довільний КА з M станами КА з кінцевою глибиною 
та обмеженою кількістю нейронів [8]. 

Розглянемо алгоритм зіставлення таблиці правил 
КА з мережею ЗНМ, що містить шар mlpconv.

Довільний двовимірний КА з M станами має спо-
чатку бути перетворений у бінарне представлення. 
Для заданого L × L зображення сформуємо двійковий 
стек L × L × M зображення для активації системи роз-
пізнавання з використанням наступних дій, що реа-
лізуються багатошаровим згортковим персептроном 
mlpconv:

– згорнути вхідний шар за допомогою M різних 
згорток 1 × 1 фільтрів з одиничними вагами та змі-
щеннями, заданими як: 1, 0, −1, . . . − (M	− 1); засто-
сувати далі активацію ReLU; 

– згорнути отримане зображення за допомогою 
згортки M 1 × 1 фільтрів з нульовими зміщеннями. 
Кожен з перших (M−1) згорткових фільтрів перевіряє 
послідовну пару [1,− b, 0, . . . , 0], [0, 1, −	b, 0, . . . , 0], 

[0, 0, 1, − b, 0, . . . , 0], . . . , [0, . . . , 0, 1, −	b], де b – по-
зитивна константа b M/(M − 1); останній згортковий 
фільтр  [0, . . . , 0, 1]; застосувати знову активацію 
ReLU.

Таким чином, після виконання зазначених дій 
сформовано масив L × L × (M − 1), що відповідає од-
норазовому кодуванню значення кожного пікселя зо-
браження в сітці L × L. Далі шаблон зіставляє кожен 
із MD можливих входів зі своїм відповідним вихід-
ним значенням. Відзначимо, що кількість активних 
стани в КА має бути задані заздалегідь і дорівнювати 
λMD (λ – параметр Ленгтона) [17]. Далі оцінювання 
кількість шаблонів для відповідності (тобто кількість 
параметри) можна зменшити в λ раз. тому що тільки 
активні правила, які дають ненульовий результат, ма-
ють бути враховані.

Після формування масиву кодування значень пік-
селів необхідно:

– побудувати блок MD, що містить S × S × (M − 1) 
згорток фільтрів, де S відповідає розміру околу дво-
вимірного КA (S = 3 для стандартного КA з околом 
Мура). Кожен із фільтрів MD просто відповідає зо-
браженню можливого вхідного стану, що дорівню-
ють одиниці для кожного ненульового елементу зо-
браження і великі від’ємні значення (більше D(M −1) 
для кожного нульового елементу. Для випадків, коли  
М > 2, глибина кожного згорткового ядра дозволяє 
здійснити точне зіставлення різних ненульових зна-
чень.

– призначити зміщення кожному з MD фільтрів 
на основі таблиці правил КА. Для входів S × S × (M − 
1), які  відповідають ненульовим значенням q, при-
значити зміщення (q − 1) − (L − 1), де L – кількість 
ненульових вузлів в околi L D(M − 1). Це гарантує, 
що тільки точні збіги з правилом сформують додатні 
значення для елементів згортки мережі. Для вхідних 
даних, які мають відображатися на нуль, слід призна-
чити будь-який зсув L = D(M − 1);

– застосувати функцію акивації ReLU.
Наведений алгоритм обумовлює пропонований 

варіант архітектури mlpconv нейромережевої реалі-
зації розпізнавання зображень, навченої на бінарних 
КА, яка може бути відображена такою схемою:

INPUT→[CONV3х3(1LAYER,100FILTERS)]→ 
[CONV1х1(11LAYER,100FILTERS)]→RELU→
[CONV1х1(LAYER,1FILTER)]→RELU→
FC(SOFTMAX)→OUTPUT.

Мережа складається з базової архітектури mlpconv, 
що відповідає одному згортковому шару 3 × 3, за яким 
слідує змінна кількість згорткових шарів 1 × 1 [28]. 
Об’єднувальні шари при цьому не використовують-
ся, а параметри шарів 3 × 3 і 1 × 1 навчаються разом. 
Останній шар здійснює зважене підсумовування, 
яке генерує передбачене значення наступного ста-
ну ділянки сітки КА. Включення останнього шару 

українець О.Є., удовенко С.Г., Чала Л.Е., Шергін В.Л.



27

з класифікатором softmax прискорює навчання на бі-
нарних КА, зменшуючи залежність збіжності від по-
чаткових ваг нейронів. 

Мережа навчається за допомогою одного з опти-
мізаторів (зокрема, оптимізатора Адама з функцією 
втрат L2, з гіперпараметрами (швидкість навчання, 
початкові ваги і т.д.), оптимізованими за допомогою 
пошуку через сітку КА.

5. Розробка та тестування програмного додатку

Згідно зі схемою пропонованої нейромережевої 
технології розпізнавання зображень було здійснено 
її програмну реалізацію з використанням мови про-
грамування Python і бібліотек TensorFlow та Keras, 
що дозволяють швидко побудувати і натренувати не-
йронну мережу. Програма передбачає можливість її 
інсталяції на мобільні пристрої. 

Навчання програми оптимізатором Adam та її по-
дальше тестування відбувалися з використанням на-
вчальних вибірок, завантажених з датасету для роз-
пізнавання продуктів Products-10K (dataset https: //
products-10k.github.io/).

Зокрема, одна з навчальних виборок (Fruits) скла-
далася з фотографій фруктів, розподілених за пев-
ними категоріями: яблуко (apple), банан (banana), 
апельсин (orange) тощо. Вона була поділена на мно-
жини train і valid (250 та 70 об’єктів відповідно). 

Оскільки генерування нових навчальних даних 
не потребує великих обчислювальних витрат, для 
кожного етапу настроювання гіперпараметрів гене-
рувався новий набір даних для валідації. Крім того, 
валідація проводилася з використанням випадково 
вибраних наборів правил КА, щоб гарантувати, що 
гіперпараметри мережі не були налаштовані на кон-
кретні правила. Під час навчання того ж набору пра-
вил КА генерувався другий валідаційний набір даних, 
розмір якого становив 20% від розміру навчальних 
даних. Для контролю того, як вибір оптимізатора та 
функції втрат впливає на навчання, були створені 
та навчені реплікативні ансамблі мереж mlpconv, які 
мали ту саму форму мережі (12 шарів по 100 нейронів 
кожен), але іншу функцію втрат та оптимізатор, для 
яких були обрані різні оптимальні гіперпараметри. 
(таблиця 2).

Таблиця 2
Точність навченої мережі (mlpconv + СА)  

в залежності від типу оптимізатору 

Оптимізатор
Точність 

(accuracy), %
Помилка (loss) 

Adam 96,74 0.1521

SGD 82, 65 0.2787

Rmsprop 94, 35 0.16.98

Дослідним шляхом було визначено оптимальну 
кількість епох навчання. Було проведено навчання 

мережі при різній кількості епох на тестовій вибірці 
(з оптимізатором Adam). Результати експерименту 
відображено у таблиці 3. Оптимальна кількість епох 
навчання склала 40. 

Таблиця 3
Точність навченої мережі (mlpconv + СА)  
в залежності від кількості епох навчання

Кількість епох  
навчання

20 30 40 50

Точність
(accuracy), %

91.55 92.68 96.74 95.12

Навчання успішно завершилося для всіх розгляну-
тих наборів правил КA. Відзначимо, що використан-
ня архітектури згорткової мережі спрощує навчання 
повної таблиці правил. У результаті всі навчені мере-
жі були працездатними, проте тривалість і динаміка 
навчання суттєво відрізнялися залежно від набору 
правил КА. Оскільки КА має тільки MD можливих 
пар «вхід-вихід», а не необмежений простір входів, 
то навчання зупинялось, коли модель обробляла 
всі входи. Слід відзначити, що мережа mlpconv+КА 
може кодувати попереднє очікування для довільного 
входу, якщо вона була навчена на КА певного типу.

Зауважимо, що реальні мережі, навчені оптиміза-
тором Adam, можуть знайти інші варіанти застосу-
вання mlpconv для реалізації довільних КА.

Для розробки мобільного додатоку, що реалізує 
інсталяцію та застосування розглянутої технології 
розпізнавання зображень, було використано бібліо-
теку react-navigation. 

Для отримання доступу до камери мобільного 
пристрою (в експериментах використовувався Apple 
iPhone 10) була використана бібліотека expocamera. 
Після отримання зображення з камери, перед тим, 
як відправити його на вхід до моделі нейромере-
жі, передбачена обрізка зображення згідно з рамка-
ми, для чого використовано бібліотеку expo-image-
manipulator.

Під час практичного тестування розробленого мо-
більного додатку інколи виникали проблеми якос-
ті розпізнавання зображень, які обумовлені такими 
причинами:

– відсоток правильної класифікації знижується, 
коли освітлення є недостатнім, а на зображенні при-
сутні тіньові плями;

– відсоток правильної класифікації знижується, 
коли в полі зору камери присутні однотипні об’єкти 
з близьких класів на недостатній відстані один від од-
ного. 

В умовах, коли мережа не була навчена на необ-
хідних прикладах та не може точно класифікувати 
деякий об’єкт, то додаток його ідентифікує як най-
більш подібний об’єкт, або оголошує про неможли-
вість розпізнавання. 

НЕЙрОМЕрЕЖЕВА ТЕхНОЛОГІЯ рОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБрАЖЕНЬ З ВИКОрИСТАННЯМ КЛІТИННИх АВТОМАТІВ
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На рис. 8 наведено приклад розпізнавання зобра-
ження об’єкту з класу «Fruits».

 
Рис. 8. Приклад розпізнавання зображення об’єкту 

 з класу «Fruits».

Оскільки додаток орієнтовано на користувачів 
з обмеженими можливостями зорового сприйняття, 
то в ньому передбачено формування відповідного го-
лосового повідомлення за результатами розпізнавання.

Висновки

До важливих завдань розпізнавання статичних та 
динамічних зображень слід, зокрема, віднести за-
вдання динамічного пошуку та детекції об’єкта у часі 
та просторі з використанням наявних відеокамер

Перспективним напрямом вирішення цих завдань 
є застосування методів та засобів очислювального 
інтелекту. У статті наведено результати розробки та 
програмної реалізації нейромережевої технології роз-
пізнавання зображень з використанням згорткових 
нейронних мереж та клітинних автоматів.

Побудову комбінованої нейронної мережі здій-
снено з частковим використанням бібліотеки Keras 
для мови програмування Python. Для формування 
наборів зображень в роботі використовувався дата-
сету для розпізнавання продуктів Products-10K. Для 

розробки мобільного додатка, що реалізує встанов-
лення та застосування розглянутої технології роз-
пізнавання зображень, була використана бібліотека 
react-navigation.

Результати проведеного тестування запропоно-
ваної системи розпізнавання зображень побутових 
об’єктів підтверджують її працездатність (зокрема, 
на тестовій вибірці середня точність прогнозу до-
рівнює 94.6%, що є цілком задовільним результатом 
для згорткових нейронних мереж з урахуванням ма-
лої кількості елементів вибірки). Розроблена систе-
ма розпізнавання зображень з використанням мо-
більних пристроїв є гнучкою та розширюваною, що 
робить можливим її подальше удосконалення у на-
прямку підвищення точності розпізнавання та роз-
ширення функцій. Для підвищення точності системи 
доцільно збільшити навчальну вибірку, розширити 
діапазон представлених у ній зображень та додати 
у створену систему додаткові дані про особливості її 
застосування (наприклад, скорегувати набір гіперпа-
раметрів мережі відповідно до побажань користува-
чів з обмеженим зоровим сприйняттям).
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ПОшуК ПРАцЕЗдАТНИХ PROXy-АдРЕСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ 
НЕЙРОМЕРЕЖЕВОГО ПІдХОду

Для підключення користувача до Інтернету можна використовувати proxy-сервери, які  забезпечують різні 
рівні функціональності, безпеки та конфіденційності, і які можна налаштувати як веб-фільтри або брандмауери, 
що захищають комп’ютер від інтернет-загроз. Під працездатністю proxy-адресів мається на увазі можливість від-
правляти запити на різні ресурси або сервіси та отримувати відповіді. Якщо запит був відправлений, а відповідь так 
і не отримана, можна зробити висновок, що proxy-адреса не працездатна. У випадку отримання відповіді можна 
зробити висновок, що proxy-адреса працездатна. Розглянуті фактори, які можуть впливати на відправлення за-
питу та отримання відповіді від ресурсу. Аналіз розглянутих факторів показав, що неможливо однозначно зробити 
висновок про працездатність proxy-адреси, якщо брати до уваги лише факт наявності або відсутності відповіді від 
ресурсу. Виділені умови для підтвердження або спростування працездатності proxy-адреси, які взяті за вхідні дані 
моделі, яка пропонується для оцінки працездатності proxy-адреси. В якості моделі використана нейронна мережа 
у вигляді тришарового персептрону, навчання якої виконується методом зворотного розповсюдження помилки. 
Створену модель було перевірено на визначення стану працездатності proxy-адресів за допомогою тестових наборів 
даних. На основі результатів досліджень та проведених експериментів був створений додаток, який виконує пошук 
в Інтернеті ресурсів з proxy-адресами та перевіряє їх на працездатність.

PROXY-СЕРВЕР, PROXY-АДРЕСА, ЗАПИТ, ВІДПОВІДЬ, ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ, КОРИСТУВАЧ, РЕСУРС, 
НЕЙРОННА МЕРЕЖА, ДОДАТОК

Кораблев Н.М., Фомичев А.А., Васюк Д.В. Поиск работоспособных proxy-адресов с использованием нейросетевого 
подхода. Для подключения пользователя к Интернету можно использовать прокси-серверы, которые обеспечивает 
различные уровни функциональности, безопасности и конфиденциальности, и которые можно настроить как веб-
фильтры или брандмауэры, защищающие компьютер от интернет-угроз. Под работоспособностью proxy-адресов 
имеется в виду возможность отправлять запросы на различные ресурсы или сервисы и получать ответы. Если запрос 
был отправлен, а ответ так и не получен, можно заключить, что proxy-адрес не работоспособен. В случае полу-
чения ответа можно заключить, что proxy-адрес работоспособен. Рассмотрены факторы, которые могут влиять на 
отправку запроса и получение ответа от ресурса. Анализ рассмотренных факторов показал, что невозможно одно-
значно сделать вывод о работоспособности proxy-адреса, если принимать во внимание всего лишь факт наличия 
или отсутствия ответа от ресурса. Выделены условия для подтверждения или опровержения работоспособности 
proxy-адреса, которые взяты за входные данные модели, предлагаемой для оценки работоспособности proxy-адреса. 
В качестве модели использована нейронная сеть в виде трехслойного персептрона, обучение которой выполня-
ется методом обратного распространения ошибки. Созданная модель была проверена на определение состояния 
работоспособности proxy-адресов с помощью тестовых наборов данных. На основе результатов исследований и 
проведенных экспериментов было создано приложение, которое выполняет поиск в Интернете ресурсов с proxy-
адресами и проверяет их на работоспособность.

PROXY-СЕРВЕР, PROXY-АДРЕС, ЗАПРОС, ОТВЕТ, РАБОТОСПОСОБНОСТЬ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, РЕСУРС, 
НЕЙРОННАЯ СЕТЬ, ПРИЛОЖЕНИЕ

Korablyov M.M., Fomichev O.O., Vasyuk D.V. Finding operability proxy addresses using a neural network approach. Proxy 
servers can be used to connect the user to the Internet, which provides different levels of functionality, security, and privacy, 
and can be configured as web filters or firewalls that protect the computer from Internet threats Under the health of proxy 
addresses, we mean the ability to send requests to various resources or services and receive responses. If the request was sent 
and no response was received, it can be concluded that the proxy address is not working. If a response is received, it can be 
concluded that the proxy address is operational. Factors that can influence, sending a request and receiving a response from 
a resource are considered. An analysis of the considered factors showed that it is impossible to unambiguously conclude the 
performance of a proxy address if we take into account only the fact of the presence or absence of a response from the resource. 
The conditions for confirming or refuting the performance of a proxy address are identified, which are taken as input data of 
the model proposed for assessing the performance of a proxy address. As a model, a neural network in the form of a three-
layer perceptron was used, the training of which is performed by the method of error backpropagation. The created model 
was tested to determine the health status of proxy addresses using test datasets. Based on the results of research and experi-
ments, an application was created that searches the Internet for resources with proxy addresses and checks their performance.

PROXY-SERVER, PROXY-ADDRESS, REQUEST, ANSWER, OPERABILITY, USER, RESOURCE, NEURAL 
NETWORK, APPENDIX
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Вступ

Сьогодні неможливо представити сучасний світ 
без використання Інтернету, який надає користу-
вачеві різні послуги. Підключення користувача до 
Інтернету може виконуватися безпосередньо через 
Інтернет-провайдер, або використовувати додатково 
транзитний веб-сервер – proxy-сервер (посередник), 
який залежно від потреб використання забезпечує 
різні рівні функціональності, безпеки та конфіден-
ційності [1]. Роль proxy-сервера у схемі передачі да-
них між користувачем та кінцевим ресурсом наведе-
на на рис. 1. 

Рис. 1. Роль proxy у схемі передачі даних  
між користувачем та кінцевим ресурсом

Proxy-сервер є системою або маршрутизато-
ром, який забезпечує шлюз між користувачами та 
Інтернетом, що допомагає запобігти проникненню 
кібер-зловмисників у приватну мережу. Його можна 
налаштувати як веб-фільтр або брандмауер, що захи-
щає комп’ютер від інтернет-загроз, наприклад, таких 
як шкідливе програмне забезпечення. Proxy-сервер 
може знаходитися на локальному комп’ютері корис-
тувача або в будь-якій точці між комп’ютером корис-
тувача та цільовими серверами в Інтернеті.

Існують апаратні та програмні версії proxy-
серверів [2]. Апаратні з’єднання знаходяться між 
комп’ютерною мережею та Інтернетом, де вони отри-
мують, надсилають та пересилають дані з Інтернету. 
Програмні proxy-сервери зазвичай розміщуються у 
постачальника або знаходяться у хмарі. Тоді необхід-
но завантажити та встановити відповідну програму на 
комп’ютер, яка полегшує взаємодію з proxy-сервером.

Коли комп’ютер підключається до Інтернету, він 
використовує IP-адресу, яка схожа на поштову адресу, 
повідомляючи вхідні дані, куди йти, і позначаючи ви-
хідні дані зворотною адресою для автентифікації ін-
ших пристроїв. Proxy-сервер – це, по суті, комп’ютер 
в Інтернеті, який має власну IP-адресу. Оскільки 
proxy-сервер має власну IP-адресу, він діє як посеред-
ник між комп’ютером та Інтернетом. Комп’ютер знає 
цю адресу, і коли подається веб-запит до Інтернету 

на використання ресурсу, він надсилається на proxy-
сервер, який оцінює запит та виконує необхідні ме-
режеві транзакції: отримує відповідь від веб-сервера 
і пересилає дані зі сторінки до браузера комп’ютера. 
Це дозволяє спростити, контролювати складність за-
питу або надати додаткові переваги, такі як балансу-
вання навантаження, конфіденційність або безпека.

1. Вибір типу proxy-сервера

Перш ніж почати пошук proxy-серверів, необхідно 
зрозуміти, що існує кілька доступних їх типів, кожен з 
яких виконує різні функції [3-5]. Тому важливо вибра-
ти правильний proxy-сервер для ваших потреб. Слід 
зазначити, що не всі proxy-сервери працюють одна-
ково. Важливо зрозуміти, які функції ви отримуєте 
від proxy-сервера, і переконатися, що даний сервер 
відповідає вашим цілям використання. Найчастіше 
proxy-сервери застосовуються для таких цілей [2]:

– забезпечення доступу комп’ютерів локальної 
мережі до Інтернету;

– кешування даних: для зниження навантаження 
на канал у зовнішню мережу та прискорення отри-
мання клієнтом запитаної інформації, якщо часто 
відбуваються звернення до тих самих зовнішніх ре-
сурсів;

– стиснення даних: proxy-сервер завантажує ін-
формацію з Інтернету та передає інформацію кінце-
вому користувачеві в стислому вигляді для економії 
зовнішнього мережевого трафіку клієнта;

– захист локальної мережі від зовнішнього до-
ступу: наприклад, можна налаштувати proxy-сервер 
так, що локальні комп’ютери будуть звертатися до 
зовнішніх ресурсів тільки через нього, а зовнішні 
комп’ютери не зможуть звертатися до локальних вза-
галі (вони бачать тільки proxy-сервер);

– обмеження доступу з локальної мережі до зо-
внішньої: наприклад, можна заборонити доступ 
до певних веб-сайтів, обмежити використання 
Інтернету локальним користувачам, встановити кво-
ти на трафік чи смугу пропускання, фільтрувати ре-
кламу та віруси;

– анонімізація доступу до різних ресурсів: proxy-
сервер може приховувати інформацію про джерело 
запиту або користувача. У такому разі цільовий сер-
вер бачить лише інформацію про proxy-сервер, на-
приклад його IP-адресу, але не має можливості ви-
значити справжнє джерело запиту; існують також 
спотворюючі proxy-сервери, які передають цільовому 
серверу неправдиву інформацію про справжнього ко-
ристувача;

– обхід обмежень доступу: використовується, на-
приклад, користувачами країн, де доступ до деяких 
ресурсів обмежений законодавчо та фільтрується.

Використання proxy-серверів має ряд переваг [6]:
– посилений захист: proxy-сервер може діяти як 

брандмауер між вашими системами та Інтернетом;
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– приватний перегляд, прослуховування та по-
купки;

– можна використовувати для обмеження доступу 
до певних сайтів.

Разом з тим, у proxy-серверів є недоліки [6]:
– відстеження: дані кешу, які використовують 

proxy, можуть запам’ятовувати всю особисту інфор-
мацію, включаючи паролі, і є ймовірність, що спів-
робітники, які працюють під proxy, зловживають 
цією інформацією;

– безпека: хоча proxy забезпечують переваги ано-
німності, їм не вистачає шифрування;

– вартість: налаштування та обслуговування 
proxy-сервера можуть бути дорогими;

– конфігурації proxy попередньо запрограмовані 
для однієї конкретної мети.

При підключенні комп’ютера до Інтернету че-
рез proxy-сервер важливим являється визначення 
його працездатності, що впливає на якість послуг, 
які надаються. Враховуючи наведені властивості 
proxy-серверів необхідно провести аналіз підходів, 
які використовуються для аналізу їх працездатності, 
факторів, які на це впливають, а також умов для ви-
значення працездатності proxy-адресів.

2. Працездатність proxy-сервера

Під працездатністю proxy-серверу мається на ува-
зі можливість відправляти запити на різні ресурси 
або сервіси та отримувати відповіді (request/response) 
[7]. Якщо запит був відправлений, а відповідь так і 
не отримана, можна зробити висновок, що proxy-
сервер, який використовувався в запиті, не працез-
датний. У випадку отримання відповіді можна зроби-
ти висновок, що proxy-сервер працездатний.

Але все не так однозначно. З логічної точки зору, 
якщо результат отриманий, то proxy-сервер працез-
датний, якщо результат був не отриманий, то ні (1 
або 0). Але не у всіх випадках. На відправлення запи-
ту, з використанням proxy-адреси, та отримання від-
повіді від ресурсу можуть впливати наступні фактори 
[8-10]:

1) сonnection timeout – проміжок часу, протягом 
якого слід встановити зв’язок між відправником за-
питу та ресурсом відповідача;

2) request timeout – час очікування відповіді від 
ресурсу. Після встановлення з’єднання між відправ-
ником та ресурсом, відправник повинен періодично 
інформувати ресурс про те, що він ще там, посилаю-
чи інформацію на цей інформаційний ресурс. Якщо 
відправник не може надсилати будь-яку інформацію 
на ресурс у вказаний час, ресурс просто знімає це 
підключення, оскільки він «думає», що відправника 
більше немає, щоб не витрачати марно ресурси;

3) завантаженість proxy-адреси – кількість корис-
тувачів, що одночасно використовують одну й ту ж 

proxy-адресу. Від цього фактору залежать двоє попе-
редніх факторів;

4) завантаженість ресурсу – максимальна кіль-
кість одночасно оброблюваних запитів;

5) швидкість proxy-адресу – залежить від швидко-
сті Інтернету;

6) нестабільне з’єднання з інтернет мережею.
Якщо брати до уваги той факт, що використову-

ються proxy-адреси, які знаходяться у вільному до-
ступі, можна доповнити список факторів наступни-
ми [8-10]:

1) життєвий період – зазвичай proxy-адреси з 
вільного доступу мають життєвий період в 2-3 дні. 
Після третього дня ймовірність працездатності proxy-
адреси майже нульова;

2) можлива наявність авторизації на proxy-сервері;
3) підробка proxy-адреси – деякі сервіси дають 

безкоштовно користуватись їх proxy-адресами, але 
заздалегідь разом з працездатними адресами йдуть і 
підробки;

4) старі proxy-адреси – ресурс, з якого беруться 
адреси, може рідко оновлювати свій список.

Враховуючи ці фактори, можна відзначити, що 
неможливо однозначно зробити висновок про пра-
цездатність proxy-адреси, якщо брати до уваги всьо-
го лише факт наявності відповіді від ресурсу або її 
відсутності. Тому для пошуку працездатних proxy-
адресів необхідно застосовувати формалізований 
підхід, заснований на використанні математичної 
моделі, яка б дозволяла більш об’єктивно і точно оці-
нювати працездатність proxy-адресів.

Розглянемо умови для визначення працездатності 
proxy-адресів. На основі факторів, які можуть впли-
вати на відсутність відповіді, можна виділити наступ-
ні умови для підтвердження або спростування пра-
цездатності proxy-адреси [6-8]:

1) наявність відповіді від ресурсу;
2) чи був proxy-адрес доданий раніше, чи поточ-

ний адрес був доданий вперше;
3) наявність відповіді в попередній раз;
4) перевірка дати додання в базу даних, дата до-

дання може більше або менше трьох днів;
5) частота оновлювання proxy-адреси, як часто 

proxy-адреса потрапляє в базу даних;
6) відсоткове відношення між кількістю успішно 

отриманих відповідей від ресурсу та кількістю невда-
лих, під час перевірки proxy-адреси;

7) відсоткове відношення між кількістю успішно 
отриманих відповідей від ресурсу та кількістю невда-
лих, під час відправки запитів від клієнта;

8) перевірка на кількість невдало отриманих від-
повідей поспіль.

Визначені умови будемо вважати за вхідні дані 
моделі, яка буде використовуватися для оцінки пра-
цездатності proxy-адреси.
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3. Модель оцінки працездатності proxy-адреси

Для оцінки працездатності proxy-адреси можна 
використати різні моделі, що основані на застосу-
ванні тих чи інших методів інтелектуальної обробки 
інформації, основними з яких є такі [11]:

1) штучні нейронні мережі (НМ), перевагою яких 
є здатність представляти будь-яку обмежену безпе-
рервну функцію з будь-якою невеликою помилкою 
апроксимації;

2) нечітка логіка, яка дозволяє відображати вхідні 
дані або змінні в проблемі рішення так, як люди мір-
кують про них;

3) експертні системи, які застосовуються для опи-
су проблеми і використовують інтелект одного або 
кількох ідентифікованих експертів;

4) еволюційні обчислення, які характеризуються 
здатністю адаптації з метою пристосування до навко-
лишнього середовища, моделюючи появу, виживан-
ня та вдосконалення популяції індивідів;

5) мультиагентні системи, що складаються з груп 
агентів з різними цілями та завданнями, які мають 
певні характеристики, і являються активною сферою 
досліджень у складних додатках.

Для створення моделі оцінки працездатності 
proxy-адресів будемо використовувати нейромере-
жевий підхід, який є ефективним для розв’язання 
широкого спектра задач інтелектуального аналізу да-
них, до яких можна віднести і задачу аналізу proxy-
адресів. Існує велика кількість типів НМ, кожна з 
яких використовується для розв’язання відповідної 
задачі [12]. В якості моделі для оцінки працездатнос-
ті proxy-адреси достатньо використати просту НМ у 
вигляді тришарового персептрона (рис. 2).

Рис. 2. Нейромережева модель для оцінки  
працездатності proxy-адресів

Вхідний шар складається з вхідних нейронів, на 
які подаються значення ( S1  – S8 ) конвертованих 
умов працездатності proxy-адреси, кожне значення 
яких дорівнює 0 або 1. З вхідних нейронів інформація 
з вагами (синапсами) передається в прихований шар, 
який складається з одного нейрона і реалізує неліній-
ну функцію:
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На виході персептрона отримуємо значення пра-
цездатності proxy-адреси: 1 – proxy-адреса працез-
датна, 0 – ні.

Розглянемо вхідні змінні НМ, яких вісім, і умови 
їх конвертації у відповідні значення.

S1  – наявність відповіді від ресурсу. Якщо під 
час тестування proxy-адреси відповідь з ресурсу була 
отримана, значенню буде присвоєно 1, якщо ні – 0. 

S2  – чи є дана proxy-адреса новою, чи ні. Якщо 
proxy-адреса нова, то значенню буде присвоєно 1, 
якщо ні – 0.

S3  – наявність відповіді під час перевірки в по-
передній раз. Якщо відповідь була отримана в по-
передній раз, значенню буде присвоєно 1, в іншому 
випадку – 0.

S4  – чи пройшло з початку додання proxy-адреси 
до бази даних три дні, чи ні. Якщо проміжок часу між 
датою додання та поточною більше або дорівнює три 
доби, значенню буде присвоєно 1, якщо ні – 0.

S5  – наявність proxy-адреси на різних джерелах. 
Якщо кількість джерел у сумі складає 35 і більше від-
сотків, значенню буде присвоєно 1, якщо ні – 0.

S6  – кількість разів, коли було отримано відповідь 
від ресурсу під час тестової перевірки proxy-адреси. 
Якщо кількість разів у сумі складає 30% і більше, зна-
ченню буде присвоєно 1, якщо ні – 0.

S7  – кількість разів, коли було отримано відповідь 
від ресурсу під час відправки запитів клієнтом. Якщо 
кількість разів у сумі складає 7 і більше відсотків, зна-
ченню буде присвоєно 1, в іншому випадку – 0.

S8  – наявність п’яти поспіль не отриманих від-
повідей від ресурсу. Якщо умова буде виконана, зна-
ченню буде присвоєно 1, якщо ні – 0.

Вихідною змінною НМ є значення працездатності 
proxy-адреси R: 1 – працездатна, 0 – непрацездатна.

Корабльов М.М., Фомічов О.О., Васюк Д.В.
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4. Експериментальні дослідження

Щоб перевірити правильність функціонування 
НМ, було задано набір з 10 прикладів тестових вхід-
них значень, які наведені в табл. 1, де ( N1  – N10 ) – 
номери тестових даних, ( S1  – S8 ) – вхідні дані, R – 
результат роботи НМ.

Таблиця 1

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 R

N1
0 0 0 0 1 1 0 0 0

N2
0 0 0 0 0 1 1 0 1

N3
0 0 0 1 0 1 1 0 0

N4
0 0 0 1 1 1 1 0 1

N5
0 0 1 1 0 0 0 0 1

N6
0 1 0 1 0 0 0 0 0

N7
1 0 0 0 0 0 0 0 1

N8
0 0 0 0 0 1 1 1 0

N9
0 0 1 0 1 1 1 1 0

N10
1 0 0 1 0 0 0 0 1

Для тестування НМ на вхід подавався набір тесто-
вих даних ( N1  – N10 ), які вказані в табл. 1. Ваги для 
кожного входу були обрані випадковими:

w1  = 0.6294, w2  = 0.8116, w3  = – 0.7460, 
w4  = 0.8268, w5  = 0.2647, w6  = – 0.8049, 
w7  = – 0.4430, w8  = 0.0938.

Після задання ваг виконувалася симуляція НМ, 
результати якої представлені в табл. 2, де ΣW – сума 
ваг кожного вхідного значення, F – результат на ви-
ході нейрона прихованого шару, R – вихідне значен-
ня НМ.

Таблиця 2

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 ΣW F R

N1
0 0 0 0 1 1 0 0 3.5146 0.8431 1

N2
0 0 0 0 0 1 1 0 4.6324 0.9904 1

N3
0 0 0 1 0 1 1 0 0.0561 0.5140 1

N4
0 0 0 1 1 1 1 0 -4.4086 0.0120 0

N5
0 0 1 1 0 0 0 0 4.7822 0.9917 1

N6
0 1 0 1 0 0 0 0 0.5608 0.6366 1

N7
1 0 0 0 0 0 0 0 5.1370 0.9942 1

N8
0 0 0 0 0 1 1 1 -0.5044 0.3765 0

N9
0 0 1 0 1 1 1 1 4.3895 0.9877 1

N10
1 0 0 1 0 0 0 0 0.5607 0.6366 1

З проведеної симуляції (табл. 2) можна зробити 
висновки, що її результати не збігаються тестовими 
вхідними даними (табл. 1). Для отримання потріб-
них результатів необхідно навчити НМ. З цією метою 
був складений набір з 30 комбінацій навчальних зна-
чень, за якими проводилося навчання НМ методом 
зворотного розповсюдження похибки. Були отримані 
нові, більш коректні значення ваг:

w1 = 0.6294, w2  = 0.8116, w3  = – 0.7460, 
w4  = – 4.8160, w5  = – 4.8074, w6  = – 4.8077, 
w7  = – 4.8076, w8  = – 4.8187, 

та проведена симуляція на тестових даних (табл. 1). 
Результати роботи НМ представлені в табл. 3.

Таблиця 3

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 ΣW F R

N1
0 0 0 0 1 1 0 0 -3.5812 0.0016 0

N2
0 0 0 0 0 1 1 0 -6.4568 0.0016 0

N3
0 0 0 1 0 1 1 0 -11.2547 1.2946e-05 0

N4
0 0 0 1 1 1 1 0 -14.4831 5.1292e-07 0

N5
0 0 1 1 0 0 0 0 8.3244 0.9998 1

N6
0 1 0 1 0 0 0 0 10.5064 1.0000 1

N7
1 0 0 0 0 0 0 0 15.1222 1.0000 1

N8
0 0 0 0 0 1 1 1 -23.1957 8.4379e-11 0

N9
0 0 1 0 1 1 1 1 -13.3018 1.6716e-06 0

N10
1 0 0 1 0 0 0 0 10.3242 1.0000 1

Із результатів симуляції (табл. 3) можна зробити 
висновки, що НМ ще не обчислює потрібні значен-
ня і потребує більшої кількості навчальних наборів. 
Додатково було використано ще 60 комбінацій на-
вчальних значень, за якими проводилося до навчан-
ня НМ і були отримані нові значення ваг:

w1  = 15.1222, w2  = 15.3044, w3  = 13.1223,
w4  = – 4.7979, w5  = – 3.2284, w6  = – 3.2284,
w7  = – 3.2284, w8  = – 16.7389.

Результати роботи НМ після проведеної симуляції 
представлені в табл. 4. Видно, що отримані результа-
ти (табл. 4), збігаються з тестовими (табл. 1). Таким 
чином, можна зробити висновок, що НМ успішно 
завершила навчання.

На основі проведених досліджень по навчанню 
і тестуванню НМ, що оцінює працездатність proxy-
адресів, побудовано сервіс «ProxyClassifier», який 
приймає масив класів і конверторів умов. Дані класи 
конвертують поточний стан proxy-адреси в зрозумілі 
для нього значення – 0 або 1, після чого відбуваєть-
ся процес аналізу proxy-адреси на її працездатність. 
У разі успішного підтвердження буде повернуто 1, 
в іншому випадку – 0.

ПОШуК ПрАцЕЗДАТНИх PROXy-АДрЕСІВ З ВИКОрИСТАННЯМ НЕЙрОМЕрЕЖЕВОГО ПІДхОДу
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Таблиця 4

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 ΣW F R

N1 0 0 0 0 1 1 0 0 -1.1027 0.2492 0

N2 0 0 0 0 0 1 1 0 1.1191 0.7538 1

N3 0 0 0 1 0 1 1 0 -0.7898 0.3122 0

N4 0 0 0 1 1 1 1 0 0.6025 0.6462 1

N5 0 0 1 1 0 0 0 0 5.9900 0.9975 1

N6 0 1 0 1 0 0 0 0 -1.4840 0.1848 0

N7 1 0 0 0 0 0 0 0 6.6357 0.9987 1

N8 0 0 0 0 0 1 1 1 -2.6600 0.0654 0

N9 0 0 1 0 1 1 1 1 -10.2696 3.4672e-05 0

N10 1 0 0 1 0 0 0 0 3.8676 0.9795 1

На основі результатів досліджень та проведених 
експериментів був створений додаток, який виконує 
пошук в Інтернеті ресурсів з proxy-адресами та пере-
віряє їх на працездатність. В основі додатку викорис-
товувалася мова програмування PHP та фреймворк 
Symfony. Знайдені proxy-адреси зберігаються в базі 
даних, яка використовується в додатку (MySql). Це 
пов’язано з тим, що фреймворк Symfony має вбудова-
ний функціонал для швидкого підключення і безпо-
середньої роботи з реляційними базами даних. Даний 
додаток було реалізовано як команду, яку можна за-
пускати в реальному часі і результати виконання якої 
заносяться в базу даних. Розроблений додаток може 
бути модифікований або інтегрований як сервіс в 
інші додатки.

Висновки

Proxy-сервер залежно від потреб використання 
забезпечує різні рівні функціональності, безпеки та 
конфіденційності, і який можна налаштувати як веб-
фільтр або брандмауер, що захищає комп’ютер від 
інтернет-загроз. При підключенні до proxy-серверу 
необхідно визначати його працездатність, тобто мож-
ливість відправляти запити на різні ресурси або сер-
віси та отримувати відповіді (request/response).

Відзначені фактори, які можуть впливати на від-
правлення запиту, з використанням proxy-адреси, та 
отримання відповіді від ресурсу, а також розглянуті 
умови для визначення працездатності proxy-адресів. 
Було проаналізовано роботу proxy-адресів, proxy-
серверів, та умови, при яких можна вважати proxy-
адресу працездатною, а при яких ні.

Для створення моделі оцінки працездатнос-
ті proxy-адресів було застосовано нейромережевий 
підхід. В якості моделі для оцінки працездатності 
proxy-адреси використано НМ у вигляді тришарово-
го персептрону. Були сформовані набори навчальних 
даних, що відповідають стану працездатності proxy-
адресів, котрі знаходяться у вільному доступі, і ви-
конане навчання НМ методом зворотного розповсю-
дження помилки. 

Створену НМ було перевірено на визначення ста-
ну працездатності proxy-адресів за допомогою тес-
тових наборів даних. Отримані результати показали 
здатність НМ виявляти працездатні та не працездатні 
proxy-адреси. 

На основі результатів досліджень та проведених 
експериментів був створений додаток, який виконує 
пошук в Інтернеті ресурсів з proxy-адресами, переві-
ряє їх на працездатність та може бути модифікований 
або інтегрований як сервіс в інші додатки.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОдЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ  
ЗА дОПОМОГОЮ СИМПЛЕКС-ПЛАНуВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТу

Проведено математичне й комп’ютерне дослідження технологічної системи ‒ об’ємногідрофобізований 
ніздрюватий бетон автоклавного тверднення з кремнійорганічною поліметилсилоксановою добавкою (ПМС-
100). За допомогою симплекс-планування експерименту показано, що взаємозв’язок між складом сировинної 
суміші, технологічними факторами, структурою та фізико-механічними властивостями ніздрюватого бетону 
описується моделями у вигляді планів другого порядку на гіперкубі відповідної розмірності. Для визначення 
дисперсії відтворюваності виконано триразове повторення дослідів при значеннях вхідних параметрів на 
нульових рівнях.

МОДЕЛЬ МАТЕМАТИЧНА, СИМПЛЕКС-ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ, ФАКТОР ВАРІЮВАН-
НЯ, ПАРАМЕТР ОПТИМІЗАЦІЇ, БЕТОН

Ляшок Я.А., Подкопаев С.В., Повзун А.И., Вирич С.А., Калиниченко В.В. Математическое моделирование 
технологической системы с помощью симплекс-планирования эксперимента. Выполнено математическое и 
компьютерное исследования технологической системы ‒ объемногидрофобизированный ячеистый бетон 
автоклавного твердения с кремнийорганической полиметилсилоксановой добавкой (ПМС-100). С помощью 
симплекс-планирования эксперимента показано, что взаимосвязь между составом сырьевой смеси, техно-
логическими факторами, структурой и физико-механическими свойствами ячеистого бетона описывается 
моделями в виде планов второго порядка на гиперкубе соответствующей размерности. Для определения дис-
персии воспроизводимости выполнено трехразовое повторение опытов при значениях входных параметров 
на нулевых уровнях.

МОДЕЛЬ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ, СИМПЛЕКС-ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА, ФАКТОР ВА-
РЬИРОВАНИЯ, ПАРАМЕТР ОПТИМИЗАЦИИ, БЕТОН

Yaroslav Liashok, Serhii Podkopaiev, Oleksii Povzun, Svitlana Virych, Valerii Kalynychenko. Mathematical modeling 
of a technological system using simplex planning of the experiment. Mathematical and computer research for optimization 
of the composition of bulk hydrophobized cellular concrete of autoclave hardening with silicone polymethylsiloxane ad-
ditive PMS-100. Using simplex planning of the experiment it is shown that the relationship between the composition of 
the raw mixture, technological factors, structure and physical and mechanical properties of aerated concrete is described 
by models in the form of second-order plans on a hypercube of appropriate dimension. To determine the reproducibility 
variance, the experiments were repeated three times at the values   of the input parameters at zero levels. 

MATHEMATICAL MODEL, SIMPLEX EXPERIMENTAL PLANNING, VARIABLE FACTOR, OPTIMIZA-
TION PARAMETER, CONCRETE

БИОНИКА ИНТЕЛЛЕКТА. 2022. № 1 (98). С. 35–41 хНурэ

Вступ

Перспективним теплоефективним будівельним 
матеріалом є ніздрюватий бетон, частка виробів з 
якого в загальному обсязі стінових матеріалів нині 
становить 6-8%. За прогнозними даними обсягів роз-
витку житлового будівництва річна потреба у ніздрю-
ватобетонних виробах зросте в 15 разів порівняно з 
існуючими обсягами його виробництва. Це пов`язано 
зі світовою тенденцією підвищення  опору теплопе-
редачі стінових конструкцій.

Розроблення нових технологій  виробництва ви-
робів з ніздрюватих бетонів дозволить виготовляти 
вироби, при застосуванні яких зовнішні огороджу-
вальні конструкції будуть відповідати нормативному 

значенню опору теплопередачі — 1,7-2,2 м2·°С/Вт для 
різних кліматичних зон.

1. Постановка задачі

Необхідність економії матеріальних та енергетич-
них ресурсів при виробництві ніздрюватого бетону 
вимагає чіткого керування технологією, властивос-
тями матеріалу та якістю готової продукції в цілому. 
Технологічний процес, що містить сукупність тісно 
пов’язаних між собою факторів, є складною статис-
тичною системою. Ефективний аналіз та дослідження 
об’єктів такого роду можливі на основі системного під-
ходу, що передбачає побудову узагальненої моделі, яка 
б відбивала взаємозв’язки між елементами системи [1].
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Однак за умов великої кількості факторів, що 
впливають на властивості матеріалу, практично не-
можливо розробити модель, здатну ефективно 
функціонувати для будь-якої технології та будь-якої 
сировини. У такому випадку задача зводиться до мо-
делювання процесу одержання бетону на основі це-
менту, вапняно-кремнеземистого в’яжучого, кремне-
земистого компонента (мелений кварцовий пісок) та 
кремнійорганічної добавки.

2. Аналіз досліджень і публікацій

Засновниками використання системного під-
ходу до вивчення технології ніздрюватих бетонів є 
О.О. Федін, Є.М. Чернишов та В.О. Вознесенський 
[2-6]. В роботі [5] детально наведено приклади за-
стосування двофакторного ортогонального квадра-
тичного плану, двофакторного плану 32 для побудови 
неповних кубічних моделей, трифакторного неком-
позиційного плану типу Бокса-Бенкіна, двофактор-
ного симплекс-сумуючого плану  (на прикладі вве-
дення в суміш мікродобавок — регуляторів якості 
матеріалів для заощадження дефіцитного компонен-
та), техніко-економічну інтерпретацію моделі і оці-
нювання впливу факторів на вихід (на прикладі для 
ніздрюватих композитів) тощо.

Для єдиного простору трьох рецептурно-техноло-
гічних факторів (РТФ) отримано 24 експерименталь-
но-статистичні моделі, що створюють два порівню-
вані комплекси: «структурні характеристики — РТФ» 
і «технічні властивості — РТФ», які відбивають зако-
номірності впливу РТФ (складу ніздрюватобетонної 
суміші, виду газоутворювача і тривалості ізотермічної 
витримки) на характеристики структури і властивості 
матеріалу [7].

Запропонована розрахункова модель зводиться 
до розв’язання системи рівнянь, в яких міцність на 
стиск ніздрюватого бетону виражена як відношення 
максимального навантаження до площі елементарної 
несучої комірки. На підставі достовірної залежності 
міцності на стиск і її графічних ізоліній, одержаних 
при математичній обробці результатів експерименту, 
доведено, що визначальним фактором оптимізації є 
співвідношення між товщиною міжпорової перего-
родки і діаметром пор, яке для різних видів ніздрю-
ватого бетону може становити 0,1-1,0. Моделювання 
свідчить про наявність у ніздрюватому бетоні псев-
доніздрюватої крупнокапілярної, ніздрюватої капі-
лярної однорідної або крупнопорової неоднорідної 
структури.

В роботі [9] за методом ортогонального централь-
ного композиційного планування (з побудовою від-
повідних номограм) проведено чотирифакторний 
експеримент. Після статистичної комп’ютерної 
обробки експериментальних даних були одержа-
ні поліноміальні моделі другого порядку зміни 
міцності на стиск, середньої густини та коефіці-
єнта розм’якшення силікатних зразків. Виявлено 

оптимальні склади будівельних матеріалів автоклав-
ного тверднення, проведено дослідження впливу ок-
ремих компонентів і режимів автоклавної обробки на 
їх технологічні та фізико-механічні властивості [9].

3. Формулювання цілі та завдань дослідження

Теоретичні узагальнення і прикладні розв’язання 
питань науково-інженерної проблеми управління 
технологічними процесами і якістю будівельних ма-
теріалів становлять нині одне з найактуальніших на-
прямків досліджень. З розробленням цього напрямку 
пов’язані умови і перспективи «наукового володіння 
виробництвом» і можливості переходу виробництва 
на принципи оптимальності хіміко-технологічних 
рішень за критеріями матеріало- та енергоємнос-
ті одержання будівельних матеріалів, виробів, кон-
струкцій. По суті йдеться про створення цілісної 
системи управління технологією і якістю продукції, 
що являє собою багатопланову задачу, центральною 
частиною якої є розкриття фізико-механічної, ме-
хано-хімічної сутності формування якості продукції 
шляхом її оптимізації.

Метою роботи є за допомогою математичного мо-
делювання і оптимізації залежності зміни фізико-ме-
ханічних властивостей від технологічних параметрів 
автоклавного тверднення одержання високоефектив-
ного ресурсоекономічного об’ємногідрофобізованого 
ніздрюватого бетону.

Використовуючи комп’ютерні програми оптимі-
заційного конструювання будівельних композитів, 
завданнями  дослідження є:

1.Розробити математичну модель
2.Побудувати номограми залежностей параметрів 

оптимізації системи від факторів варіювання
3.Визначити оптимальний склад ніздрюватого бе-

тону
4. Викладення основного матеріалу досліджень
Як об’єкти дослідження прийнято:
– кремнеземистий компонент ‒ мелений кварцо-

вий пісок;
– портландцемент марки М500;
– вапно комове негашене за ДСТУ Б В.2.7-90:2011;
– кремнійорганічна добавка ‒ поліметилсилокса-

нова (ПМС-100);
– вода за ДСТУ Б В.2.7-273:2011;
– газоутворювач ‒ пудра алюмінієва пігментна 

(ПАП-1).
Для вивчення взаємозв’язку між технологічними 

факторами, структурою та властивостями ніздрюва-
того бетону автоклавного тверднення було застосова-
но симплекс-планування експерименту. Цей взаємо-
зв’язок описується моделями у вигляді планів другого 
порядку на гіперкубі відповідної розмірності [5].

Відповідно до алгоритму симплексного методу 
[10] експериментальне визначення оптимальних зна-
чень цільової функції здійснювали за такою послі-
довністю:
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕхНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ЗА ДОПОМОГОЮ СИМПЛЕКС-ПЛАНуВАННЯ ЕКСПЕрИМЕНТу

1) обирали цільову функцію, інтервали варіюван-
ня, інтервали факторів варіювання і виконували ко-
дування факторів;

2) уточнювали план експерименту, тобто обчислю-
вали координати початкового симплекса. Кількість 
дослідів N = k + 1;

3) проводили відповідні досліди за планом експе-
рименту;

4) упорядковували відгуки згідно зі ступенем їх 
зменшення і виділяли найменше значення відгуку 
Yimin, яке потім відкидали;

5) будували новий симплекс. Він утворюється вер-
шинами, що залишилися, вихідного симплекса і но-
вою вершиною, яка виходить шляхом дзеркального 
відбиття відкинутої відносно протилежної грані ви-
хідного симплекса. Координати нової точки x обчис-
лювали за формулою:
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де хi ‒ координати вершини вихідного симплекса  
з найменшим значенням цільової функції.

Побудова плану у вигляді симплекса дозволяє ви-
значити (передбачити) відгук у новій вершині х*:
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6) проводили експеримент у новій точці х* і одер-
жували експериментальне значення y* цільової функ-
ції;

7) послідовно переміщували симплекс, під час чого 
на кожному кроці відбувалось скидання вершини 
симплекса з найменшим значенням цільової функції 
і реалізація досліду у новій вершині. При цьому на-
прямок руху співпадає з направленням градієнта.

Рівні варіювання технологічних факторів призна-
чали на основі попередньо проведених однофактор-
них експериментів. Результати експериментів обро-
бляли методами математичної статистики [11], [12]. 
Побудову поліноміальних моделей здійснювали за 
методом повного перебору, що дозволяло серед мно-
жини можливих (при заданій структурі) обрати най-
кращу модель за критерієм Фішера. Довірчі інтерва-
ли оцінок отриманих результатів визначали на основі 
результатів випробувань малих вибірок із застосу-
ванням розподілу Стьюдента при надійності, що 
дорівнювала 0,95. Для обчислення дисперсії відтво-
рюваності виконано триразове повторення дослідів 
при значеннях вхідних параметрів на нульових рів-
нях. Однорідність дисперсій перевіряли за критерієм 
Кохрена. Адекватність моделі перевіряли за критері-
єм Фішера.

Для систем, що є сумішами різних компонентів, 
змінні хі (i=1, 2, 3, …, n) є пропорціями (відносним 
вмістом) компонентів суміші та задовольняють умові:
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Геометричне місце точок, що задовольняють умові 
нормованості суми змінних (3), являє собою (n–1)-
мірний правильний симплекс (трикутник для n=3, 
тетраедр для n=4 тощо). Кожній точці такого симп-
лекса відповідає суміш визначеного складу і, навпа-
ки, будь-якій комбінації відносних вмістів компо-
нентів відповідає визначена точка симплекса.

Координати компонентів визначали у симплек-
сній системі координат, в якій відносні вмісти кож-
ного компонента відкладаються вздовж відповід-
них сторін (граней) симплекса від 0 до 1. Отримані 
апроксимуючі моделі можуть бути використані для 
передбачення відгуків в будь-якій точці симплексу. 
Точність передбачення відгуку в різних точках симп-
лексу різна і окрім координат точки залежить від екс-
тремальної ситуації (дисперсії досліду, кількості пара-
лельних спостережень у вузлах симплексної ґратки).

Для підбору та моделювання рецептур ніздрюва-
тобетонної суміші проведено підготовку сировинних 
компонентів, що включала здрібнення і усереднення 
складових, підігрів води і приготування водно-алю-
мінієвої суспензії.

Вплив широкого діапазону концентрацій кремні-
йорганічної поліметилсилоксанової добавки ПМС-
100 на міцність ніздрюватого бетону на стиск визна-
чали на зразках-кубах 100х100х100 мм. Зразки були 
виготовлені згідно з вимогами [13] з бетонної сумі-
ші рецептури (Цемент : Вапно : Пісок) 1 : 0,61 : 0,89. 
Рухомість суміші за Суттардом [14], [15]  ‒ 14 ± 2 см. 
Зразки витримували в формах до автоклавної оброб-
ки впродовж 12 годин, після чого запарювали  в ла-
бораторному автоклаві місткістю 0,07 м3 за режимом: 
прогрів та підйом тиску пари до 1 МПа ‒ 3 години; ви-
тримування при тиску пари 1 МПа ‒ 6 годин; знижен-
ня тиску пари за рахунок природного охолодження.

З метою моделювання складу ніздрюватобетонної 
суміші (табл. 1) проведено аналіз процесів синтезу 
гідросилікатів з використанням розробленої теоре-
тичної моделі. Кремнійорганічну поліметилсилокса-
нову добавку ПМС-100 приймаємо в розрахунок як 
високоактивний кремнеземистий компонент, вважа-
ючи, що присутність органічної складової добавки не 
впливає суттєво на склад новоутворень. Коефіцієнт 
гідравлічної активності добавки ПМС-100 приймемо 
0,5, а для піску 0,035.

Таблиця 1
Витрата компонентів ніздрюватобетонної суміші  

для виготовлення бетону густиною 400 кг/м3

Витрата компонентів на 1 м3, кг

вапно цемент
кремне- 

земистий  
компонент

вода добавка
алюмінієва 

пудра

95,28 155,64 138,17 155 7,8 0,55
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Збільшення вмісту добавки ПМС-100 понад 2% 
спричиняє зниження міцності готових виробів. 
Однією з можливих причин такого явища є понад-
оптимальна автоклавна обробка (тобто, починаючи з 
10-ї години новоутворення перекристалізовуються та 
укрупнюються, що викликає порушення структури). 
Іншою – утворення лінз гідрофобізатора, що спри-
чиняють розклинюючу дію та викликають порушен-
ня зв’язків між  новоутвореннями.

Досліджувана добавка ПМС-100 фактично реагує 
вже на стадії змішування, формування та доавто-
клавної витримки. Тому доречним стало розглянути 
розрахунок синтезу за умови, що добавка на початок 
синтезу (тобто в 0 годин) повністю переходить у но-
воутворення. Оптимальні склади високоефективного 
ресурсоекономічного об’ємногідрофобізованого ніз-
дрюватого бетону визначали як оптимальні області 
допустимих значень факторів варіювання Х1, Х2, Х3 

(табл. 2).
Таблиця 2

Значення факторів варіювання

Система

Фізичний зміст фактора 
варіювання

Вміст 
портланд-
цементу, 

кг

Вміст 
вапна, 

кг

Вміст 
добавки 

ПМС-100, 
кг

Х1 Х2 Х3

Ніздрю-
ватий 
бетон

Інтервал  
варіювання

10 20 1

Рівні  
фактора  

у кодованих 
числах

-1
0

+1

120
130
140

40
60
80

1
2
3

Ці оптимальні області обмежені поверхнями рівня 
функції відгуку за кожним з параметрів оптимізації 
(табл. 3).

Матриця планування експерименту і отримані 
значення параметрів оптимізації надані в табл. 4.

За критерій оптимальності плану прийнято кри-
терій D-оптимальності, який пов’язаний з мініміза-
цією об’єму еліпсоїду розсіювання оцінок параметрів 
рівнянь регресії [16]. Для створеного плану експери-
менту за методом найменших квадратів обчислено 
коефіцієнти рівнянь регресії за виразом [17]:

bi  = (X*·X)-1 · X*∙Y,

де bi − коефіцієнт рівняння регресії; Х − матриця плану 
експерименту; Х* − транспонована матриця плану екс-
перименту; (X*·X)-1 – матриця, обернена добутку ма-
триці плану експерименту на його транспоновану ма-
трицю; Y – вектор-стовпець результатів експерименту.

Таблиця 3
Параметри оптимізації системи

№ 
з.п.

Код па-
раметра 

опти-
мізації

Фізичний зміст параметра 
оптимізації

Граничні 
значення 
функції 
відгуку

1 Y1
Міцність на стиск бетону, σст,  
МПа

2,90;  
3,27

2 Y2
Морозостійкість бетону, F,  
цикли

> 25;  
> 25

3 Y3 Водопоглинання бетону, W, % <8; < 8

4 Y4 Середня густина бетону, ρо, кг/м3 351; 449

За планом з однією центральною точкою дослі-
джено 15 сумішей (табл. 4).

Таблиця 4
Матриця планування та результати експерименту

№

План Результат

Х1 Х2 Х3

Y1 Y2 Y3 Y4

Y11 Y12 Y21 Y22 Y31 Y32 Y41 Y42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 -1 -1 -1 20,8 26,1 19 21 5,0 5,8 412 420

2 -1 -1 +1 26,2 28,1 20 22 0,8 1,2 380 392

3 -1 +1 -1 22,0 24,1 20 24 4,9 5,6 386 408

4 +1 -1 -1 21,8 23,6 20 22 5,1 5,8 404 412

5 -1 +1 +1 24,6 26,2 20 22 0,8 1,4 410 418

6 +1 -1 +1 21,0 22,8 19 20 1,0 1,3 398 420

7 +1 +1 -1 22,6 26,8 21 23 4,6 4,8 402 414

8 +1 +1 +1 29,1 32,1 21 24 0,8 1,2 396 416

9 +1 0 0 34,1 36,2 26 30 1,2 1,9 380 410

10 -1 0 0 36,1 38,2 24 26 1,9 2,2 390 420

11 0 +1 0 32,0 34,0 25 30 1,4 2,1 380 420

12 0 -1 0 31,8 35,1 27 31 1,7 2,2 385 415

13 0 0 +1 28,1 32,1 22 26 1,0 1,3 402 412

14 0 0 -1 27,4 32,6 20 21 4,2 5,0 380 416

15 0 0 0 32,6 34,1 24 28 1,6 2,4 394 414

Норматив 28,97 32,74 >25 >25 <8 <8 351 449

Ляшок Я.О., Подкопаєв С.В., Повзун О.І., Вірич С.О., Калиниченко В.В.
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Сировинну суміш готували шляхом спільного 
перемішування цементу, вапняно-кремнеземистого 
в’яжучого, кварцового піску, води, добавки ПМС-100 
та водної суспензії алюмінієвої пудри (ПАП-1) та по-
верхнево-активної речовини (ПАР).

Вапняно-кремнеземисте в’яжуче готували спіль-
ним помелом вапна та піску у співвідношенні 1:1,8 
до питомої поверхні 550 м2/кг. Активність вапняно-
кремнеземистого в’яжучого становила 44%.

Суспензію газоутворювача готували при інтен-
сивному перемішуванні алюмінієвої пудри ПАП-1 
з водою при температурі 60-65 оС. Витрата ПАП-1 від 
0,2% до 0,6% від маси сухих компонентів.

У всіх точках плану прийнято витрату води, що за-
безпечує рухомість суміші на віскозиметрі Суттарда 16 
см. При цьому водотверде відношення змінювалося у 
межах 0,4-0,5.

Обробка результатів експерименту і обчислення 
коефіцієнтів рівнянь регресії з урахуванням їх значу-
щості дозволили одержати поліноміальні моделі.

Статистичний аналіз отриманих результатів міс-
тить перевірку двох статистичних гіпотез:

– про значущість отриманих коефіцієнтів моделі;
– про адекватність представлення результатів 

експерименту здобутим рівнянням регресії.
Результати розрахунку математичної моделі з по-

слідовним регресійним аналізом наведено на рис. 1 ‒ 
рис. 4.

На основі аналізу результатів експерименту вста-
новлено оптимальний склад сировинної суміші для 
автоклавного об’ємногідрофобізованого ніздрювато-
го бетону, що забезпечує підвищені фізико-механічні 
характеристики (табл. 5).

Таблиця 5
Оптимальний склад ніздрюватого бетону

Компонент Вміст, % від маси сухих

Портландцемент 140 кг (35%)

Вапно 60 кг (15%)

Пісок кварцовий 189 кг (47,25%)

Добавка ПМС-100 2% 

Газоутворювач 0,55% 

Поверхнево-активна речовина 0,2%

 
а

 
б

Рис. 1. Номограма залежності функції відгуку  
(середня густина ніздрюватого бетону ρо)  

від вмісту вапна і вмісту добавки ПМС-100 
а) ‒ (tS)e=2,517; б) ‒(tS)e=6,0

 
а

 
б

Рис. 2. Номограма залежності функції відгуку 
(міцність ніздрюватого бетону на стиск σст)  
від вмісту вапна і вмісту добавки ПМС-100 

а) ‒ (tS)e=2,517; б) ‒(tS)e=2,79

а

б

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕхНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ЗА ДОПОМОГОЮ СИМПЛЕКС-ПЛАНуВАННЯ ЕКСПЕрИМЕНТу



40

Висновки та напрямок  
подальших досліджень

На підставі розробленої математичної моделі за до-
помогою симплекс-планування експерименту  ніздрю-
ватий бетон оптимального складу характеризується під-
вищеною якістю.

За вмісту 2% (від маси сухих компонентів) кремні-
йорганічної поліметилсилоксанової добавки (ПМС-
100) фізико-механічні властивості досліджуваного 
ніздрюватого бетону є такими:

– середня густина ‒ 400 кг/м3;
– міцність на стиск ‒ 2,9 МПа;
– морозостійкість ‒ 25 циклів поперемінного за-

морожування‒відтавання;
– водопоглинання ‒ < 5%.
Подальші роботи будуть присвячені впроваджен-

ню результатів наукових досліджень у виробни-
цтво (випуск дослідно-промислової партії об’ємно-
гідрофобізованого ніздрюватого бетону автоклавного 
тверднення).
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Рис. 3. Номограма залежності функції відгуку  
(водопоглинання ніздрюватого бетону)  

від вмісту вапна і вмісту добавки ПМС-100 
а) ‒ (tS)e=0,229; б) ‒(tS)e=0,279
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Рис. 4. Номограма залежності функції відгуку 
(морозостійкість ніздрюватого бетону F)  

від вмісту вапна і вмісту добавки ПМС-100 
а) ‒ (tS)e=2,027; б) ‒(tS)e=2,280
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Науково-технічний журнал «Біоніка інтелекту» при-

ймає до друку написані спеціально для нього оригінальні 

рукописи, які раніше ніде не друкувались. Структура руко-

пису повинна бути такою: індекс УДК, відомості про ав-

торів, заголовок, анотації (на трьох мовах), ключові слова, 

вступ, основний текст статті, висновки, список використа-

ної літератури, резюме.

Відповідно до Постанови ВАК України від 15.01.2003 

№7-05/1 (Бюлетень ВАК, №1, 2003, с. 2), стаття повинна 

мати такі необхідні елементи: постановка проблеми у за-

гальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і пу-

блікацій і виділення не вирішених раніше частин загальної 

проблеми в даній області; формулювання цілей та завдань 

дослідження; виклад основного матеріалу досліджень з по-

вним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; ви-

сновки з даного дослідження та перспективи подальших 

досліджень у даному напрямку. 

Статті мають бути виконані в редакторі Microsoft 

Word. Формат сторінки – А4 (210×297 мм), поля: верх-

нє – 25 мм, нижнє – 20 мм, ліве, праве – 17 мм. Кількість 

колонок – 2, з інтервалом між ними 5 мм, основний 

шрифт Times New Roman, кегль основного тексту – 

10 пунктів, міжрядковий інтервал – множник (1,1),  

абзацний відступ – 6 мм. Обсяг рукопису – від 6 до 12 сто-

рінок (мови: українська, англійська, російська та мовою 

орігінала).

УДК друкується з першого рядка, без відступів, вирів-

нювання по лівому краю. 

ПІБ автора (-ів), назва статті, назва та адреса учбово-

го закладу необхідно надати повністю російською, україн-

ською та англійською мовами.

Назва статті друкується прописними літерами; шрифт 

прямий, напівжирний, кегль 12. 

Назви розділів нумерують арабськими цифрами, виділя-

ють жирним шрифтом. Відступи для назви статті, ініціалів 

та прізвищ авторів, відомостей про авторів, назв розділів, 

вступу та висновків, списку літератури: зверху – 6 пт, знизу 

– 3 пт.

Анотації (мовою статті, абзац 6–12 рядків, кегль 9) роз-

міщують на початку статті, в ній має бути розміщена ін-

формація про очікувані результати описаних досліджень 

(на  трьох мовах).

Ключові слова (4–10 слів з тексту статті, які з точки зору 

інформаційного пошуку несуть змістовне навантаження) 

наводять мовою рукопису, через кому в називному відмін-

ку, кегль 9.

Рисунки та таблиці (чорно-білі, контрастні) розміщу-

ються у тексті після першого посилання у вигляді окремих 

об’єктів і нумерують арабськими цифрами наскрізною ну-

мерацією за наявності більше ніж одного об’єкта. Невеликі 

схеми, що складаються з 3–4 елементів виконують, вико-

ристовуючи вставку об’єкта Рисунок Microsoft Word. Більш 

складні виконують у графічних редакторах у вигляді чор-

но-білих графічних файлів форматів .tif, .jpg, .wmf, .cdr із 

розділенням 300 dpi. Рисунки мають міститися у тексто-

вому файлі й обов’язково подаватися окремими файлами 

з відповідними назвами (наприклад, рис1.jpg). 

Усі елементи рисунка, включаючи написи, повинні 

бути згруповані. Усі написи в рисунках і таблицях мають 

бути виконані шрифтом Times New Roman, кегль у рисун-

ках – 10, у таблицях – 9.

Рисунок повинен мати центрований підпис (поза ри-

сунком), шрифт 9, відступи зверху і знизу по 6 пт. Ширина 

рисунка має відповідати ширині колонки (або ширині сто-

рінки).

Формули, символи, змінні повинні бути набрані в редак-

торі формул MathType. Формули розміщують посередині 

рядка й нумерують за наявності посилань на них у руко-

писі. Шрифт – Times New Roman. Висота змінної – 10 

пунктів, великих і малих індексів – 8 пт, основний матема-

тичний символ – 12 (10) пт. Змінні, позначені латинськими 

літерами, набирають курсивом, грецькі літери, скорочення 

російських слів і цифри – прямим написанням. Змінні, які 

є в тексті, також набирають у редакторі формул.

Список літератури вміщує опубліковані джерела, на які є 

посилання в тексті, укладені у квадратні дужки, друкують без 

абзацного відступу, кегль 9 пт, відступ зверху – 6 пт.  

Після списку літератури з відступом зверху 6 пт за-

значають дату подання статті до редколегії. Число та мі-

сяць задають двозначними числами через крапку. Розмір 

шрифта – 9 пт, курсив, вирівнювання по правому краю.

Резюме (Times New Roman, кегль — 10 пунктів,) по-

дають англійською мовою: обсяг резюме  до 2000 зна-

ків (бажаний переклад). Структура резюме: Background, 

Materials and methods, Results, Conclusion.

Разом із рукописом (на аркушах білого паперу форма-

ту А4 щільністю 80-90 г/м2, надрукований на лазерному 

принтері)  необхідно подати такі документи:

1. Заяву, яку повинні підписати всі автори. 

2. Акт експертизи про можливість опублікування мате-

ріалів у відкритому друці (якщо потрібно).

3. Рецензію, підписану доктором чи кандидатом  наук.

4. Відомості про авторів.

5. Електронний варіант  рукопису, резюме та відомос-

тей про авторів.

6. Зробити оплату публікації.

Необхідно також зазначити один з наступних тематич-

них розділів, якому відповідає рукопис:

1. Теоретичні основи інформатики та кібернетики. 

Теорія інтелекту.

2. Математичне моделювання. Системний аналіз. 

Прийняття рішень.

3. Інтелектуальна обробка інформації. Розпізнавання 

образів.

4. Інформаційні технології та програмно-технічні ком-

плекси.

5. Структурна, прикладна та математична лінгвіс тика.

6. Дискусійні повідомлення.
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