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Побудова системи підтримки прийняття рішень на основі теорії байєсівських мереж
для моделювання поведінки складних систем
Науковий керівник — д.т.н., проф. П.І. Бідюк.
Розроблено низку математично обґрунтованих методів для розв’язання
слабоструктурованих задач моделювання, прогнозування та класифікації на основі
використання мереж Байєса із прихованими вершинами. Створена нова п’ятикрокова
методика знаходження параметрів мережі Байєса з прихованими вершинами на основі
алгоритму максимізації математичного очікування. Для визначення мір зв’язку між
вершинами мереж Байєса запропоновано використати такі коефіцієнти: Пірсона; Чупрова;
Крамера; лямбда Гудмана та значення взаємної інформації. Для розв’язання задачі
моделювання поведінки складних систем запропонована оригінальна методика побудови та
застосування гібридних мереж Байєса. Вона грунтується на використанні структурного ЕМ
або градієнтного методів для побудови топології мережі та формування імовірнісного
висновку на основі як точних так і наближених методів. Для формування висновку у
гібридній мережі Байєса запропоновано новий підхід до дискретизації неперервних змінних
із використанням методів кластерного аналізу.
На основі запропонованих методів і алгоритмів розроблена оригінальна архітектура
системи підтримки прийняття рішень для розпізнавання образів, а також програмно
реалізована система підтримки прийняття рішень для інтелектуального аналізу даних на
основі байєсівських мереж. При цьому забезпечена можливість оперативної модифікації
створених обчислювальних процедур за рахунок відкритої модульної архітектури
комп’ютерної системи підтримки прийняття рішень при моделюванні та прогнозуванні
станів. На основі розробленого програмного забезпечення побудовано низку практично
значимих моделей у вигляді гібридних мереж та мереж з прихованими вершинами.
Побудову математичних імітаційних моделей виконано на основі статистичних
(експериментальних) даних та експертних оцінок, які поповнюються та оновлюються у
процесі використання моделі. Для перевірки коректності теорії використано аналітичні
процедури та обчислювальні експерименти з використанням значних об’ємів статистичних
даних та експертних оцінок.
Розроблені методи побудови топології мереж Байєса та ймовірнісного висновку в них
відносяться до надзвичайно популярного напрямку сучасної математики “інтелектуального
аналізу даних”, призначеного для автоматичного пошуку причинно-наслідкових
взаємозв’язків та моделюванні різноманітних процесів на основі використання великих
статистичних баз даних. Вартість аналогічних бізнес-версій програмних засобів складає від
140 до 5200 €, в залежності від типу ліцензії та комплектації. Наприклад, французька
BayesiaLab, канадська Netica та датська Hugin-Expert.
Існуючі результати впровадження.
Результати роботи впроваджені у вигляді системи підтримки прийняття рішень для
оцінювання кредитних ризиків в ПромінвестБанку, що дозволить більш точно оцінювати
ймовірність дефолту фізичних осіб.
За матеріалами роботи захищена кандидатська дисертація за темою: “Моделі і методи
побудови та аналізу байєсівських мереж для інтелектуального аналізу даних”.
Результати роботи впроваджено у навчальний процес Національного технічного
університету «Київський політехнічний інститут», Херсонського національного технічного
університету та Херсонського морського інституту. В ННК ІПСА результати роботи
використовуються в навчальних дисциплінах: «Моделювання економіки перехідного
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періоду», «Аналіз часових рядів», «Прикладна статистика» та «Проектування комп’ютерних
інформаційних систем». Створюється новий курс: «Мережі Байєса і дерева рішень».
Заплановано розроблених методів та алгоритмів сумісно з компанією SAS Institute
Ukraine для розробки нового статистичного модуля SAS Bayesian Net.
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