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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Інформаційні технології (ІТ) інтенсивно застосовують в 
усьому світі в різних галузях і вже практично неможливо обійтися без їх 
використання. Удосконалення засобів обчислювальної техніки, математичного 
апарату, що використовується при обробці значних об’ємів інформації при 
прийнятті рішень, дозволило значно розширити коло задач, які можливо було б 
вирішити за допомогою автоматизованих інформаційних систем, що містили б у 
своєму складі базу знань з елементами інтелекту, систем обробки інформації, систем 
підтримки прийняття рішень. Застосування ІТ дозволяє отримувати фахівцю в 
предметній області кількісні характеристики, необхідні для прийняття рішень. 

Існує широкий клас об’єктів, що характеризуються множиною змінних разом з 
відносинами між ними, великою кількістю можливих станів, невизначеністю 
параметрів, що ускладнює задачу прийняття рішень. При цьому, вихід об’єкту може 
бути складовою дії різної комбінації входів. Такі об’єкти прийнято називати 
багатозв’язними. На сьогоднішній день для такого класу об’єктів достатньо добре 
розроблений математичний апарат управління та регулювання, але він не дає змоги 
розглянути проблему в комплексі. Відомі моделі, методи та інформаційні технології 
оцінки стану багатозв’язних об’єктів (БО) не дозволяють визначити попередній стан 
об’єкту, виявити імовірність виникнення негативних станів об’єкта та запобігти їх 
подальшому розвитку на фоні можливих негативних ризиків, що не дає можливості 
ефективно визначити та прогнозувати стан об’єкту.  

Класичні системи підтримки прийняття рішень (СППР), що налічують у 
своєму складі базу знань, не враховують специфіки багатозв’язного об’єкту, 
структура якого є невизначеною. 

Клас задач, що вирішуються за допомогою СППР у різних галузях, стрімко 
розширюється. Такі системи набули широкого використання у таких сферах 
людської діяльності як соціальна, економічна, технологічна, медична та інших. 

Задачі управління динамічними БО, створення ІТ і СППР в такій постановці 
розглянуті багатьма відомими українськими та закордонними вченими, такими як 
Барсегян А.А., Вінер Н., Єрофєєв А.О., Зайченко Ю.П., Згуровський М.З., 
Zadeh L.A, Івахненко Г.І., Колмагоров А.П., Купріянов М.С., Ларичев О.І., 
Мошкевич Є.М., Орлов А.І., Пасічник В.В., Снитюк В.Е., Тімофєєв В.О., 
Філатов В.О., Федосов Б.Т. та іншими. 

Якщо питання управління БО вирішені достатньо добре, то питання 
структурної, модельної та інформаційної інтеграції, а саме розробки комбінованих 
інтелектуальних СППР БО за умов невизначеності з елементами експертної 
системи, досліджені недостатньо, оскільки процес прийняття рішення є слабко 
формалізуємим та структурно невизначеним.  

Вирішення задачі дослідження інтелектуальних СППР при визначенні та 
прогнозуванні стану БО за умов невизначеності вимагає відповідного рівня 
автоматизації процесів обробки інформації, у зв’язку з чим розробка моделей, 
методів та ІТ прийняття рішень для даного класу об’єктів є актуальною, що й 
зумовило вибір теми дослідження, мети і задач дисертаційної роботи. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темеми. Дисертаційна 
робота виконана на кафедрі біомедичної інженерії Харківського національного 
університету радіоелектроніки. Основу роботи складають результати теоретичних та 
практичних досліджень, що виконані автором у рамках науково-дослідної роботи за 
держбюджетною темою: «Теоретичні основи і концепція діагностики та лікування 
станів, що погрожують життєдіяльності людини» номер державної реєстрації 
0117U002523, термін виконання 2017-2019 рр.), а також планових робіт за 
договором «Про науково-технічне співробітництво між Харківським національним 
університетом радіоелектроніки та Харківською медичною академією 
післядипломної освіти» (№ 156 від 12.02.2015 р.). У зазначених роботах здобувач 
був виконавцем окремих розділів.  

Мета та завдання дослідження. 
Метою дисертаційної роботи є підвищення ефективності прийняття рішень в 

багатозв’язних об’єктах.  
Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання:  
1) провести аналіз моделей, методів та інформаційних технологій підтримки 

прийняття рішень, що використовуються при визначенні та прогнозуванні стану 
багатозв’язного об’єкту; 
 2) розробити метод аналізу стану багатозв’язного об’єкту за умов 
невизначеності; 
 3) розробити математичні моделі класифікації станів багатозв’язних об’єктів 
за умов невизначеності; 
 4) розробити математичні моделі прогнозування поведінки об’єкту в просторі 
станів; 
 5) розробити інформаційну технологію та структуру інтелектуальної системи 
підтримки прийняття рішень для прогнозування поведінки багатозв’язних об’єктів;  
 6) провести експериментальну перевірку та впровадження розробленої 
інформаційної технології при розв’язанні медичної задачі на прикладі 
прогнозування стану пацієнта з інфарктом міокарда.  

Об'єктом дослідження є процес прийняття рішень в багатозв’язних об’єктах. 
Предметом дослідження є моделі, методи та інформаційні технології 

підтримки прийняття рішень в багатозв’язних об’єктах. 
Методи дослідження. У роботі використані методи багатовимірного 

статистичного аналізу (дискримінантний аналіз) – для класифікації станів 
багатозв’язного об’єкту за умов невизначеності; методи аналізу дожиття та метод 
вербального аналізу рішень (ординальна класифікація станів) – для розробки 
моделей прогнозування поведінки об’єкту в просторі станів; методи штучного 
інтелекту (продукційна модель подання знань) – при побудові моделі подання знань 
та створенні бази знань інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень.  

Наукова новизна отриманих результатів:  
– Вперше отримано метод аналізу стану багатозв’язного об’єкту за умов 

невизначеності, який на відміну від існуючих побудовано на двухрівневій 
комплексній моделі в системах підтримки прийняття рішень, де на першому рівні 
вирішується задача класифікації об’єктів на основі моделі подання знань, а на 
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другому рівні – прогнозування їх поведінки, що дозволяє підвищити ефективність 
прийняття рішень у багатозв’язних об’єктах.  

– Удосконалено математичні моделі оцінки стану багатозв’язного об’єкту за 
умов невизначеності, які грунтуються на методах багатовимірного статистичного 
аналізу даних та вербальному аналізі рішень, шляхом подання знань на першому 
рівні і оцінки параметрів стану об’єкту досліджуваного класу на другому рівні, що 
дозволяє створити інтелектуальну систему підтримки прийняття рішень. 

– Удосконалено інформаційну технологію системи підтримки прийняття 
рішень у багатозв’язних об’єктах, яка на відміну від існуючих заснована на 
інтелектуальних моделях баз знань та даних реляційного типу, що дозволяє 
прогнозувати стан багатозв’язних об’єктів.  

Практична цінність отриманих результатів:  
Розроблено інформаційну технологію визначення та прогнозування стану 

багатозв’язного об’єкту, яка заснована на створених моделях та методі, складається 
з базових програмних компонент для визначення стану складних об’єктів, 
імовірності розвитку ускладнень та прогнозування відновлення негативних станів, 
що дозволяє знизити кількість негативних випадків та підвищити якість заходів 
щодо їх попередження.  

Створено структуру інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень для 
діагностики стану об’єкту, в основу якої покладено розроблену інформаційну 
технологію, що дозволяє підвищити ефективність прийняття рішень при лікуванні 
хворих на інфаркт міокарда та скоротити час обстеження. 

Результати дисертаційної роботи були клінічно апробовані в Харківській 
міській клінічній лікарні № 4 скорої невідкладної медичної допомоги ім. О.І. 
Мещанінова та впроваджені в роботу (акти клінічної апробації від 2008 р., 2016 р. 
та впровадження результатів дисертаційної роботи від 2009 р.); впроваджені у 
навчальний процес на кафедрі економічної кібернетики та управління економічною 
безпекою Харківського національного університету радіоелектроніки при 
викладанні дисциплін «Інформаційні системи в економіці», «Системи підтримки 
прийняття рішень», в курсовому та дипломному проектуванні (акт впровадження 
від 21.04.2017 р. ); впроваджені на Державному підприємстві «Харківський 
науково-дослідний інститут технології машинобудування» (акт впровадження від 
8.02.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Усі положення дисертаційної роботи, які 
виносяться на захист, основні результати теоретичних та експериментальних 
досліджень одержані автором самостійно.  
 В роботах, опублікованих у співавторстві, здобувачеві належить: реалізація 
інформаційної технології підтримки прийняття рішень у вигляді web-додатка [1]; 
підхід до попередження критичного стану об’єкту; з урахуванням особливостей 
інформативних ознак [2]; розроблення математичної моделі прогнозування стану 
багатозв’язного об’єкту з урахуванням визначених предикторів ризику виникнення 
негативного стану об’єкта [3]; розроблення модуля аналізу та зберігання даних 
автоматизованої системи діагностики стану об’єкту [4]; реалізація концептуальної 
моделі бази даних інформаційної системи із застосуванням СУБД MySQL [5]; 
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розроблення методу аналізу стану багатозв’язних об’єктів [6]; розроблення 
інформаційної моделі процедури "текст → схема" [7]; розроблення структурної 
схеми системи підтримки прийняття рішень для визначення стану багатозв’язного 
об’єкту [8]; обгрунтування доцільності розробки та використання інформаційних 
технологій для мобільної діагностики та телемоніторингу життєвих функцій людини 
[9]; розроблення схеми функціональної структури інформаційної системи визначення 
та прогнозування стану багатозв’язних об’єктів [10]; розроблення математичної 
моделі визначення попереднього стану об’єкту [11]; підхід до редукції розмірності 
простору ознак під час визначення стану багатозв’язного об’єкта [12]; розроблення 
математичної моделі класифікації стану багатозв’язних об’єктів за умов 
невизначеності, яку показано на медичному прикладі прогнозування стану пацієнтів 
з інфарктом міокарда лівого шлуночка задньої локалізації [13]; визначення 
інформативних показників для попередньої оцінки стану багатозв’язного об’єкту 
[14]; ідея та створення реляційної моделі бази даних визначення стану багатозв’язних 
об’єктів [15]; створення прогнозної моделі госпітальних результатів за 
лабораторними показниками крові [16]; виявлення багатомірного вектора визначення 
стану об’єкта [17]; розроблення концептуальної та логічної моделі бази даних 
інформаційної системи визначення та прогнозування стану багатозв’язного об’єкту 
[18]; розроблення бази даних для інформаційної системи аналізу ЕКГ на основі 
безперервного вейвлет перетворення [19]; визначення особливостей застосування 
математичних методів для обробки вихідних даних про стан об’єкту для подальшого 
аналізу [20]; реалізація інформаційної системи визначення та прогнозування стану 
об’єкту [21]; визначення функції дожиття хворих, що перенесли інфаркт міокарда 
[22]; виявлення особливостей визначення результату захворювання у пацієнтів, що 
перенесли інфаркт міокарда [23]; розроблення функціональної моделі процесу 
визначення та прогнозування стану багатозв’язних об’єктів [24]. 
 Апробація результатів дисертації. Основні наукові результати та 
положення дисертаційної роботи доповідалися і обговорювались на різних 
міжнародних та національних науково-технічних конференціях, конгресах, 
симпозіумах та форумах, зокрема, на: Міжнародному молодіжному форумі 
«Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті» (м. Харків, 2007, 2015 рр.); Міжнародній 
конференції “Information research and applications” (Варна, 2007 р.); ХХІ 
Всеросійській науково-технічній конференції студентів, молодих вчених і фахівців 
«Биотехнические, медицинские и экологические системи и комплексы 
«Биомедсистемы» (м. Рязань, 2008 р.); Міжнародному конгресі «Кардиология на 
перекрестке наук» спільно з V Міжнародним симпозіумом по ехокардіографії і 
судинному ультразвуку та XVII щорічною науково – практичною конференцією 
«Актуальные вопросы кардиологии» (м. Тюмень, 2010 р.); ХХIІІ Міжнародній 
науково-практичній конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, 
технологія, освіта, здоров'я», (м. Харків, 2015 р.); Всеукраїнській науково-методичній 
конференції з міжнародною участю "Актуальні питання дистанційної освіти та 
телемедицини" (м. Запоріжжя, 2015 р.); Міжнародній конференції «Theory and 
Practice of Modern Science», (м. Зальцбург, 2015 р.); Міжнародному 
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радіоелектронному форумі "Прикладная радиоэлектроника. Состояние и 
перспективы развития", (м. Харків, 2017 р.).  

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 24 
наукових роботи, у тому числі 9 статей у виданнях, які входять до переліку ДАК 
України для опублікування результатів дисертаційних робіт з технічних наук, 2 
статті – в інших наукових виданнях, з них 8 робіт, що включені до міжнародних 
наукометричних баз, 2 публікації у виданнях, що включені до Scopus; 9 матеріалів 
та тез доповідей на наукових конференціях, конгресах та симпозіумах, 1 патент на 
винахід; 1 патент на корисну модель; 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права 
на твір, 1 колективна монографія.  
  Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 168 
сторінках, складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних 
джерел із 156 найменувань на 19 сторінках, 6 додатків на 17 сторінках, містить 37 
рисунків та 18 таблиць. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 
У вступі наведено загальну характеристику роботи, обґрунтовано її 

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

У першому розділі виконано аналіз математичних моделей, методів та 
інформаційних технологій, що використовуються при підтримці прийняття рішень у 
БО за умов невизначеності. Охарактеризовано питання, які підлягають 
першочерговому розв'язанню. Визначено особливості та властивості визначення та 
прогнозування стану БО. Показано, що моделі та методи аналізу стану БО 
відрізняються великою різноманітністю, налічують безліч характеристик, 
параметрів та факторів, що впливають на результат. Відомі моделі, методи та 
інформаційні технології оцінки стану БО не дозволяють розглянути проблему 
комплексно, що не дає можливості ефективно визначити попередній стан об’єкту, 
виявити імовірність виникнення негативних станів об’єкта та запобігти їх 
подальшому розвитку на фоні можливих негативних ризиків. Проведений аналіз 
СППР визначення та прогнозування стану БО показав, що вони засновані на 
використанні моделі сукупності процедур по обробленню даних і рішень. В 
класичному розумінні СППР не виконує самостійно будь-яких рішень, а тільки дає 
підказку особі, що приймає рішення або надає їй оброблені відповідним алгоритмом 
дані. В останні роки, завдяки розвитку різних сфер діяльності людини, найбільше 
розповсюдження отримали саме інтелектуальні СППР, фактично, увібравши в себе 
ту специфіку та особливості проектування, які характерні інформаційно-пошуковим 
та оперативно-аналітичним СППР. Однак, до недоліків існуючих систем визначення 
та прогнозування стану об’єкту, що засновані на відповідних технологіях, слід 
віднести те, що більшість таких систем базується на одній моделі подання знань 
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(МПЗ), що не дозволяє якісно оцінювати та прогнозувати стан БО. Показано, що 
питання управління БО вирішені достатньо добре, тоді як питання структурної, 
модельної та інформаційної інтеграції, а саме розробки комбінованих 
інтелектуальних СППР, які поєднували б в своєму складі БО з елементами 
експертної системи за умов невизначеності, досліджені недостатньо, оскільки 
процес прийняття рішення є слабко формалізуємим та структурно невизначеним. 
Таким чином, дослідження інтелектуальних СППР для визначення та прогнозування 
стану БО є актуальною науковою задачею, яка, в свою чергу потребує розробки 
нових математичних моделей, методів та ІТ визначення та прогнозування стану БО.  

Основні результати цього розділу опубліковано в роботах [1-2, 6-9, 13-14, 
17, 22]. 

У другому розділі розроблено метод аналізу стану БО за умов невизначеності 
в СППР, який дозволяє здійснити двухрівневу процедуру, де на першому рівні 
вирішується задача класифікації об’єктів на основі МПЗ, а на другому рівні – 
прогнозування поведінки об’єкту в просторі станів. 
 На першому етапі методу для вирішення задачі класифікації об’єктів було 
розроблено математичні моделі попередньої оцінки стану БО (М1), які враховують 
МПЗ. Для цього було розглянуто наступну задачу:  
 Нехай задано простір ознак  ixX  , елементами якого є вектори станів 

конкретних об’єктів, де i – порядковий номер об’єкта, n...i 1 . Вектор  iji xx  , що 

описує стан кожного об’єкту, складається з n елементів, які містять значення ознак 
цього об’єкту, де j – порядковий номер ознаки, m...j 1 . 
 Для визначення набору формальних вирішальних правил, що дозволяють 
визначити попередній стан об’єкту, здійснюється відбір інформативних ознак та 
розрахунок канонічних коефіцієнтів для включення в модель дискримінантних 
функцій виду: 
 

imkmkijkjkkikkikkik xbxbxbxbbF  ......22110 ,  (1) 

при i=1,2,…,nk, k=1,2,…,p,  де Fik – значення канонічної дискримінантної функції для 
i-го об’єкта в k-й групі, що складається з сукупності nk вимірів; xijk – значення j-ї 
дискримінантної змінної, що впливає на прогноз, j=1,2,…,m – стовпці матриці 
спостережень; bik,b0k – канонічні коефіцієнти.  
  На другому етапі методу після попереднього визначення стану об’єкту, 
доцільним є прогнозування його поведінки в просторі станів з метою попередження 
розвинення ускладнень, які призводять до відновлення  негативного стану об’єкту. 
Для цього розроблено: 

1) математичну модель визначення імовірності розвитку негатиних станів 
(М2) БО.  

Процедура розроблення моделі представляє собою наступне: позначимо через 
Т – випадкову величину, що не є негативною, яка є часом очікування до настання 
деякої події. Назвемо досліджувану подію «настання ускладнення стану», а час 
очікування – «часом дожиття» тривалість життя в стані vi. 
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Випадкова величина Tх є залежною змінною, позитивне значення якої 

визначається пояснювальнини змінними – вектором коваріат  Tmx,...,x,xx 21 , 

кожен елемент якого визначено на відрізку  max
i

min
i x,x , i= 1,2,...,m, межі задаються 

умовами експерименту. 
Позначимо через і – номер об’єкту, iT  – час життя і-го об’єкту, що є 

безперервним, i – змінна цензурювання (індикатор), яка приймає значення 1, якщо 
спостереження повне та 0, якщо цензуроване.  

Закон розподілення випадкової величини Ti визначається однією з наступних 
функцій: функцією щільності розподілу )t(fq , функцією розподілу )t(Fq , 

функцією дожиття  )t(F)tT(P)t(S qqq  1 , функцією інтенсивності 

 htThtTtPt qq
h

q /()( lim
0




  та кумулятивною функцією ризику 

))t(Sln(du)u()t( q

t

qq  
0

. Процедура отримання надійних оцінок трьох 

основних функцій та їх стандартних помилок на кожному часовому інтервалі 
складається з наступних кроків: 

Крок 1. Визначення обсягу вибірки N об’єктів при заданому рівні надійності γ 
= 0,95 та граничный помилці вибірки (5 ÷ 6%). 

Крок 2. Формування вихідного масиву даних для аналізу дожиття. 
Крок 3. Оцінка функції дожиття з використанням непараметричного методу 

Каплана-Мейєра. 
3.1 Розрахунок функції дожиття за формулою:  
 

  





j

j j

jj
q n

dn
tS

1

,      (2) 

де nj– число об’єктів, для яких критичний момент не настав до моменту часу ti; dj – 
число відмов в момент ti; q – номер досліджувальної групи. Розрахунок стандартної 
помилки дожиття об’єктів: 









tt:j jj

j

j
)dn(

d
)t(S))t(S(Var 2 , 

де j – номер системного події, що настала в момент часу jt ; jd – число випадків в jt ; 

jn – число об'єктів під наглядом до jt . 

3.2 Побудова графіку функції дожиття класу об’єктів, що досліджуються.  
Крок 4. Визначення інформативних ознак імовірності розвитку негативних 

станів за допомогою критерію відношення правдоподібності.  
Крок 5. Розрахунок індексів якості підбору розподілу ознак для об’єктів з 

використанням крітерія відношення правдоподібності (log likelihood (LL)) та 
інформаційного критерію Акаіке (Akaike’s information criteria – AIC). 

Перевірка адекватності розподілу із застосуванням методу аналізу розподілу 
залишків Кокса-Шелла.  
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Крок 6. Розрахунок комплексного коефіцієнта значущості Ym
iK ознак для 

визначення ймовірності розвитку негативних станів: 
 

Ymi

YiYmiYm
i Ksh

KustKmo
k m

,

,, 
 ,     (3) 

де YmiKmo , – мінімальне відхилення середнього значення по групах об’єктів; YmiKust , – 

коефіцієнт стійкості ознаки; YmiKsh , – коефіцієнт ширини інтервалу для оцінки 

розкиду значень ознаки. 
Крок 7. Синтез математичної моделі визначення ймовірності розвитку 

ускладнень для об’єктів за методом множинної регресії Кокса: 
 

)**...2*221*1*1exp(*)()( ipxmY
nkpixmY

kixmY
kthrtih   , (4) 

де hі(t) – ймовірності розвитку негативних станів об’єктів, hr(t) – базовий ризик; 
Ym
n

Ym k...k1  – комплексний коефіцієнт значущості ознаки, zn ...1 . 
Крок 8. Визначення критичного періоду можливого розвитку негативних 

станів об’єктів за графіком дожиття Каплана-Мейера. 
Крок9. Визначення ймовірності розвитку негативних станів БО з 

використанням синтезованої математичної моделі.  
 Після визначення ймовірності розвитку ускладнень доцільним є 
прогнозування відновлення негативного стану об’єкту, його складність та результат. 
Для цього розроблено: 

2) математичну модель прогнозування відновлення негативного стану об’єкту 
(М3), процедура отримання якої складається з наступних кроків:  

Крок 1. Відбір групи експертів; 
Крок 2. Визначення експертами множини критеріїв оцінки стану об’єкта: 

iKK  , zi ,1  де i – порядковий номер критерію оцінки стану, z–кількість критеріїв, 

що оцінюються; 
Крок 3. Всі значення і-го критерію представляються у вигляді рангової якісної 

шкали в порядку зростання ознаки характерності ступеня тяжкості (від кращого до 
найгіршого). Позначимо через kij j-ту оцінку i-го критерію характерності стану, що 
впорядкована по спадаючій )(,1 inj  , )(in  – число значень оцінок на шкалі і–го 
критерію (для кожного критерію різне, тому залежить від і); 

Крок 4.  Визначення множини всіх гіпотетично можливих станів об’єкта, яка є 
декартовим добутком множин значень критеріїв K  – 54321 KKKKKA   та 
потужність множини 54321 KKKKKA  . 

Множина А визначає простір станів об’єкта, що підлягають класифікації 
 iaA  , де  54321 ,,,, iiiiii aaaaaa   − векторна оцінка і-го стану об’єкта, iij Ka  ; 

Крок 5.  Визначення класу стана БО iC , до якого може бути віднесено об’єкт зі 
своїм вектором стану ia . Далі множина А ділиться на непересічні класи стану  

об’єкта, що упорядковані за зростанням вираженості стану: l
i iCA 1 , де iC   i й 
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клас стану об’єкта, l...i 1   число впорядкованих від найкращого до найгіршого 
класів стану об’єкта. Всі ija стани об’єктів кодуються та впорядковуються в 

лексиграфічному порядку (від найкращого до найгіршого). Класи iC  є одним зі 
станів, що упорядковані від найкращого до найгіршого. Якщо: 1Cai  , тоді кращій  
вектор стану 32 CCa j  , 2Cai  , тоді кращій вектор стану 3Ca j  . Належність аі 

векторної оцінки стану об’єкта до того чи іншого класу визначається шляхом прямої 
та косвіної класифікації.  

В результаті класифікації кожний стан об’єкта має належати лише одному 
класу, для цього необхідним є визначення кількості класів iC , що заборонена для 
найкращих і найгірших станів, при віднесенні вектора стану ia до того чи іншого 
класу. 

Крок 6. Для мінімізації числа пропонованих експертам варіантів при розбитті 
множини А на iC  класи, на кожній ітерації багатоітераційного процесу визначається 
аі вектор стану, що забезпечує при будь-якій відповіді експертів максимальну 
кількість очікуваної інформації в відношенні інших станів. Для цього необхідним є 
визначення максимально інформативного maxI стану об’єкта, що пропонується ОПР 
для віднесення до класу. Для цього обчислюється центр ls  не порожнього класу iC  

наступним чином:  ljlll ssss ,...,, 21 , де l
Ca

ijlj Cas
l

/







 


, визначається відстань 

ild  від стану аі до центру ls  класу lC  наступним виразом: 
 





in

j
ljijli sad

1
,  та 

знаходиться максимум відстані maxd  між двома векторами станів, що належать 

множині A  (найгіршим та найкращим станом): )1)((
)(

1
max  



in

j

ind . Визначається 

ймовірність ilp  того, що ОПР віднесе стан аі в допустимий клас lC , 
як:    




iGw

wilili ddddp ,max,max, / . Ймовірність ilp  тим більша, чим меньша відстань 

між вектором оцінок аі та центром класа lC . Можливо вважати, що в даному 
випадку можливість віднесення вектора стану аі до класу lC , буде більше. Для 
кожного вектору стану аі визначається оцінка його інформативності ilI  відносно 

класу lC : ililil qpI  , де ilI   оцінка інформативності вектору стану аі відносно 

класу lC ; ilq  кількість додаткової інформації відносно усіх класів станів об’єкта, 
що заборонені для усіх інших станів при li Ca  . Єдиний кількісний індекс 

інформативності maxI  кожного ще не класіфікованого вектора стану Aai   

визначається як: 



iGI

ilII max , де iG   множина номерів допустимих класів для стану 

аі. 
Крок 7. В результаті порядкової класифікації станів об’єктів формується 

вирішальне правило зі всіма аі  векторами станів, що розподілені по iC класах.  
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Крок 8. На основі даних, що отримані в результаті класифікації, синтезується 
інтерполяційний діагностичний поліном, який дозволяє визначити міру близькості 
вектору стану аі  до класу iC  для прогнозування можливого стану об’єкту. 
Діагностичний поліном представляється у вигляді функції:  l...K...K:f i 11  , 
тоді інтерполяційний діагностичний поліном може прийняти наступний вигляд: 

 

nnjj

j

j

n

n

nj

ik
zn

ik
ij

ik
i

K

i

K

i
iii

K

i
zniji kkkbkkkf 

 

   ............)......( 11

1

1

1

1
1 1

......
1

1 ,  (5) 

де  zniji k...k...k 1  − вектор стану об’єкта; bi1…ij…in − коефіцієнти при відповідному 

члені. 
Крок 9. Фахівець (аналітик) в предметній області збирає інформацію про БО. 
Крок 10. На основі свого досвіду та результатам аналізу інформації про об’єкт, 

обираються значення вираженості стану ijk  i -го критерію з запропанованого 

експертами набору K . 
Крок 11.  Формується вектор стану об’єкта аі та визначається можливий клас 

стану iC , формується висновок для кінцевого прийняття рішення. 
Основні результати цього розділу опубліковані в [3, 6, 11, 13-14, 16, 22-23]. 
У третьому розділі дисертаційної роботи було розроблено ІТ та структуру 

інтелектуальної СППР для визначення та прогнозування стану БО на прикладі 
оцінки стану пацієнтів, що перенесли ІМ. Виходячи з основного визначення ІТ було 
розроблено модель бізнес-процесу «Визначення результату інфаркту міокарда» та 
визначені управління, механізми впливу, вхідна та вихідна інформації (рис. 1), що 
характерні для аналізованої предметної області, й на підставі цього в нотації IDEF0 
створено діаграму, яка об’єднує декілька рівнів.  

 

 
Рисунок 1 – Контексна діаграма процесу прогнозування результату ІМ 
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Для більш детального опису ІТ було побудовано декомпозицію контекстної 
діаграми процесу прогнозування результату ІМ, яка описує основні етапи 
прогнозування поведінки об’єкту класу, що розглядається в просторі станів (рис.2). 

 
Рисунок 2 – Декомпозиція контекстної діаграми процесу прогнозування  

результату ІМ 
Розроблено структуру інтелектуальної СППР для визначення та 

прогнозування стану БО, яку наведено на (рис. 3).  
 

 
Рисунок 3 – Структура інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень в 

багатозв’язних об’єктах 
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Структура інтелектуальної СППР у БО представляє собою наступне: є 
багаторівнева модель предметної області, розробка моделей першого рівня (М1), на 
якій розроблено базу знань, що налічує в своєму складі базу даних та МПЗ, в 
результаті чого було отримано попередній діагноз. На основі базової моделі М1, 
розроблено фрагмент експертної системи, тобто МПЗ у вигляді продукцій 
«IF…,THEN…». На основі моделей другого рівня (М2, М3), на тих самих даних з 
додатковими показниками, визначено подальший прогноз та рекомендації відносно 
досліджувального об’єкту. Результати роботи моделей першого та другого рівнів 
з’єднуються в підсистемі виводу для отримання додаткових результатів про стан 
БО. Своєчасне застосування рішень і рекомендацій, отриманих за допомогою 
інтелектуальної СППР запобігає появі ускладнень стану об’єкта, забезпечує вчасне 
застосування необхідних мір для їх попередження, профілактичних заходів і сприяє 
підвищенню ефективності прийнятого рішення щодо стану об’єкту, вибору тактики 
подальших дій та формування прогнозу розвитку ускладнень на фоні можливих 
негативних ризиків, що впливають на якість прийняття рішення в БО за умов 
невизначеності. 

Для обробки та аналізу даних, що знаходяться в форматах СУБД  MySQL, 
було використано систему WizWhy, яка є сучасним представником підходу, що 
реалізує обмежений перебір. На (рис. 4) наведено загальну схему формування 
продукційних правил для визначення стану БО , де x1, x2, x3…xn – параметри стану 
об’єкту, D1, D2, D3 – діагнози (стани) об’єкту; МН МПЗ – модуль налаштування 
моделі подання знань. 

 
Рисунок 4 – Загальна  схема формування продукційних правил для визначення стану 

багатозв’язного об’єкту 
 
Основні результати цього розділу опубліковані в [2-5, 8, 10, 15, 18, 20, 24]. 
 
В четвертому розділі було виконано експериментальну перевірку 

розроблених математичних моделей, метода та ІТ прийняття рішення в БО за умов 
невизначеності на прикладі визначення та прогнозування стану пацієнтів з ІМ.  
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Були синтезовані математичні моделі першого (М1) та другого (М2, М3) 
рівнів для оцінки стану пацієнтів з ІМ. Для розроблення моделей І-го рівня для 
попередньої оцінки стану пацієнта було проаналізовано ретроспективні дані 422 
осіб з ІМ передньої та задньої локалізації, які люб’язно надав, д. м. н. Ніконов В.В., 
проф. Харківської медичної академії післядипломної освіти. В результаті 
розрахунків методом дискримінантних функцій з 34 досліджуваних показників було 
виділено 23 інформативних ознаки, що характеризують стан пацієнта з ІМ. Було 
виявлено 16 інформативник ознак для пацієнтів з ІМ задньої локалізації, 7 ознак – 
для пацієнтів з ІМ передньої локалізації. Для попередньої оцінки стану пацієнтів з 
ІМ задньої локалізації були отримані рівняння наступного вигляду: 

 

16X*02703.015X*04126.014X*967.0

13X*035212X*264.011X*053.110X*688.09X*474.18X*261.17X*742.1

6X*383.15X*991.04X*145.43X*17.22X*549.101X*399.3421.1581F






,  

 

16X*01247.015X*0839.014X*852.0

13X*666.012X*183.011X*802.010X*726.09X*47.18X*97.07X*015.2

6X*163.15X*387.04X*372.53X*822.52X*656.131X*143.3647.1512F





,  

де Х1 – аланін-амінотрансфераза (АЛТ); Х2 – ерітроцити; Х3- аспартат-
амінотрансфераза (АСТ); Х4 – фібриоген Б; Х5 – лейкоцити; Х6– лімфоцити; Х7– 
сечовина; Х8 – моноцити; Х9 – протромбін; Х10 – швидкість зсідання еритроцитів; Х11 
– звільнений білірубін; Х12– час рекальцифікації плазми; Х13– паличкоядерні; Х14– 
сегментоядерні; Х15–гемоглобін; Х16 – вільний білірубін. Аналогічні рівняння було 
отримано для попередньої оцінки стану пацієнтів з ІМ передньої локалізації: 
 

144235540

998404053231840409734

7

6543213

,X,

X,X.X,X,X,X,F




, 

860272821

747003270843301303618914

7

6543214

,X,

X,X,X,X,X,X,F




 
 

де Х1 – еритрорцити; Х2 – паличкоядерні; Х3 – лімфоцити; Х4 – фібріоген А; Х5 – час 
рекальцифікації плазми; Х6 – АСТ; Х7 – еозинофіли.  

Для апробації розроблених математичних моделей було проаналізовано дані 
382 пацієнтів відділу кардіології Харківської міської клінічної лікарні № 4 швидкої 
та невідкладної медичної допомоги імені проф. О.І. Мєщанінова. Аналіз отриманих 
результатів класифікації дозволив зробити висновок, що: загальногруповий відсоток 
вірної класифікації попереднього стану у пацієнтів з ІМ передньої локалізації з 
використанням розробленої моделі I-го рівня підвищився з 87,2 % до 90,8%. 
Загально груповий відсоток класифікації попереднього стану пацієнтів з ІМ задньої 
локалізації з використанням розробленої моделі I-го рівня підвищився з 82,2% до 
91,5%, що на 9,3% більше відносно моделі-прототипу.  
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Розроблено математичні моделі І-го рівня для визначення інвестиційної 
привабливості промислових підприємств. Для цього були розглянуті ретроспективні 
дані ділової активності 30 підприємств за період з 2003-2016 роки. Оцінка ділової 
активності розглядалася за 69 показниками, які були згруповані за 5 категоріями: 
фінансові ресурси, матеріальні ресурси, людські ресурси, інформаційні ресурси, 
показники інвестиційно-інноваційної діяльності. Було отримано наступні рівняння: 
 

    6543211 907,70794,189447,104894,121733,71988,130375,20)( xxxxxxxF  , 

    6543212 215,95852,232133,143072,127429,83204,130191,53)( xxxxxxxF  , 
 
де x1– рентабільність сукупного капіталу; x2 – частина власних оборотних засобів в 
активах; x3 – коефіцієнт оборотності капіталу; x4 – коефіцієнт автономії; x5 – 
коефіцієнт маневреності капіталу; x6 – коефіцієнт фінансового ризику. 

Провівши порівняння результатів застосування розроблених моделей з 
існуючими, що використовуються для вибору підприємств з подальшим розподілом 
фінансових ресурсів, було встановлене в результаті вірної класифікації та 
подальшого вибору підприємств, підвищення ефективності на 13,7%. 

Для визначення імовірності розвитку негативних станів БО було синтезованом 
математичні моделі (М2) ІІ-го рівня за методом множинної регресії Коксу. 
Синтезована математична модель визначення імовірності розвитку постінфарктного 
синдрому у пацієнтів з ІМ передньої локалізації отримала вигляд:  

 

)
4

*
4

097,0
3

044,0
22

03,0
11

194,0exp(*)()(0 xYmkYmkxYmkxYmkthrth 
 

де h0(t) – ймовірність розвитку постінфарктного синдрому у пацієнтів з ІМ 
передньої локалізації, а базовий ризик визначається як: 
 

hr(t)=1,040+0,197*Х1 +0,004*Х2 -0,050*Х3 -0,095*Х4, 
де Х1 – фібриноген Б; X2 – час рекальцифікації плазми; X3 – наявність анемії; X4 – 
толерантність плазми. Аналогічну модель отримано для визначення імовірності 
розвитку постінфарктного синдрому у пацієнтів з ІМ задньої локалізації: 

)
33

206,2
22

05,05
11

01,0exp(*)()(1 xm
Y

kxm
Y

kxm
Y

kthrth   

де X1 – час рекальцифікації плазми; Х2 – вільний білірубін; Х3 – аланін-
амінотрансфераза, а базовий ризик визначається як: 
 

hr (t) =1,027+0,046*Х1 +0,204*Х2 - 0,140*Х3, 
Загальний відсоток правильного визначення імовірності розвитку ускладнень з 

використанням розробленої моделі підвищено з 91,4% до 93,6%. 
Для прогнозування відновлення негативних станів БО було розглянуто процес 

ординальної класифікації станів об’єкту на прикладі прогнозування рецидивуючого 
ІМ (РІМ). Знайдено значення коефіцієнтів діагностичного поліному з 
використанням відомих значень функцій в точках, які задано векторами, що 
закодовані.  
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В результаті багатоітераційної процедури було сформовано матрицю 
коефіцієнтів, розміри якої 1152 * 1152=1 327 104 елемента, що покриває всі можливі 
перетини множини станів БО.  

Фрагмент розробленого інтерполяційного діагностичного поліному (перші і 
останні десять членів) для прогнозування відновлення негативних станів отримав 
вигляд: 

 
    

  

  



3 3 5 2 3
i 1 i 2 i 3 i 4 i 5 i 1 i 2 i 3 i 4 i 5

3 3 5 2 2 3 3 5 2 1
i 1 i 2 i 3 i 4 i 5 1 2 3 4 5

3 3 5 2 0 3 3 5 1 3
i 1 2 i 3 i 4 i 5 i 1 i 2 i 3 i 4 i 5

3 3
i 1 i 2 i

f k , k , k , k , k 0 ,0 0 0 0 0 0 0 1 2 k k k k k

0 , 0 3 6 8 6 3 5 1 7 k k k k k 0 ,1 8 4 3 1 7 3 2 7 k k k k k

0 , 2 0 3 3 5 6 5 9 1 k k k k k 0 , 0 2 4 5 7 5 6 5 7 k k k k k

0 ,3 3 1 7 7 1 1 2 7 k k k  

  

   





5 1 2 3 3 5 1 1
3 i 4 i 5 i 1 i 2 i 3 i 4 i 5

3 3 5 1 0 3 3 5 0 3
i 1 i 2 i 3 i 4 i 5 i 1 i 2 i 3 i 4 i 5

3 3 5 0 2 0 0 0 2 1
i 1 i 2 i 3 i 4 i 5 i 1 i 2 i 3 i 4 i 5

0 0 0
i 1 i 2 i 3 i

k k 1,1 5 6 2 6 9 9 1 7 k k k k k

1, 0 9 2 9 4 0 1 5 2 k k k k k 0 ,0 4 9 1 5 1 2 6 6 k k k k k

0 , 4 9 8 2 6 4 1 2 k k k k k 3 5 5 7 0 ,5 0 6 1 1 k x k k k

2 5 8 1 9 , 5 0 3 5 3 k k k k  

  

  

 

2 0 0 0 0 1 3
4 i 5 i 1 i 2 i 3 i 4 i 5

0 0 0 1 2 0 0 0 1 1
i 1 i 2 i 3 i 4 i 5 i 1 i 2 i 3 i 4 i 5

0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
i 1 i 2 i 3 i 4 i 5 i 1 i 2 i 3 i 4 i 5

0 0 0 0 2
i 1 i 2 i 3 i 4 i 5

k 7 8 1 8 ,8 3 4 7 3 5 k k k k k

6 3 0 0 8 , 0 1 0 1 k k k k k 1 5 4 4 5 3 ,1 8 7 8 k k k k k

1 1 1 0 3 4 , 5 1 2 k k k k k 7 6 5 2 , 3 3 4 4 5 5 k k k k k

6 1 1 1 0 , 5 0 8 0 9 k k k k k 



0 0 0 0 1
i 1 i 2 i 3 i 4 i 5

0 0 0 0 0
i 1 i 2 i 3 i 4 i 5

1 4 8 2 9 7 ,1 8 3 7 k k k k k

1 0 5 3 8 9 , 0 0 9 6 k k k k k .  
На підставі даних про пацієнтів була проведена оцінка відхилення значень 

інтерполяційного діагностичного полінома від заданих табличних значень. 
Найменше відхилення, яке приблизно дорівнює нулю, спостерігається в точці (1, 1, 
1, 1, 1); найбільше відхилення, яке приблизно дорівнює 0,0001, в точці (4, 4, 6, 3, 4). 

Для апробації розробленого діагностичного поліному для прогнозування 
відновлення негативних станів БО було проаналізовано дані 186 пацієнтів.  

З використанням поліному вдалося підвищити ефективність прогнозування 
РІМ з 95% до 97%.  

На основі результатів, що отримані в другому та третьому розділах дисертації 
розроблено програмне забезпечення (ПЗ) «INFARKT V.1.0» для інтелектуальної ІС 
лікаря - кардіолога. Програмне забезпечення написано на мові C++ Builder. 
Програма має зручний та простий у використанні інтерфейс, що є важливим в роботі 
медичного персоналу. Діалогові вікна програмного забезпечення «INFARKTV.1.0» 
представлені на (рис.5). 

 
Рисунок 5 – Діалогові вікна системи «INFARKT V.1.0» 
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Апробація запропонованого методу аналіза стану БО проводилася із 
використанням розробленого ПЗ «INFARKT V.1.0.» В якості оцінки розробленого 
метода фіксувалась кількість вірно прийнятих рішень на основі виводу програмного 
забезпечення «INFARKT V.1.0» (табл. 1). 
Таблиця 1 – Результат апробації розробленого метода із застосуванням програмного 
забезпечення «INFARKT V.1.0» 
 

Характеристика Група 1 (n=99) Група 2 (n=149) 
Результат 
позитивний

Результат 
негативний

Результат 
позитивний 

Результат 
негативний

Кількість 
випадків 

90 9 138 11 

% Вірно 
прийнятих 
рішень 

91,2% 92,6% 

Таким чином, ефективність прийняття рішень за допомогою розробленого 
методу підвищено з 82% до 91,1 %.  

Було перевірено якість програмного забезпечення «INFARKT V.1.0» з 
використанням функціонального тестування. Результати верифікації та валидаціі 
показали повну відповідність програмного забезпечення СППР вимогам, що до 
нього пред'являються та основному його функціональному призначенню. 

Основні результати цього розділу опубліковані в [3, 6, 11, 13-14, 16, 22-23]. 
У додатках до дисертації наведено: список опублікованих праць здобувача, 

відомості про апробацію результатів дисертації, документи про право 
інтелектуальної власності, акти впровадження результатів дисертаційної роботи, 
показники діяльності підприємств машинобудівного сектору України, канонічні 
коефіцієнти ознак, що найбільш впливають на результат захворювання у пацієнтів з 
інфарктом міокарда передньої та задньої локалізації.  
 

 
ВИСНОВКИ 

 
Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальної науково-пракладної 

задачі – дослідження інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень при 
визначенні та прогнозуванні стану багатозв’язних об’єктів. Отримано наступні 
результати: 
 1. За результами проведеного аналізу сучасних моделей, методів та 
інформаційних технологій підтримки прийняття рішень в багатозв’язних об’єктах за 
умов невизначеності, підтверджено необхідність розробки інтелектуальної системи 
підтримки прийняття рішень, яка дозволила підвищити ефективність прийняття 
рішень. Визначено, що сучасні моделі та методи визначення та прогнозування стану 
багатозв’зних об’єктів не розглядають проблему оцінки стану об’єкту комплексно, 
що не дозволяє своєчасно проводити попередній прогноз стану об’єкту, виявити 
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можливі зміни стану об’єкту в просторі станів та запобігти подальшому розвитку 
можливих негативних наслідків. 
 2. Вперше розроблено метод аналізу стану багатозв’язних об’єктів, який 
дозволив класифікувати та прогнозувати поведінку об’єктів в просторі станів за 
умов невизначеності. Особливістю запропонованого методу є використання 
двохрівневої комплексної моделі для  вирішення питань структурної, модельної та 
інформаційної інтеграції за рахунок поєднання багатозв’язного об’єкту з 
елементами експертної системи, що дозволило підвищити ефективність прийняття 
рішень в об’єктах досліджуваного класу. 
 3. Удосконалено математичні моделі визначення та класифікації стану 
багатозв’язного об’єкту з урахуванням сукупності достовірних і прогностично 
значущих показників. Застосування запропонованих моделей, що враховують 
модель подання знань, дозволяє результативно визначити попередній стан об’єкту 
для попередження негативних (фатальних) наслідків. 
 4. Розроблено комплекс математичних моделей, які дозволяють здійснити 
прогноз стану багатозв’язного об’єкту в просторі станів. Особливість 
запропонованих математичних моделей полягає в використанні комплексного 
коефіцієнта значущості предикторов моделі для визначення ймовірності розвитку 
ускладнень, яку побудовано на підставі методу множинної оцінки Каплана-Мейера і 
моделі пропорційних інтенсивностей Кокса, в обліку індивідуального набору 
критеріальних ознак оцінки стану об’єкту та виявленні вирішальних правил 
експерта на основі інтерполяційної поліноміальної моделі, синтезованої з 
використанням методу ординальної класифікації, що дозволяє підвищити 
ефективність функціонування системи підтримки прийняття рішень. 
 5. Запропоновано інформаційну технологію системи підтримки прийняття 
рішень у багатозв’язних об’єктах, яку засновано на інтелектуальних моделях баз 
знань та даних реляційного типу, що дає можливість фахівцеві отримати 
рекомендації щодо прийняття рішень відносно поведінки об’єкту. 
 6. Достовірність розроблених математичних моделей та методу підтримки 
прийняття рішень в багатозв’язних об’єктах було підтверджено під час апробації та 
впровадження в кардіологічному відділенні Харківської міської клінічної лікарні 
швидкої невідкладної медичної допомоги № 4 імені проф. О.І. Мещанінова, що 
дозволило підвищити ефективність прийняття рішеннь відносно стану пацієнтів з 
інфарктом міокарда з 82% до 97,8%. Проведено впровадження результатів 
дисертаційної роботи в ДП «Харківський науково-дослідний інститут технології 
машинобудування» для визначення стану ділової активності підприємств 
машинобудівного сектору, що дозволило підвищити ефективність прийняття рішень 
з 84,2% до 97,9%, а також в навчальний процес на кафедрі економічної кібернетики 
та управління економічною безпекою Харківського нацонального університету 
радіоелектроніки. 
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АНОТАЦІЯ 

 
Якубовська С.В. Моделі та методи підтримки прийняття рішень в 

багатозв’язних о’бєктах за умов невизначеності. – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. – Харківський національний 
університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Міністерство освіти і науки 
України, Харків, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню інтелектуальних систем 
підтримки прийняття рішень при визначенні та прогнозуванні стану багатозв’язних 
об’єктів.  

Проаналізовано характерні особливості визначення та прогнозування стану 
багатозв’язних об’єктів (БО). Виявлено та обґрунтовано необхідність проведення 
дослідження інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень (СППР) при 
визначенні та прогнозуванні стану БО. Запропоновано загальний підхід щодо 
аналізу стану БО за умов невизначеності, який побудовано на двухрівневій 
комплексній моделі в СППР, де на першому рівні вирішується задача класифікації 
об’єктів на основі моделі подання знань, а на другому рівні – прогнозування їх 
поведінки, що дозволяє підвищити ефективність прийняття рішень у БО. 
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Ключові слова: інформаційна технологія, інтелектуальна система підтримки 
прийняття рішень, багатозв’язний об’єкт, модель, метод, прогнозування. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Якубовская С.В. Модели и методы поддержки принятия решений в 

многосвязных объектах в условиях неопределенности. – На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности – 05.13.06 – информационные технологии. – Харьковский 
национальный университет городского хозяйства имени А.Н.. Бекетова, 
Министерство образования и науки Украины, Харьков, 2018.  

Диссертационная работа посвящена исследованию интеллектуальных систем 
поддержки принятия решений при определении и прогнозировании состояния 
многосвязных объектов. 

Проанализированы характерные особенности определения и прогнозирования 
состояния многосвязных объектов (БО). Выявлена и обоснована необходимость 
проведения исследования интеллектуальных систем поддержки принятия решений 
(СППР) при определении и прогнозировании состояния БО. Предложен общий 
подход к анализу состояния БО в условиях неопределенности, построенный на 
двухуровневой комплексной модели в СППР, где на первом уровне решается задача 
классификации объектов на основе модели представления данных, а на втором 
уровне – прогнозирования их поведения, что позволяет повысить эффективность 
принятия решений в БО. 

Ключевые слова: информационная технология, интеллектуальная система 
поддержки принятия решений, многосвязный объект, модель, метод, 
прогнозирование. 

 
ABSTRACT 

 
Yakubovska S.V. Models and methods of decision-making support in multiply 

connected object under conditions of uncertainty. – On the rights of manuscripts. 
The thesis for the scientific degree of Candidate of Technical Sciences by specialty 

05.13.06 – information technologies. − O.M. Beketov National University of Urban 
Economy in Kharkiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2018. 

The thesis is devoted to the study of intelligent decision support systems in 
determining and predicting the state of multiply connected objects. 

In this paper, for the first time, a method for analyzing the state of multiply 
connected objects is proposed, which allows us to classify and predict the behavior of a 
multiply connected object in the state space under conditions of uncertainty. A feature of 
the proposed method is the ability to solve the problem of classifying objects based on the 
knowledge representation model at the first level, and at the second level - predicting their 
behavior in the state space, which improves decision-making efficiency in determining and 
predicting the state of a multiply connected object. 
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Improved mathematical models for determining the preliminary state of the object, 
taking into account the totality of reliable and prognostically significant indicators of the 
state of the object. The application of the proposed models, bearing in mind the model of 
knowledge representation, has allowed the creation of an intelligent decision support 
system. 

A complex of mathematical models has been developed that allows one to forecast 
the state of a multiply connected object in the state space. A feature of the proposed 
mathematical models is to use the complex coefficient of predictors of the model to 
determine the likelihood of developing negative states, taking into consideration an 
individual set of criteria indicators for assessing the state of an object and identifying 
expert decision rules based on an orthogonal interpolation polynomial model that 
improves the functioning of the decision support system. 

The thesis deals also with the information technology of improved decision-making 
support in multiply connected objects, based on intelligent models of knowledge and data 
of the relational type, which allows an expert in the subject area to get recommendations 
for making decisions regarding the behavior of the object. 

The knowledge base of the decision support system is formed to determine and 
predict the state of a multiply-connected object, represented by production rules that were 
obtained using data mining; namely, the limited search method based on the developed 
first-level model. This latter allows establishing dependencies in the accumulated data and 
write logical rules conclusions that are used in a software solution; since the adequacy and 
value of the conclusion of recommendations depends on them investigated multiply 
connected object and the result of the system. 

The conceptual and physical models of data storage on the state of a multiply 
connected object for an intelligent decision support system have been developed. Based on 
the conceptual model’s built relationships, a relational model was developed that included 
twenty-three entities with a one-to-many relationship.  

The structure of the intelligent decision support system for determining and 
predicting the state of a multiply-connected object is proposed; this includes a fragment of 
the expert system: that is the model of knowledge representation in the form of products 
“IF ..., THEN ...” which allows to increase the efficiency of decision making assessment 
of the state of a multiply connected object. 

A general approach to solving decision support issues of multiply connected objects 
in the conditions of uncertainty is proposed on the example of such subject areas as 
medicine and economics. 

The proposed models, method and information technology for determining and 
predicting the state of a multiply-connected object, using the example of assessing the 
state of patients with myocardial infarction, are implemented as «INFARKT V.1.0» 
software, which allows improving the quality of diagnostics and reducing the time for its 
implementation. 

To verify the quality of the software, verification and validation was performed 
using functional testing. As a result, it is established that his behavior is fully consistent 
with the expectations and needs of users. 
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For a comparative evaluation of the effectiveness of the three software tools, the 
hierarchy analysis method was used. According to the calculations, it was decided to 
choose the proposed software «INFARKT V.1.0». 

The effectiveness and validity of the developed models and the method of 
supporting decision-making of multiply connected objects in the conditions of uncertainty 
is confirmed by the agreement of theoretical conclusions with experimental data and 
previously known results on literary sources.  

The validity of the conclusions on the effectiveness of determining and predicting 
the state of patients who have suffered a myocardial infarction is determined by the results 
of experimental studies, testing and introduction into clinical practice. The efficiency of 
determining the growth of business activity in the enterprises of the machine-building 
sector is confirmed by the results of implementation at the State Enterprise "Kharkiv 
Research Institute of Mechanical Engineering". 

The results of the work have been tested and implemented in the diagnostic and 
treatment process of the Kharkiv City Clinical Emergency Medical Care Hospital No. 4 
named after. Pr. .Meshchaninova, in the educational process at the Department of 
Economic Cybernetics and Economic Security Management of Kharkiv National 
University of Radio Electronics in teaching the following disciplines: “Information 
Systems in Economics”, “Decision Support Systems”, in course and diploma projects, in 
the SE “Kharkiv Research Institute of Mechanical Engineering Technology”. 

According to the dissertation research, 24 scientific papers were published. The 
main results of the research were the scientific conclusions and recommendations 
presented and discussed at various international and national scientific, technical and 
scientific conferences. 

Key words: information technology, intellectual decision support system, multiply 
connected object, model, method, forecasting. 
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