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Основні наукові результати 
В результаті виконання НДР запропонована нова технологія обробки інформації та 

розв’язання задач знаходження закономірностей, класифікації, діагностики, прогнозування, яка 
характеризується тим, що представлення даних і знань виконується на базі семантичних мереж 
з ієрархічною структурою. Відмінною особливістю запропонованої технології є орієнтація на 
використання методів інтелектуального аналізу даних на основі правдоподібного виводу і, зок-
рема, виводу за аналогією. Можливість використання при реалізації запропонованої технології 
замість традиційно використовуємих для аналізу обчислювальних засобів логіко-лінгвістичних 
моделей дозволяє представляти об’єкти та ситуації ознаковими описами, а розв’язання задач 
розглядати як процес обробки описів такого типу. Важливо, що при використанні логіко-
лінгвістичних моделей вивод за аналогією може виконуватись на основі описів заданих 
об’єктів, відсутніх в достатній кількості. В результаті розширюється діапазон розв’язуваних за-
дач. Виникає принципова можливість виконання задач інтелектуального аналізу при наявності 
об’єктів, подання яких лише частково задовольняє даним вимогам. Розроблений на основі за-
пропонованої технології програмний макет системи інтелектуального аналізу даних відмінний 
тим, що використовується ієрархічна структура для створення моделі предметної області, яка 
підтримує відносини „об’єкт - властивість”, „частина - ціле”. При цьому інформація у макеті 
зберігається шляхом її відображення у структуру мережі. В результаті виконується класифіка-
ція без участі оператора, що важливо для автоматизації процесів моделювання середовищ та 
ситуацій, і розв’язання задач знаходження закономірностей, діагностики, прогнозування. 

Перевагою розробленої системи інтелектуального аналізу даних є введення вхідних да-
них та подальше формування задачі в режимі діалогу з експертом. В процесі діалогу викорис-
товуються шаблони запитань. В результаті виникає можливість налаштування системи на зада-
ну предметну область. Принциповою відмінністю системи є робота з перетвореними номіналь-
ними (нечисловими) значеннями ознак, що задаються у визначених інтервалах. 

Виконано апробацію розробленого програмного макету на різних класах задач, до яких, 
зокрема, належать прогнозування існування нових неорганічних хімічних сполук з заданими 
властивостями, діагностика стану головного редуктора гвинта вертольота. 

Практична цінність 
Розроблена технологія обробки інформації на базі мережевих ієрархічних структур із за-

стосуванням виводу за аналогією, дозволяє зменшити кількість обчислювальних операцій при 
розв’язанні задач класифікацій, діагностики, прогнозування: 

– при прогнозуванні складу трьохкомпонентних поєднань число операцій не перевищує 
106, тоді як при традиційному розв’язанні цієї задачі їх кількість має порядок 1014; 

– при розв’язанні прикладних задач системи інтелектуальної підтримки, що використову-
ють розроблену технологію на відміну від відомих систем не дають невизначених результатів; 

Програмна реалізація системи інтелектуального аналізу даних на основі запропонованої 
технології не ставить специфічних вимог до засобів обчислювальної техніки (персональних 
комп’ютерів). 

Результати НДР впроваджені: 
– в НАУ на кафедрі Прикладної інформатики ІКТ в учбовий процес; 
– в Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій (ДУІКТ) в НДР 

„Безпека-07” Інституту захисту інформації; 
– в Інституті проблем регістрації інформації НАН України; 
– в Київському університеті „Крок” в учбовий процес; 
– в Інституті проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України; 
– в ОАО „КАМОВ” Москва в математичне забезпечення перспективних інформаційно-

діагностичних систем. 
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