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РОЗДІЛ 8. 

ПОБУДОВА СППР НА ОСНОВІ МЕРЕЖ БАЙЄСА 

 

8.1. Вступ до мереж Байєса 
 

Байєсові мережі (БМ) знаходять все ширше застосування в інфор-

маційних системах обробки статистичних, даних, представлених часовими 

рядами і часовими перерізами, а також якісними даними, представ-

леними експертними оцінками, лінгвістичними змінними, інтервальними 

значеннями і т. ін. Судячи з числа публікацій, саме широке застосу-

вання БМ знайшли у розв’язанні задач медичної діагностики, де вони 

допомагають ставити та уточнювати діагнози самих різних хвороб в 

умовах неточної та неповної інформації [5, 18]. Відомі застосування 

БМ у системах технічної діагностики – система моніторингу космічного 

корабля багаторазового використання, діагностика двигунів різних 

типів та призначення, аналіз стану технологічних процесів і технічних 

систем [58, 62]. Широке застосування знаходять БМ в системах  

класифікації даних різної природи, системах автоматичного розпіз-

навання мовних сигналів, маркетингу і бізнесі, а також у багатьох 

інших сферах діяльності [5, 8, 58, 62]. Загалом БМ дає можливість 

встановити причинно-наслідкові зв’язки між подіями та визначити 

ймовірності настання тієї чи іншої ситуації при отриманні нової інфор-

мації стосовно зміни стану будь-якого вузла (змінної) мережі. Ступінь 

успішності застосування даного методу моделювання та формування 

статистичного висновку залежить від вміння коректно сформулювати 

постановку задачі, вибрати змінні процесу, які в достатній мірі  

характеризують його динаміку або статику, зібрати статистичні дані та 

використати їх для навчання мережі, а також коректно сформувати 

результат – висновок за допомогою побудованої мережі. 

Побудова БМ пов’язана з необхідністю послідовного розв’язання 

декількох задач, зокрема це задачі обчислювального характеру, що 

зустрічаються при навчанні мережі. В загальному випадку навчання 

мережі відноситься до NP -повних задач, тобто об’єм обчислень зростає 

поліноміально із збільшенням кількості вузлів (змінних) мережі [51, 

52]. 

Даний розділ присвячено розробці практичної методики побудови 

байєсових мереж, яка може бути використана при наявності достатньої 

статистичної інформації стосовно досліджуваної системи, необхідної 

для побудови БМ. Пропонована методика може бути використана 
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також тими дослідниками, хто вже має уяву про мережі, але не має 

достатнього досвіду щодо їх побудови та застосування. Спочатку  

розглянемо загальні питання стосовно використання теореми Байєса, а 

потім перейдемо до загальних принципів побудови та навчання БМ на 

основі експериментальних (статистичних) даних. 

Постановка задачі. Необхідно розробити методику побудови 

(формування структури) БМ у вигляді спрямованого ациклічного 

графа, який призначений для моделювання та візуалізації інформації 

щодо конкретної задачі навчання мережі на основі наявної інформації 

та формування статистичного висновку – прийняття рішення щодо 

поставленої задачі. БМ можна розглядати як модель представлення 

ймовірнісних залежностей (взаємозв’язків) між його вершинами. Зв’язок 

BA   називають причинним, якщо подія A  є причиною виникнення B
, тобто якщо існує механізм впливу значень змінної A  на значення, які 

приймає змінна B . БМ називають причинною (каузальною) тоді, коли 

всі її зв’язки є причинними.  

Формально, БМ – це трійка  JGVN ,, , першою компонентою 

якої є множина змінних V ; другою – спрямований ациклічний граф G , 

вузли якого відповідають випадковим змінним модельованого процесу; 

J  спільний розподіл ймовірностей змінних }...,,,{ nXXX 21V . При 

цьому стосовно множини змінних виконується марковська умова, тобто 

кожна змінна мережі не залежить від усіх інших змінних, за винятком 

батьківських попередників цієї змінної. 

Спочатку ставиться задача обчислення значень взаємної інформації 

між усіма вершинами (змінними) мережі. Потім необхідно знайти 

оптимальну структуру мережі з використанням за критерій якості оцінку 

опису мережі мінімальної довжини (ОМД), значеня якої аналізується і 

оновлюється на кожній ітерації алгоритму навчання. 

Теорема Байєса і формування висновку на її основі. Ймовірність 

одночасної появи двох незалежних подій D  і S  визначається за 

виразом: 
 

 SpDpSDp )(),(  . 
 

Якщо події D  і S  залежні, то поява однієї з них дає деяку 

інформацію про можливість появи іншої: )|()(),( DSpDpSDp  , де 

)|( DSp  ймовірність появи події S  при умові, що вже мала місце 

подія D . Наприклад, подію D  можна інтерпретувати як захворювання, 

а S , як симптом. Якщо є інформація про те, що пацієнт має деяке 
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захворювання, то можна присвоїти вищу ймовірність появи визначеного 

симптому. Враховуючи комутативність наведеного вище виразу, можна 

записати: 
 

)|()()|()(),( DSpDpSDpSpSDp  , 

а звідси маємо просту форму теореми Байєса (ТБ): 
 

)(

)|()(
)|(

Sp

DSpDp
SDp  . 

 

Теорему Байєса можна розглядати як механізм формування висновку 

(прийняття рішення). Припустимо, що розглядається проста задача 

постановки діагнозу. В даному випадку маємо: )|( SDp  ймовірність 

захворювання при наявності симптому S , тобто це подія, відносно якої  

необхідно сформулювати висновок; )(Dp  ймовірність захворювання 

на конкретну хворобу в межах деякої популяції, – цю величину можна 

оцінити на основі аналізу історії розвитку цієї популяції; )|( DSp  

ймовірність появи симптому, якщо пацієнт вже хворий. Останню величину 

можна оцінити за допомогою даних, взятих з історій хвороб. Ймо-

вірність появи даного симптому S  у вибраній популяції позначимо 

через )(Sp ; цю величину також можна обчислити на основі статис-

тичних даних, але в цьому, як правило, немає необхідності (покажемо 

це нижче).  

Припустимо, що змінна захворювання D  має два стани (або може 

приймати два можливих значення): tD  істинне значення ймовірності, 

яке означає, що пацієнт має хворобу; fD  неістинне (протилежне) 

значення. Ці два значення ймовірності дають в сумі одиницю неза-

лежно від того, яке значення приймає S : 
 

1 )|()|( SDpSDp ft . 

 

Застосуємо до останньої рівності теорему Байєса: 
 

1
)(

)|()(

)(

)|()(

Sp

DSpDp

Sp

DSpDp fftt  

або 

)|()()|()()( fftt DSpDpDSpDpSp  . 
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Тобто знаючи оцінку )(Sp , її можна виключити з подальшого 

розгляду. В даному прикладі змінна D  має тільки два стани, але, 

очевидно, що )(Sp  можна виключити з розгляду при довільному числі 

станів D . 

Теорему Байєса можна розглядати як вираз (механізм), який 

об’єднує «апріорну» та «правдоподібну» інформацію, запишемо її у 

вигляді: 

)|()()|( DSpDpSDp  , 

де  )(/ Sp1  нормуюча константа. Тепер )(Dp  можна 

розглядати як апріорну інформацію, оскільки вона була відома до 

отримання будь-яких вимірів; )|( DSp  правдоподібна інформація, 

оскільки ми отримуємо її з аналізу (вимірів) симптомів.  

В деяких випадках ми можемо обчислити апріорні ймовірності на 

основі статистичних даних. Наприклад, апріорну ймовірність появи 

захворювання можна визначити в результаті ділення числа випадків 

захворювання на загальне число пацієнтів, які проходять огляд. Однак, 

в більшості випадків це неможливо зробити внаслідок суб’єктивних 

труднощів отримання статистичних даних, але апріорні знання можна 

представити у інших формах. Розглянемо ілюстративний приклад з 

розпізнавання образів. 

Приклад 8.1. Розглянемо задачу розпізнавання двох кіл у 

цифровому образі, які мають бути розташовані на визначеній відстані 

одне від одного. Алгоритми розпізнавання ґрунтуються, як правило, на 

обчисленні множини ознак та їх порівняння з відомими. Для  

розпізнавання зображення кіл можна скористатись багатьма ознаками, 

але для прикладу виберемо простий варіант розпізнавання. Наприклад, 

розробимо алгоритм розпізнавання двох кіл в даному образі, які мають 

однакові радіуси та знаходяться на деякій відстані S  одне від одного. 

Якщо вдається знайти два суміжних кола, то далі необхідно встано-

вити, чи є ці кола саме тими, які ми шукаємо? 

Припустимо, що центри кіл знаходяться на відстані )( ji rrS  2 , де 

ji rr ,  радіуси кіл, знайдених в образі. Для простоти приймемо, що 

радіуси однакові. Для кожної пари кіл, знайдених в цифровому образі, 

обчислимо міру M  наближення до шуканої пари кіл за виразом: 
 

i

ji

i

ji

r

rrS

r

rr
M

)( 





2
. 
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Очевидно, що 0M  при ідеальному узгодженні міри з вибраною 

парою кіл. Міру M  можна перетворити за деякою логікою у 

ймовірність, наприклад, за допомогою розподілу ймовірностей. Таким 

чином можна знайти суб’єктивну оцінку ймовірності за допомогою 

обчислених значень міри M .  

Альтернативною стратегією є застосування об’єктивних методів. 

Для цього необхідно виконати деякі експерименти. Для даного при-

кладу необхідно знайти розміри фігур (кіл) для множини фотографій. 

Для кожного виміру параметрів двох кіл обчислюємо міру M , а також 

запитуємо експерта – чи представляє вибрана пара кіл шукані кола? На 

основі цього експерименту можна побудувати гістограму та відповід-

ний дискретний розподіл.  

Правдоподібність. Як правило, апріорні ймовірності ґрунтуються 

на фактах, які знову і знову підтверджуються з плином часу. Їх можна 

оцінювати на основі відомих обґрунтованих знань щодо проблеми, яка 

моделюється. Разом з тим, експериментальні дані містять, як правило, 

похибки вимірів (або похибки збору статистичних даних), що призво-

дить до невизначеності, яку виражають через правдоподібність. В 

прикладі, що розглядається, ці похибки можуть бути пов’язані з 

методичними та обчислювальними похибками алгоритму розпізна-

вання образів. Алгоритм розпізнавання не може взяти і виділити коло, 

але він може сказати з яким ступенем наближення деяка фігура 

наближається до кола. Наприклад, можна підрахувати число пікселів, 

що формують коло. Знаючи число пікселів, можна обчислити ймовірність 

наближення цієї фігури до кола. Тобто правдоподібність можна  

обчислити за аналогією із обчисленням апріорних ймовірностей.  

Тепер можна сформулювати правило прийняття рішення (висновку) 

щодо наявності шуканого зображення двох кіл в деякому образі: 

)|()()|( CIpCpICp  , де )(Cp  апріорна ймовірність того, що два 

кола представляють шукані кола; вона визначається на основі міри M , 

а також апріорного знання щодо перетворення M  у ймовірність; 

)|( CIp  ймовірність отримання необхідної інформації щодо образу за 

умови, що два кола представляють собою шукані кола – це інформація 

щодо правдоподібності, отримана в процесі обробки вимірів.  

Проста мережа Байєса. Розглянутий спрощений підхід до форму-

вання Байєсового висновку не дає можливості застосовувати його у 

більш складних ситуаціях обробки апріорної інформації. Так, у виразі 

для міри подібності деякого образу до шуканої пари кіл  
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ji
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rrS
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rr
M
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обидва члени у правій частині в однаковій мірі впливають на 

значення M , але це не кращий спосіб формування міри. В цю міру 

можна ввести нові члени, які характеризують, наприклад, колір фону 

навколо кіл, які ми шукаємо. Тобто складнішою мірою подібності 

довільного образу до шуканого може бути така: 
 

)(
)(

кольоруОзнака
r

rrS

r

rr
M

i

ji

i

ji








2
, 

 

де ,  і   – евристичні константи, які можна визначити, 

наприклад, експертним шляхом.  

Розглянемо випадок, коли дані щодо проблеми можуть поступати з 

декількох джерел. Тепер теорема Байєса приймає вигляд:  
   

)...,,,(

)|,...,,()(
),...,,|(

n

n
n

SSSp

DSSSpDp
SSSDp

21

21
21  . 

 

В даному випадку виникає проблема оцінювання умовної 

ймовірності )|,...,,( DSSSp n21  при великих значеннях n . Однак, якщо 

припустити незалежність подій niSi ,...,, 1  при відомому D , то 

отримаємо: 
 

)|(...)|()|()|,...,,( DSpDSpDSpDSSSp nn 2121  . 
 

В результаті подальшого нормування можна позбутися знаменника 

),...,,( nSSSp 21 , що спрощує задачу формування висновку. Таким 

чином, отримуємо рівняння для формування висновку за теоремою 

Байєса: 
 

)|(,...),|()|()(),...,,|( DSpDSpDSpDpSSSDp nn 2121  . 
 

Це рівняння можна представити графічно, як показано на рис. 8.1. 

На графі змінні представлено колами, а стрілки вказують на зв’язок 

(умовні ймовірності) між незалежними і залежними змінними. Незалежні 

змінні називають батьківськими або попередниками, а залежні – 

дитячими або нащадками.  
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Рис. 8.1. Проста мережа Байєса 

 

Задачу розпізнавання шуканого образу двох кіл також можна 

представити у вигляді простої мережі Байєса, представленої на рис. 8.2. 

Зазначимо, що використання деревовидної структури дає можливість 

точніше виразити вплив кожного члена міри наближення деякого 

довільного образу до шуканого зображення. Відповідні змінні описані в 

табл. 8.1, а висновок можна сформувати за виразом:  
 

)|()|()|()(),,|( MFpMDpMSpMpFDSMp  . 

 

 
 

Рис. 8.2. Проста мережа Байєса для розпізнавання шуканого образу  

 

Таблиця 8.1 

Описання змінних простої мережі Байєса для розпізнавання образу 
 

Змінна Інтерпретація Тип  Значення 

M  
міра подібності до шуканого 

образу  

дискретна (2 

знач.) 
істина або фальш 

S  відстань між центрами кіл неперервна iji rrrS /))((  2  

D  різниця в розмірі кіл  неперервна iji rrr /)(   

F  колір фону навколо кіл  
дискретна 

(20 знач.) 

за наближеною гісто-

грамою пікселів для 

відтінків кольорів  

 

За оцінку кольору фону навколо кіл, які представляють шуканий 

образ, можна взяти гістограму пікселів для відтінків кольорів в 

безпосередній близькості до кіл. Це може бути дискретна змінна, яка 
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приймає обмежене число значень. З іншого боку, відстань між очами – 

це неперервна змінна, хоча точність її виміру можна обмежити 

точністю розміру пікселя. Можна дещо змінити вираз для визначення 

ступеня рознесення кіл у просторі, наприклад, можна ввести додатні та 

від’ємні значення (шляхом видалення модуля):  
 

  2
2222








i

jii

i

jii

r

rrr

r

rrS
кілРознесення

)(
, 

 

при ji rr   та ii rS 2 . Це приведе до того, що міра рознесення кіл 

буде змінюватись приблизно від 02,  (кола розташовані дуже близько, 

ii rS 2 ) до 2  (кола знаходяться далеко одне від одного, ii rS 03, ). 

Діапазон значень змінної «рознесення кіл» можна поділити на будь-яке 

число станів, але для ілюстрації зупинимось на таких 7 станах:  
 

},{},,{},,{

)},,(,{)},,(,{)},,(,{},,{

50500050

50010151510202

більше

менше




. 

 

В залежності від конкретної постановки задачі кількість станів 

змінної можна визначати різними способами.  

Кожній дузі мережі Байєса ставиться у відповідність матриця 

зв’язку – матриця умовних ймовірностей. Матриця, яка зв’язує вузол 

D  з вузлом M  для кожної пари станів має наступний вигляд:  
 





















)|()|(

)|()|(

)|()|(

)|()|(

)|(

2414

2313

2212

2111

cdpcdp

cdpcdp

cdpcdp

cdpcdp

MDP . 

 

Значення елементів матриць умовних ймовірностей можна знайти 

експериментально. Для цього необхідно мати результати великого 

числа дослідів з відомими значеннями всіх змінних. Їх можна отримати 

шляхом цифрової обробки реальних образів для вузлів-нащадків 

(іншими словами листкових вузлів) DS ,  і F  плюс експертний 

висновок щодо вузла M .  

Отримані таким чином матриці зв’язку представляють собою 

об’єктивні ймовірності, які визначаються так:  
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)   (

/)    ()|(

1

1313

cпоявиразівчислоЗагальне

cidобразівпоявиразівЧислоcdp 
. 

 

Очевидно, що навіть для даного простого прикладу кількість 

значень умовних ймовірностей буде значним. Тому для отримання 

прийнятних оцінок умовних ймовірностей необхідно мати великі  

масиви даних.  

Мережу Байєса, що розглядається в даному прикладі, називають по 

різному: класифікатор Байєса, наївний класифікатор Байєса та проста 

мережа Байєса. Це проста і зручна форма мережі, яка знаходить 

застосування у багатьох практичних задачах. Для того щоб скорис-

татись цією мережею, необхідно задати значення змінних, представлених 

вузлами. Задавання значень вузлам (змінним) називають інстанцію-

ванням. Формування висновку за допомогою мережі, представленої на 

рис. 8.2, можливе після того, як задані значення змінних DS  ,  і F  за 

допомогою інформації (вимірів), що міститься в образі, та вироблених 

правил дискретизації змінних, як показано вище. Для отримання 

висновку необхідно перемножити значення всіх умовних ймовірностей 

для кожного стану M , які беруть з матриць зв’язку. Далі необхідно 

нормувати результат таким чином, щоб сума умовних ймовірностей 

дорівнювала 1. Таким чином отримаємо ймовірність появи шуканого 

образу з двох кіл в експериментальних даних.  

Звичайно, що змінні, які входять до мережі, можуть бути взаємо-

залежними. Так, для прикладу з розпізнаванням зображення двох кіл, 

змінні S «рознесення кіл» та D «різниця в розмірі кіл» можуть бути в 

деякій мірі корельованими. Зокрема, можна виставити контраргументи 

проти того, що S  і D  – це дійсно ті змінні, які можна використати для 

встановлення факту наявності двох шуканих кіл в деякому образі. 

Тобто ідея розпізнавання може бути сформульована дещо по іншому.  

Розглянемо ускладнену мережу, представлену на рис. 8.3. Ця  

структура представляє собою кращу модель процесу розпізнавання, 

оскільки вона містить нову семантичну одиницю (вузол) «кола». Тобто 

такий елемент може бути виявлений в образі, але він не обов’язково 

зумовлений появою шуканого зображення. Тепер вузол «кола» можна 

розглядати як загальну причину введення вузлів S «рознесення кіл» та 

D «різниця в розмірі кіл», що дає можливість не розглядати проблему 

їх можливої залежності.  
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Рис. 8.3. Байєсове дерево прийняття рішень  

 

На рис. 8.3 вузли M  і Кола  мають матрицю зв’язку )|( MКолаP ; 

вузли M  і F  – матрицю )|( MFP ; вузли Очі  і S  – матрицю 

)|( КолаSP , а вузли Кола  і D  – матрицю )|( КолаDP . Для нового вузла 

необхідно встановити число його станів. В самому простому випадку – 

це дихотомічна змінна із двома станами, але в даному випадку краще 

ввести три таких стани: 1o «ймовірно це не шукані кола»; 2o «це 

можуть бути шукані кола» та 3o «ймовірно це шукані кола». Значення 

елементів матриці зв’язку можна знайти за експериментальними даними, 

але в даному випадку необхідно отримати експертну оцінку стосовно 

значення нетермінального вузла O  та вузла M , за яким формується 

гіпотеза.  

Продемонструємо роботу мережі, починаючи з вузла O  («кола»). За 

теоремою Байєса маємо: 
 

)()(

)|()|()(
),|(

DpSp

ODpOSpOp
DSOp  . 

 

Однак, тут виникає проблема визначення ймовірності )(Op  – 

апріорної ймовірності появи шуканих кіл у образі. У даному випадку O  

є проміжною змінною, що не вимірюється, але ймовірності її значень 

необхідно знати. Ми можемо обчислити правдоподібність значення O  

за умови, що S  і O  отримують деякі значення, тобто можна записати:  
 

)()(

)|()|(
),|(

DpSp

ODpOSp
DSOl  , 

або у простішій формі: 

)|()|()( ODpOSpOl  . 
 

Як і раніше, значення )(Sp  і )(Dp  можна виключити з розгляду 

шляхом нормування суми значень )(Ol  до одиниці. Обчислена таким 
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способом правдоподібність – це ймовірність, яка обчислена за при-

пущенням, що апріорні ймовірності кожного стану змінної O  є 

однаковими, тобто 31321 /)()()(  opopop . Тепер для кореневого 

вузла M  можна записати: 
 

)()(

)|()|()(
),|(

FpOp

MFpMOpMp
FOMp  , 

або простіше: 

)|()|()(),|( MFpMOpMpFOMp  . 

 

Якщо відоме значення (вимір) F , наприклад, 5fF  , то з матриці 

зв’язку можна визначити )|( MFp . Однак ми не маємо значення стану 

змінної O , а тільки оцінку правдоподібності для неї: )(Ol , яка є 

елементом розподілу можливих станів змінної O . Для того щоб знайти 

оцінку )|( MOp , необхідно знайти середнє цього розподілу; це можна 

зробити так:  

 

)()|()()|()()|()|( 3132121111 olmopolmopolmopmop  , 

)()|()()|()()|()|( 3232221212 olmopolmopolmopmop  . 

 

Тепер можна обчислити розподіл ймовірностей для M : 

)|()}()|(

)()|()()|({)(),|()(

15313

2121111511

mfpolmop

olmopolmopmpfOmpmp




 , 

)|()}()|(

)()|()()|({)(),|()(

25323

2221212522

mfpolmop

olmopolmopmpfOmpmp




,  

 

де p  середня апостеріорна ймовірність, тобто ймовірність при-

йняття змінною деякого значення за умови, що відома деяка інформація 

(в даному випадку це значення SF ,  і D .  

Хоча ми не маємо апріорної ймовірності для вузла O , її можна 

оцінити за допомогою апріорної (або апостеріорної) ймовірності для 

M  та матриці зв’язку )|( MOP . У векторній формі це рівняння має 

вигляд: )()|()( MMOO pPp  .  

На відміну від наведеної вище теореми Байєса (у скалярній формі), 

це векторне рівняння, тобто )()|()( 2211 mpmopop  . Припустимо, що 

},,{)( 6040Mp ; це означає, що  
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2212

2111

2313
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2111
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Op . 

 

Оскільки суми елементів стовпчиків матриці зв’язку дорівнюють 1, 

то цей результат відноситься також до обчислених значень )(Op .  

Тепер можна обчислити розподіл ймовірностей для значень станів 

змінної O , за умови, що є виміри, скажемо, },{ 23 ds :  

 

)|()|()(),|( 12131231 odpospopdsop  , 

)|()|()(),|( 22232232 odpospopdsop  , 

)|()|()(),|( 32333233 odpospopdsop  , 

 

а той факт, що 1233232231  ),|(),|(),|( dsopdsopdsop , дозволяє 

виключити з розгляду  . Очевидно, що наведена процедура обчис-

лення ймовірностей та формування висновку є досить складною і  

громіздкою, а при збільшенні розмірів мережі вона стає недосяжною 

для сприймання. Тобто виникає необхідність розробки спеціальних 

методів та відповідних обчислювальних алгоритмів для виконання 

подібних розрахунків. Розглянемо таку задачу в наступному розділі.  

 

8.2. Евристичний метод побудови мережі Байєса 
 

Побудову БМ можна виконати простим перебором множини усіх 

можливих нециклічних графічних моделей та вибрати з них ту, що з 

максимальною адекватністю відповідає експериментальним (навчальним) 

даним. Ця задача є NP-складною, оскільки при повному переборі 

кількість всіх моделей дорівнює cycle

nn

k



2

1

3

)(

, де n  – число вершин; 

cyclek  – число моделей з циклами. Число усіх можливих нециклічних 

моделей можна порахувати за рекурсивною формулою Робінсона, 

запропонованою в 1976 році [62]: 


 
n

i

inii
n

i infCnf
1

1 21 )()()( )( , 

де n  – число вершин, а 10 )(f . 
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Виконати повний перебір можливих структур моделей можна 

тільки для мереж, які містять не більше семи вузлів. Якщо кількість 

вузлів перевищує 7, то виконати простий перебір практично  

неможливо, оскільки при виконанні обчислень на звичайних персональ-

них комп’ютерах не вистачає обчислювальних ресурсів. Тому для 

побудови мережі пропонується спрощений евристичний метод [42], 

який полягає у виконанні таких кроків: (1) обчислення так званої 

взаємної інформації між усіма вершинами за допомогою експеримен-

тальних даних; (2) виконання цілеспрямованого пошуку з використанням 

оціночної функції на основі принципу опису мінімальної довжини 

(ОМД); (3) повторення ітерацій до отримання структури мережі заданої 

якості. 

Для оцінювання ступеня залежності двох довільних випадкових 

змінних ix  і jx  Чау і Ліу [5] запропонували використовувати значення 

взаємної інформації ),( ji xxMI , яка обчислюється за виразом:  

 

 
















ji xx
ji

ji
jiji

xPxp

xxp
xxpxxMI

, )()(

),(
log),(),( .  

За своєю суттю взаємна інформація є деяким аналогом кореляції, 

але за змістом – це оцінка кількості інформації, що міститься в змінній 
ix  про змінну jx . Взаємна інформація приймає невід’ємні значення, 

0),( ji xxMI , а у випадку, якщо вершини ix  і jx  є повністю неза-

лежними одна від одної, то 0),( ji xxMI , оскільки )()(),( jiji xPxpxxp   і  

 

0)1log(
)()(

)()(
log

)()(

),(
log 


























 ji

ji

ji

ji

xpxp

xpxp

xPxp

xxp
. 

 

У випадку, коли мережа Байєса складається з N  вершин, для 

обчислення ),( ji xxMI  для всіх можливих пар ix  і jx  необхідно 

виконати 
2

1)(  NN
 обчислень, при цьому ),(),( ijji xxMIxxMI  . 

Принцип формування опису БМ мінімальної довжини (ОМД) 

Згідно з теорією кодування Шеннона, за умови відомого розподілу 

)(XP  випадкової величини X  довжина оптимального коду для 

передачі конкретного значення x  через канал зв’язку прямує до 
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значення )(log)( xPxL  . Ентропія джерела  
x

xPxPPS )(log)()(  

є мінімальною очікуваною довжиною закодованого повідомлення. 

Будь-який інший код, який ґрунтується на неправильному представ-

ленні про джерело повідомлення, призведе до більшої очікуваної 

довжини повідомлення. Іншими словами, чим кращою є модель  

джерела, тим компактнішими можуть бути закодовані дані.  

В задачі навчання мережі джерелами даних є деяка невідома істинна 

функція розподілу )( 0hDP , де },...,{ NddD 1  – набір даних; h  – гіпотеза 

щодо ймовірнісного походження даних; )(log)( hDPhDL   – емпі-

ричний ризик, який є адитивним щодо числа спостережень і пропор-

ціональним емпіричній похибці. Відмінність між )( 0hDP  і модельним 

розподілом )( hDP  за мірою Кульбака-Леблера визначається так:   









D

D

hDLhDLhDP

hDP

hDP
hDPhDPhDP

000

0
00

)()()(

)(

)(
log)()()(

, 

тобто це різниця між очікуваною довжиною коду даних, отриманою 

за допомогою гіпотези та мінімально можливою довжиною. Ця різниця 

є завжди невід’ємною і дорівнює нулю лише у випадку повного спів-

падіння двох розподілів. Іншими словами, гіпотеза буде тим кращою, 

чим коротшою є середня довжина коду даних [5]. Принцип ОМД у 

своєму нестрогому і найбільш загальному формулюванні проголошує: з 

множини можливих моделей-кандидатів необхідно вибрати ту, яка 

дозволяє описати дані найбільш коротко і без втрат інформації [5, 

42]. 

У загальному вигляді задача формування ОМД формулюється так: 

спочатку задається множина навчальних даних  },...,{ nddD 1 , 

}...{
)()()( N

iiii xxxd
21

  (нижній індекс – номер спостереження, а верхній – 

номер змінної), n – число спостережень; кожне спостереження скла-

дається з N  ( 2N ) змінних )()()( ,...,, NXXX 21 . Кожна j -я змінна (

Nj ,...,1 ) має },...,,{ )()( 110  jjA  ( 2 )( j ) станів, а кожна структура 

Gg  БМ представляється N  множинами предків ( )()( ,..., N 1 ), тобто 

для кожної вершини Nj ,...,1 , )( j  – це множина батьківських вершин, 
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така, що }{\},...,{ )()()()( jNj XXX 1  (вершина не може бути предком 

самої себе, тобто петлі у графі відсутні). Таким чином, ОМД структури 

Gg  при заданій послідовності з n  спостережень n
n dddx ...21  

обчислюється за виразом: )log(
)(

),(),( n
gk

xgHxgL nn 
2

, де )(gk  – 

кількість незалежних умовних ймовірностей у мережевій структурі g , а 

),( nxgH  – емпірична ентропія:  

 





Jj

nn xgjHxgH ),,(),( , 



Jj

gjkgk ),()( , 

 

де ОМД j -ї вершини обчислюється за виразом:  

)log(
),(

),,(),,( n
gjk

xgjHxgjL nn 
2

; 

),( gjk  – кількість незалежних умовних ймовірностей j -ї вершини: 





)(

)( )(),(
jk

kjgjk 1 , де },...,,,..,{)( Njjj 111   – така множина, 

що }:{ )()()( jkj kX  . 

Емпірична ентропія j -ї вершини обчислюється за виразом:  

 
 


),( )( ],,[

],,,[
log],,,[),,(

gjSs Aq

n

j gjsn

gjsqn
gjsqnxgjH , 





n

i

j
i sIgjsn

1

)(),,(
)( ; 




n

i

j
ii sqxIgjsqn

1

),(],,,[
)( , 

 

де )()( jj   означає )()()( , jkk kxX  ; функція 1)(EI  коли 

предикат trueE  , в протилежному випадку 0)(EI . 

Простий алгоритм навчання БМ з використанням ОМД будується 

так: циклічно виконується перебір всіх можливих нециклічних мере-

жевих структур. В *g  зберігається оптимальна мережева структура. 

Оптимальною структурою буде та, для якої функція ),( nxgL  приймає 

найменше значення.  
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Простий алгоритм навчання БМ з використанням 
ОМД 

1. )(* Ggg  0 ;  

2. для }{ 0gGg  : якщо ),(),( * nn xgLxgL   то  

  gg * ; 

3. за розв’язок приймається *g . 
 

Приклад використання методу ОМД. Нехай є 10 спостережень 
для навчання БМ (табл. 8.2). 

 

Таблиця 8.2 
Десять спостережень для навчання БМ 

 

n  )(1X  
)(2X  

)(3X  
 n  )(1X  

)(2X  
)(3X  

1 0 1 1 6 0 1 1 

2 1 0 0 7 1 0 1 

3 0 1 1 8 1 0 0 

4 1 0 0 9 0 1 1 

5 0 1 1 10 1 1 1 

 

У випадку повного перебору всіх можливих структур необхідно 
розглянути 25 структур. Після того, як будуть розглянуті всі 25 
структур, за оптимальну буде вибрана структура, зображена на рис. 8.4. 

 

 
 

Рис. 8.4. Оптимальна структура, що відповідає табл. 8.3 
 

Довжина опису цієї структури обчислюється таким чином. Вершина 
)(1X  не має предків, тобто {})(  1 . Емпірична ентропія обчислюється 

за виразом:  
 

93156
10

5
5

10

5
51 ,loglog),( 

















 gjH , 

 

а кількість незалежних умовних ймовірностей дорівнює  

1121  ),( gjk . Таким чином, довжина опису вершини )(1X  дорів-

нює 8,0828)log(,),(  10
2

1
931561 gL . При обчисленні можна вико-
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ристовувати логарифм с будь-якою основою; в даному прикладі 
використано основу 2,7183e , тобто натуральний логарифм. 

Вершина )(2X  має одного предка )(1X , тобто }{ )()( 12 X . 

Емпірична ентропія:  
 

5022
5

1
1

5

4
4

5

5
5

5

0
02 ,loglogloglog),( 



















































 gjH , 

 

а кількість незалежних умовних ймовірностей: 22122  )(),( gjk . 

Довжина опису вершини )(2X  дорівнює:  
 

4,8046)log(,),(  10
2

2
50222 gL  (табл. 8.3 – 8.5).  

 

Таблиця 8.3 

Таблиця значень параметрів вершини )(1X  
 

)(1X  ],,,[ gjsqn  ],,[ gjsn  

0 5 
10 

1 5 

 
Таблиця 8.4 

Таблиця значень параметрів вершини )(2X  
 

)(1X  
)(2X  ],,,[ gjsqn  ],,[ gjsn  

0 0 0 
5 

0 1 5 

1 0 4 
5 

1 1 1 

 
Таблиця 8.5 

Таблиця значень параметрів вершини )(3X  
 

)(2X  
)(3X  ],,,[ gjsqn  ],,[ gjsn  

0 0 3 
4 

0 1 1 

1 0 0 
6 

1 1 6 

 

Вершина )(3X  має одного предка )(2X , тобто }{ )()( 23 X ; емпі-

рична ентропія:  
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24932
6

6
6

6

0
0

4

1
1

4

3
33 .loglogloglog),( 



















































 gjH , 

 

а кількість незалежних умовних ймовірностей: 22123  )(),( gjk . 

Довжина опису вершини )(3X  дорівнює:  
 

4,5519)log(,),(  10
2

2
249323 gL . 

 

Тобто довжина опису структури g , представленої на рис. 5.4, 

складає: 
 

439317
3

1

,),,(),(  
j

nn xgjHxgH . 

 

Евристичний алгоритм побудови мережі Байєса 
Вхідні дані  

Навчальна вибірка },...,{ nddD 1 , }...{
)()()( N

iiii xxxd
21

  (нижній 

індекс – номер спостереження, а верхній – номер змінної), n – число 
спостережень; N  – число вершин (змінних).  

 

Перший етап  
Для всіх пар вершин обчислюють значення взаємної інформації 









 jixxMIMISet ji ,);,(_ . Після цього елементи множини MISet _  

упорядковують за спаданням:  
 

),...},(),,(),,({_ 654321 mmmmmm
xxMIxxMIxxMIMISet  . 

 

Другий етап  
Крок 1. З множини значень взаємної інформації MISet _  виби-

рають перші два максимальних значення ),( 21 mm
xxMI  и ),( 43 mm

xxMI . 

За отриманим значенням ),( 21 mm
xxMI  и ),( 43 mm

xxMI  будується 

множина моделей G  вигляду: 
{ ( 21 mm  ; 43 mm  ), ( 21 mm  ; 43 mm  ), ( 21 mm  ; 43 mm  ), (

21 mm  ; 43 mm  ), ( 21 mm  ; 3m  не залежить від 4m ), ( 21 mm  ; 3m  

не залежить від 4m ), ( 1m  не залежить від 2m ; 43 mm  ), ( 1m  не 

залежить від 2m ; 43 mm  ), ( 1m  не залежить від 2m ; 3m  не залежить 

від 4m )}.  
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Запис вигляду ji mm   означає, що вершина im
x  є предком 

вершини jm
x . 

Крок 2. Виконується пошук серед множини моделей G . У пара-

метрі *g  зберігається оптимальна мережева структура. Оптимальною 

структурою буде та, у якої найменше значення функції; ),( nxgL  – 

ОМД структури моделі при заданій послідовності з n  спостережень 

n
n dddx ...21 . 

1. )(* Ggg  0 ;  

2. для }{ 0gGg  : якщо ),(),( * nn xgLxgL   то gg * ; 

3. на виході *g  – шукане рішення. 

Крок 3. Після того як знайдено оптимальну структуру (структури) 
*g  з G , з множини значень взаємної інформації MISet _  вибирають 

максимальне значення: ),( __ nextjnexti
xxMI i . За отриманим значенням 

),( __ nextjnexti
xxMI i  і структурою (структурами) *g  будується множи-

на моделей G  вигляду: { ( *g ; nextjnexti __  ), ( *g ; nextjnexti __  ), 

( *g ; nexti _  не залежить від nextj _ )}. Перейти на крок 2. 

Умова закінчення процедури пошуку. Евристичний пошук 

продовжується до тих пір, поки не буде виконано аналіз визначеної 

кількості елементів множини або ж всіх 
2

1)(  NN
 елементів множини 

MISet _ . Як показує практика, у більшості випадків немає смислу 

виконувати аналіз більше половини (тобто 
4

1)(  NN
) елементів 

множини MISet _ . 

Вихід: оптимальна структура (структури) *g . 

 

Методи оцінки якості навчання БМ 

Для оцінювання якості навчання БМ можна використати кількість 

зайвих, відсутніх та реверсованих дуг у навченій мережі у порівнянні з 

оригінальною БМ. За міру похибки навчання можна використати 

структурну різницю або перехресну ентропію (cross entropy) між 

навченою БМ та оригінальною мережею. Для обчислення структурної 

різниці застосовують формулу симетричної різниці структур [5]:  
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де B  – навчена БМ; A  – оригінальна БМ; n  – кількість вершин 

мережі; )()( Bi  – множина предків i -ї вершини навченої мережі B ; 

)()( Ai  – множина предків i -ї вершини оригінальної мережі A ; 

)(card  – потужність скінченої множини  , яка визначається кількістю 

елементів, що належать множині  . 

Перехресна ентропія – це відстань між розподілами навченої БМ та 

оригінальної БМ. Якщо )(vp  – спільний розподіл оригінальної БМ, а 

)(vq  – спільний розподіл навченої БМ, то перехресна ентропія 

обчислюється так [5]:  

  



   






Jj gjSs Aa
jj

jj

jj

v

j saXq
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vpqpH
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)()(

)()(
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)( )(

)(
log)(

)(

)(
log)(),(

 
 

8.3 Практичне застосування мереж Байєса 
 

Приклад 8.2. Прогнозування Нью-Йоркського біржового компо-
зитного індексу.  

За даними, представленими на сайті Нью-Йоркської фондової біржі 
http://www.nyse.com сформована навчальна вибірка. На рис. 8.5 пред-
ставлена БМ (вона описує композитний індекс), яка побудована за 
навчальною вибіркою з 500 значень. Варто відзначити, що при 
первісному аналізі розглядалось більша кількість індексів, але в моделі 
представлені найбільш значущі індекси для множини навчальних 
даних, за якими будувалася БМ. На рис. 8.6 представлена загальна 
структурна схема динамічного прогнозування композитного індексу 
БМ. При побудові БМ використано евристичний метод побудови, 
алгоритм якого докладно наведено вище. Для формування ймовір-
нісного висновку застосовувався алгоритм формування ймовірнісного 
висновку у БМ на основі навчальних даних, який розглянуто в роботі 
[5]. Наведемо деякі терміни, що мають відношення до задачі.  
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Композитний індекс – відображає зміни курсів всіх акцій, розміщених 
на Нью-Йоркській фондовій біржі, що включають у себе більше  
1500 найбільших американських компаній.  

Фінансовий індекс – відображає зміни курсів акцій непривілейо-
ваних акції фінансового сектора США та сільськогосподарських  
підприємств. 

 

 
 

Рис. 8.5. БМ для опису композитного індекса 

Нью-Йоркської фондової біржі 
 

 
 

Рис. 8.6. Структурна схема послідовності прогнозування  

композитного індексу мережею Байєса 

 

Індекс ЗМІ та телекомунікацій – відображає зміни 100 компаній 

лідерів із сектора ЗМІ та телекомунікацій.  
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Індекс світових лідерів – відображає зміни курсу непривілейованих 

акцій 200 найбільших компаній світу (включаючи 100 найбільших 

компаній США).  

Індекс 100 компаній США – відбиває зміни курсів непривілейо-

ваних акцій 100 найбільших компаній США із загальною капіталізацією 

6,7 трильйонів доларів. 

Міжнародний індекс – відбиває зміни курсів непривілейованих 

акцій 100 найбільших компаній світу не із США із загальною 

капіталізацією 5,1 трильйона доларів.  
 

При виконанні обчислювального експерименту виконано 100 ітерацій 

алгоритму прогнозування композитного індексу. В 96% випадків було 

точно спрогнозовано зростання або спадання значення композитного 

індексу; у 52% випадків прогнозне та реальне значення відхилення 

композитного індексу від значення в попередній момент часу повністю 

збіглися. На рис. 8.7 показана діаграма зміни прогнозного та реального 

відхилень композитного індексу на перших 50 часових інтервалах. 

 

 
 

Рис. 8.7. Діаграма зміни прогнозованого та реального відхилень 

композитного індексу на 50 часових інтервалах 
 

Приклад 8.3. Застосування БМ для постановки діагнозу. 

На рис. 8.8 наведена медична БМ, яка показує зв’язок між 

захворюваннями пацієнта, хірургічним втручанням і станом здоров’я. 

Ця БМ побудована на основі відомої комп’ютерної бази даних 

http://www.umdnj.edu/idsweb/idst6122/data/patlos_sample.sav , яка склада-
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ється з інформації про 1481 пацієнта із серцево-судинними захворю-

ваннями. При побудові структури БМ, представленої на рис. 8.8, 

виконано аналіз 686 структур на 90 ітераціях евристичним методом [5] 

за 1 хвилину 11 секунд. 

Застосовуючи імовірнісний висновок [5], змодельовано декілька 

ситуацій. Результати моделювання представлені у вигляді табл. 8.6. 

Так, у випадку коли пацієнт веде здоровий активний образ життя і при 

цьому ніколи не був хворим ангіною та діабетом, вірогідність того, що 

у нього відбудеться інфаркт міокарда дорівнює 5,28%, інакше – 97,89%. 

 

Таблиця 8.6 

Результати моделювання за БМ, зображеною на рис. 8.8 
 

Номер 

ситуа-

ції 

Інстанційовані вершини 

Ймовірність 

настання 

інфаркту 

міокарда  

1 Незгортання крові через ліки = «Аспірин» 73,80% 

2 Незгортання крові через ліки = «Гепарин» 76,69% 

3 Незгортання крові через ліки = «Варфарин» 66,63% 

4 Незгортання крові через ліки = «Ні» 32,33% 

5 Ангіна = «Так» 73,13% 

6 
Хірургічне втручання = «Підшкірна операція 

коронаротромбоза на судинах» 
56,56% 

7 
Хірургічне втручання = «Імплантація обхідної коронарної 

артерії» 
75,41% 

8 Спосіб життя = «Активний» 55,89% 

9 Спосіб життя = «В’ялий» 69,59% 

10 Надлишкова вага = «Ні» 60,18% 

11 Надлишкова вага = «Так» 74,32% 

12 Діабет = «Ні» 62,04% 

13 Діабет = «Так» 86,32% 

14 Паління = «Ні» 58,23% 

15 Паління = «Так» 77,12% 

16 

Незгортання крові через ліки = «Ні» та Ангіна = «Ні» та  

Спосіб життя = «Активний» та Надлишкова вага = «Ні» та  

Діабет = «Ні» та Паління = «Ні» 

5,28% 

17 

Незгортання крові через ліки = «Гепарин» та Ангіна = 

«Так» та Спосіб життя = «В’ялий» та Надлишкова вага = 

«Так» та Діабет = «Так» та Паління = «Так» 

97,89% 

 

Таким чином, моделювання процесів різної природи за допомогою 

БМ – перспективний сучасний напрям в галузі інтелектуального 

аналізу даних. Основні напрями застосування: – розпізнавання образів; 
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автоматична діагностика у медицині, технічних системах і техноло-

гічних процесах; прогнозування динаміки розвитку процесів. Головна 

ідея побудови БМ – коректне створення спрямованого ациклічного 

графа, що відображає причинно-наслідкові зв’язки процесу. Проста 

мережа Байєса може бути побудована на основі експертних оцінок 

стосовно існування причинних зв’язків між змінними процесу та 

оцінок апріорних ймовірностей.  
 

 
 

Рис. 8.8. Приклад застосування БМ у медицині 
 
Однак у складних випадках структура мережі ґрунтується на  

використанні значних об’ємів експериментальних даних, на основі 

Холестерин 
Значення 

ймовірності  

Підвищений 0,49 

Норма 0,51 

 

Ангіна 
Значення 

ймовірності 

Ні 0,3264 

Так 0,6736 

 

Незгортання 

крові через ліки 

Значення 

ймовірності 

Аспірин 0,4097 

Гепарин 0,2666 

Варфарин 0,0791 

Ні 0,2445 

 
Хірургічне втручання 

Значення 

ймовірності 

Підшкірна операція 

коронаротромбоза на судинах 
0,6125 

Імплантація обхідної 

коронарної артерії 
0,3875 

 

Інфаркт 

міокарди 

Значення 

ймовірності 

Ні 0,3621 

Так 0,6379 

 

Надлишкова 

вага 

Значення 

ймовірності 

Ні 0,74 

Так 0,26 

 

Хірургічні 

ускладнення 

Значення 

ймовірності 

Ні 0,8904 

Так 0,1096 

 
Вартість 

лікування 

Значення 

ймовірності 

<280 0,2667 

<350 0,3058 

<420 0,1478 

<490 0,2308 

<560 0,025 

<630 0,0143 

<700 0,0082 

≥ 700 0,0014 

 

Спосіб 

життя 

Значення 

ймовірності 

Активний 0,582 

В’ялий 0,418 

 

Паління 
Значення 

ймовірності 

 Ні 0,7 

 Так 0,3 

 

Діабет 
Значення 

ймовірності 

Ні 0,925 

Так 0,075 

 

Тривалість 

лікування 

Значення 

ймовірності 

<3 0,0649 

<4 0,1891 

<5 0,2849 

<6 0,2396 

<7 0,1384 

<8 0,0594 

<9 0,0169 

≥ 9 0,0068 

 Результат 

хірургічного 

втручання 

Значення 

ймовірності 

Поганий 0.0252 

Нормальний 0,0819 

Хороший 0,893 
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яких формуються зв’язки між змінними і таблиці умовних ймовір-
ностей. За допомогою чисельних експериментів встановлено, що 
швидкість побудови оптимальної БМ за евристичним методом залежить, 
головним чином, від кількості вершин у мережі.  

Якщо число вершин (вузлів) мережі перевищує 7, то виконати 
простий перебір варіантів структури практично неможливо. Тому 
запропоновано метод побудови структури на основі евристичного 
підходу, який ґрунтується на обчисленні взаємної інформації. Наведений 
вище ітераційний алгоритм евристичного методу побудови БМ дозволяє 
значно зменшити обчислювальну складність побудови БМ. Показано, 
що у більшості випадків навчання мережі немає необхідності викону-
вати аналіз більше половини елементів множини даних. За міру якості 
побудованої мережі використано структурну різницю, яка представляє 
собою ціле число – це кумулятивна величина, яка враховує відсутні, 
зайві та реверсовані дуги спрямованого ациклічного графа. Наведені 
приклади застосування методу побудови мережі свідчать про його 
високу ефективність в смислі оптимізації структури.  

 

8.4. Інформаційні СППР на основі мереж Байєса 
 

Для прийняття обґрунтованих об’єктивних рішень на всіх рівнях 
управління виробничими, фінансово-економічними та іншими процесами 
довільної природи необхідно впроваджувати комп’ютерні інформаційні 
системи у всі ланки ділових стосунків між суб’єктами господарювання. 
Сучасна економічна та соціально-політична обстановка характери-
зується швидкими змінами ринкової та регуляторної інформації, яка 
стосується асортименту і якості продукції, балансу попиту і пропозиції, 
кон’юнктури ринку, рівня оподаткування і т. ін. Однак, рівень автома-
тизації обробки даних практично на всіх рівнях реалізації виробничих 
процесів характеризується, на сьогодні, досить низькими показниками. 
Відсутність інформаційних систем широкого профілю призводить до 
неможливості застосування сучасних інтелектуальних методів і систем 
до аналізу та моделювання ситуацій, прогнозування подальшого 
розвитку процесів та формування оптимальних або раціональних  
управлінських рішень.  

Умовою успішного застосування сучасних технологій обробки 
даних і прийняття рішень є чітке усвідомлення задач, які має розв’язати 
підприємство в процесі розробки та впровадження інформаційно-
аналітичних систем (ІАС) або систем підтримки прийняття рішень. В 
роботі [43] розглянуто основи побудови ІАС для накопичення та 
обробки економетричних даних та створення на їх основі СППР. 
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Однак, в цій роботі наведено тільки відомі класичні методи стати-
стичної обробки даних. В роботі [35] розглянуто основні принципи 
побудови СППР з акцентуванням на відповідних інформаційних техно-
логіях.  

Типова схема процесу автоматизації обробки даних і підтримки 
прийняття рішень на підприємстві виглядає на перший погляд тривіально 
і включає такі етапи: (1) автоматизація окремої сфери діяльності 
підприємства; (2) автоматизація суміжних сфер; (3) повна автома-
тизація бізнес-системи [35]. Ключовим моментом цього процесу є 
зростаюча складність та ієрархічність переходу від попереднього до 
наступного етапу. Саме внаслідок несумісності розроблених систем в 
одній сфері з аналогічними розробками у суміжних галузях найчастіше 
призводить до зупинки діяльності на першому етапі. Наприклад, на 
розробці і впровадженні системи автоматизації бухгалтерської діяльності. 
Автоматизація всієї галузі (галузей) в цілому ставить додаткові задачі, 
наприклад, розв’язання проблеми забезпечення надійності та конфіден-
ційності інформації при розподілі ролей між ланками підприємства та 
розширення ролі типової облікової інформаційної системи до рівня 
потужної системи підтримки прийняття рішень. Виходом з цієї ситуації 
є створення єдиної інформаційної системи підприємства, яка має 
можливість інтегрування в галузеву систему. Це означає, що має 
існувати єдина база даних (БД) з уніфікованими форматами представ-
лення даних, мають бути спроектовані і створені сучасні адаптивні 
інтерфейси для роботи з БД та системою в цілому, а також має бути 
створена СППР, яка використовує інформацію з цієї бази даних [12, 
23]. При такому підході створюються сприятливі умови для отримання 
інформації в стандартизованому представленні, що дає можливість 
обробляти її сучасними аналітичними методами. Таким чином можна 
створити реальні передумови для впровадження в діяльність підпри-
ємства формалізованих СППР на основі сучасних методів побудови 
математичних моделей і прийняття рішення. Надалі ті ж дані і 
алгоритмічні процедури можуть стати основою для бази знань потуж-
нішої інтелектуальної системи – експертної системи для широкого кола 
задач на галузевому рівні. Таким чином, повноцінна комп’ютеризація 
діяльності суб’єкта бізнесу спирається на ядро ІАС у вигляді бази 
даних, інтерфейсної частини для організації інтерактивної взаємодії 
користувач-комп’ютер, належної множини процедур для обробки 
даних і системи представлення результатів у зручній для сприйняття 
формі.  

Ставиться задача побудови комп’ютерної інформаційної системи 
для оцінювання і прогнозування стану підприємства на основі сучасних 
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ймовірнісних методів моделювання процесів та формування статистич-
ного висновку (прийняття рішень). Для розв’язання задачі необхідно 
синтезувати модель у вигляді мережі Байєса на множині зв’язаних 
подій niX i ,...,  , 1  з відомими апріорними ймовірностями, тобто 

створити методику побудови побудови ациклічного графа G , що 
характеризується множиною ймовірнісних параметрів B ; дослідити 
характеристики отриманої мережі з метою її подальшого застосування 
до аналізу та оцінювання стану бізнес-процесів на виробництві. При 
цьому вважаємо, що на події niX i ,...,  , 1  можуть впливати невизначе-

ності різного характеру і природи; також існують дані, що описують 
події, зв’язані з виробничою діяльністю підприємства. 
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Рис. 8.9. Технологія розробки ЕС 
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Розробка інформаційної СППР на основі мережі Байєса.  

Актуальним напрямом розвитку СППР є інтелектуалізація процесів 

обробки даних. Інтелектуалізація СППР означає надання користувачеві 

принципової можливості отримувати нову інформацію на основі  

поглибленого інтелектуального аналізу даних за множиною взаємо-

доповнюючих методів і використовувати цю інформацію разом з 

накопиченими професіоналами досвідом і знаннями. Крім того, 

інтелектуалізація означає активне застосування методів обробки даних, 

що ґрунтуються на нейронних і байєсівських мережах, деревах рішень, 

методах нечіткої логіки, м’яких обчисленнях і т. ін. Під інформаційною 

СППР будемо розуміти комп’ютерну інформаційну систему, яка надає 

будь-яку допомогу ОПР при прийнятті рішень виробничого або 

ділового характеру. Тобто це допомога у аналізі (в тому числі  

візуальному) даних, у пошуку кращих моделей процесів, в обчисленні 

альтернативних рішень і т. ін.  

Різновидністю СППР є експертні системи (ЕС) [18], які поєднують 

у собі можливості комплексного використання експертних оцінок та 

результатів аналітичної обробки даних. Існують певні технології роз-

робки ЕС, що складаються з таких шести етапів (рис. 8.9): ідентифі-

кація, концептуалізація, формалізація, реалізація, тестування і дослідно-

експериментальна експлуатація.  

На етапі ідентифікації визначаються задачі, які підлягають розв’я-

занню, виявляються проміжні цілі розробки, визначаються експерти за 

напрямом і типи користувачів.  

Етап концептуалізації призначений для змістовного аналізу проб-

лемної області, виявлення наявної інформації та визначення множини 

альтернативних методів розв’язання поставлених задач.  

На етапі формалізації обирається інструментарій і визначаються 

способи зберігання та представлення всіх типів знань, формалізуються 

основні поняття, визначаються способи інтерпретації знань, моделю-

ється робота системи, оцінюється адекватність понять, методів розв’я-

зання, засобів подання і маніпулювання знаннями.  

На етапі виконання здійснюється наповнення експертом бази знань. 

Розповсюджені такі підходи до розробки ЕС: системи на основі правил, 

системи з використанням нейронних мереж та нечіткої логіки (або 

нейронечіткі системи), експертні системи на основі  мереж довіри 

Байєса (МБ) та інші.  
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Системи на основі МБ. Мережі довіри Байєса, або просто 

байєсівські мережі, складаються з множини вузлів і сукупності спрямо-

ваних ребер, що з’єднують ці вузли між собою [5, 51]. Ребра 

визначають причинно-наслідкові зв’язки у предметній області, що 

більшою частиною не завжди визначені однозначно. Вірогідність  

твердження (або події) представляється за допомогою ймовірностей. 

Концепція байєсових мереж полягає у оновленні ймовірностей подій 

(станів процесу або системи) при надходженні додаткової інформації. 

Математичним підґрунтям цього процесу обробки даних є теорема 

Байєса. На відміну від систем, заснованих на правилах, метод оновлення 

ймовірностей у байєсових мережах є фундаментальним і, якщо модель 

та інформація коректні, то нові ймовірності будуть обчислені також 

коректно (стосовно аксіом класичної теорії ймовірностей) [51].  

Інформацію може отримувати кожний вузол (змінна) мережі, оскільки 

оновлення ймовірностей інваріантне стосовно напряму розповсюд-

ження інформації ребрами мережі. Таким чином, БМ значно розширює 

можливості аналізу даних та прийняття рішень, оскільки дозволяє 

робити прямий і зворотний логічний висновок. Крім того, одночасне 

введення інформації про стани декількох вузлів не змінює алгоритму 

обробки даних мережі, що дає можливість виключити ситуації логічної 

суперечності, які часто мають місце при застосуванні інших методів. 

Побудова МБ вимагає докладних знань стосовно причинно-наслід-

кових зв’язків між подіями предметної області. Якщо система має 

надавати можливість використання завчасно отриманих експертних 

знань, а тим більше таких, що мають інтуїтивну складову, то 

моделювання краще виконувати за допомогою МБ. Крім того, МБ може 

навчатись, тобто адаптивно корегувати ймовірності подій при отриманні 

нової інформації стосовно станів її вузлів. БМ в експертних системах 

мають такі значні переваги, як можливість чисельного трактування 

алгоритмів формування логічного висновку, гнучкість процесу розпов-

сюдження інформації і врахування рівня суб’єктивізму експертів. Із 

сказаного випливає, що експертну систему для аналізу стану вироб-

ничого процесу доцільно будувати саме на основі мереж Байєса, які 

представляють собою потужний інструмент для моделювання процесів 

довільної природи та прийняття рішень.  

МБ використовують для моделювання предметних областей, які 

характеризуються невизначеністю. Невизначеність може бути спричинена 

недостатнім розумінням предметної області, неповним знанням її стану 
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у момент прийняття рішення (неповні дані), випадковим характером 

механізмів, що визначають поведінку цієї області, негативним впливом 

випадкових збурень або ж комбінацією вказаних факторів.  

Логічний висновок в БМ. Логічний висновок в БМ означає 

обчислення умовних ймовірностей станів вибраних змінних на основі 

інформації про інші змінні. Ключовим поняттям обчислення ймовір-

ностей в байєсових мережах є процес оновлення ймовірностей, або 

зміна міри довіри. Алгоритм цього процесу визначає спосіб отримання 

апостеріорних ймовірностей вершин мережі на основі отриманої  

інформації. Таким чином, оновлення міри довіри для вершин може 

розглядатися як синонім формування ймовірнісного висновку у мережах 

Байєса. По відношенню до вершини МБ довіра – це розподіл 

ймовірностей. 

Нехай МБ – мережа на множинні змінних U, і нехай e – множина 

тверджень вигляду «змінна А знаходиться у стані а». Таким чином, e 

представляє собою твердження «спільна конфігурація вершин ,...,A B  

задана як ( ,..., )a b ». Необхідно знайти апостеріорний розподіл ймовір-

ностей ( | )P X e  для усіх змінних X U .  

Математично ця задача може бути розв’язана таким чином: 

– використати ланцюгове правило для обчислення P(U); 

– відокремити P(U, e) – частину P(U), відповідну конфігурації 

( ,..., )a b ; 

– отримати P(Х,e) шляхом маржиналізації P(U,e) для кожного 

X U (тобто для кожного стану x X  підсумувати усі елементи P(U,e), 

для яких Х знаходиться у стані х); 

– обчислити ( | )P X e , як результат нормування P(Х,e), тобто слід 

розділити P(Х,e) на суму всіх його членів. 

 

Однак, зазвичай P(U) настільки об’ємна, що необхідні обчислення 

можуть виявитися неприйнятно великими. Відмова від використання 

повної ймовірності P(U) може бути здійснена при переході на 

послідовне застосування теореми Байєса. 

Дійсно, поставлена задача знаходження ймовірностей ( | )P X e  на 

основі множини свідоцтв e відносно МБ може бути представлена як 

задача оновлення ймовірностей на (під)мережі, до складу якої входить 

лише певна підмножина вузлів графу. Зменшення мережі до цієї 

підмножини відбувається шляхом послідовного виключення вузлів 
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(маржиналізації) і механізму інверсії ребер графа на основі теореми 

Байєса. Приклад цього процесу продемонстровано на рис. 8.10, де 

показано, що для отримання розподілу P(С) вершини C, виконується 

послідовне звуження графа за допомогою виключення вершин (кроки 

1,2,4,5) та інверсії ребер (крок 3).  

 

 
 

Рис. 8.10. Приклад формування ймовірнісного висновку 

 
Сутність розповсюдження ймовірностей по мережі полягає у вико-

ристанні поняття повідомлення, згідно з яким оновлення ймовірностей 

вершин мережі здійснюється шляхом розсилання кожною вершиною 

мережі двох типів повідомлень про свій стан: (1) повідомлення  

батьківським вершинам – π-повідомлення; (2) повідомлення дочірнім 

вершинам – λ-повідомлення. 

Міра довіри для події xX   за цим алгоритмом розраховується як 

нормований добуток числового еквіваленту повідомлень λ(x) і π(x). 

Однак оглянемо основні концепції архітектури обміну повідомленнями 

для обчислення апостеріорних ймовірностей. Звернемося знову до МБ, 

наведеної на рис. 8.10. Якщо отримано новий розподіл *( )P A  для 

вершини А, то фундаментальне правило числення ймовірностей і 

маржиналізація можуть бути використані для обчислення нового роз-

поділу В:  

 
* *( ) ( | ) ( )

A

P B P B A P A . 
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Таким чином, розповсюдження в напрямі зв’язків досить просте. 

Можна розглядати це розповсюдження як повідомлення, надіслане від 

А до В. Це повідомлення є розподіл А, і на цій основі у вузлі B 

відбувається оновлення розподілу В. 

Оновлення довіри відбувається і в протилежному напрямі: інфор-

мація щодо В може бути використана для зміни рівня довіри для А. У 

МБ інструментом розповсюдження ймовірностей у зворотному напрямі 

є теорема Байєса. Цю ситуацію можна розглядати як розповсюдження 

розподілу від В до А у вигляді повідомлення. У вузлі А це повідомлення 

також використовується для оновлення міри довіри. 

Розглянемо МБ, граф якої є деревом. Повідомлення можуть над-

силатися в обох напрямах, тобто вершина дерева Х може надіслати 

повідомлення до будь-якої сусідньої вершини Y. Повідомлення, що 

надсилається, є поточним розподілом X, і вершина Y використовує це 

повідомлення для оновлення власного розподілу.  

Нехай тепер вершини надсилають повідомлення не упорядковано, 

після чого на деякий час переходять в режим очікування. Можна 

довести, що у такому разі існує стан рівноваги (стійкий стан), в якому 

жодне подальше повідомлення не буде змінювати ніякого розподілу. 

Більше того, цього стійкого стану можна досягти після скінченої 

кількості пересилань повідомлень. У цьому стані кожна вершина буде 

зберігати коректний розподіл ймовірностей. На рис. 8.11 наведено 

приклад обміну повідомленнями для п’яти моментів часу, необхідних 

для досягнення стійкого стану дерева після введення даних про стани 

двох вершин.  

Отже, в алгоритмі, що ґрунтується на повідомленнях, вплив кожного 

нового свідоцтва розглядається як збурення, що розповсюджується по 

мережі шляхом обміну повідомленнями між сусідніми вершинами.  

Однак досягнення стійкого стану при застосуванні цього алгоритму, 

так само як і гарантія коректності результатів, вимагають існування 

деревоподібної структури мережі. МД має бути полідеревом, тобто 

спрямованим ациклічним графом, в якому між будь-якими двома вер-

шинами існує лише один маршрут без урахування напряму ребер. Це 

суттєве обмеження, оскільки переважну більшість реальних предметних 

областей неможливо змоделювати на графі без (неорієнтованих)  

циклів.  
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Рис. 8.11. Розповсюдження інформації через повідомлення 

 

Для того щоб обійти це обмеження, запропоновано кілька методів. 

Наприклад, метод обумовлення (conditioning) ґрунтується на тому, що 

будь-яка мережа з циклом може бути зведена до полідерева перебором 

станів кореневої вершини циклу (послідовним обумовленням цієї 

вершини). Коли вершина обумовлена, тобто знаходиться у певному 

стані, можна вважати, що вона більше не є частиною мережі, а замість 

неї розглянути стільки мереж, скільки станів ця вершина має. Після 

цього теорема Байєса дозволить обчислити умовні ймовірності станів 

цієї вершини за умови, що відомі розподіли ймовірностей її сусідських 

(дочірніх) вершин. Таким чином, за даним методом доведеться 

обчислити стільки мереж, скільки станів має коренева вершина 

кожного циклу, а тому цей метод дуже уповільнює обчислення. 

Інша ідея використовується в методі кластеризації [5, 58]. Метод 

кластеризації схожий на метод розповсюдження в деревах, описаний 

вище. Однак, в ролі вершин дерева у ньому виступають не окремі 

вершини, а їх групи (кластери). За допомогою методів теорії графів 

аналізуються властивості незалежності вершин мережі і формується 

множина кластерів, які поєднуються у дерево. Отримане дерево має 

властивість сполученого дерева: для кожної пари (V,W) вершин дерева 

усі вершини маршруту між V та W містять їх перетин V W . 

Сполучене дерево, отримане в результаті кластеризації вершин 

вихідного дерева, є полідеревом, і в ньому можна застосувати обмін 

повідомленнями. Після отримання апостеріорних ймовірностей для 
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кластерів обчислюють ймовірності вершин вихідного дерева. 

Полідерево формується на основі графа, отриманого внаслідок 

тріангуляції. Уяву про процес формування сполученого дерева надає 

рис. 8.12.  

 

 

 
 

Рис. 8.12. Метод кластеризації для отримання сполученого дерева 

 

Структура мережі найчастіше визначається експертами предметної 

області, хоча існують методи структурного навчання МБ на основі 

даних (наприклад, розглянутий вище алгоритм). Таблиці ймовірностей, 

навпаки, часто генеруються на основі даних за допомогою статистич-

них методів. Проте необхідно підкреслити, що суб’єктивний байєсів-

ський підхід не вимагає «об’єктивності» ймовірностей, а тому дозволяє 

при формуванні таблиць умовних ймовірностей спиратися на суб’єк-

тивні оцінки експертів. Можна зазначити, що результати логічного 

висновку більше чутливі до якісної структури МБ, ніж до кількісних 

значень ймовірностей [5].  
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8.5. Розробка експертної СППР для підприємства 

на основі мереж Байєса 
 

Для суб’єктів бізнесу існує клас задач, які розв’язуються за 

допомогою експертів. Створюючи експертну систему для підприєм-

ства, необхідно виділити такий клас задач цієї множини, який був би 

практично важливим для підприємства та водночас якісно вирішувався 

за допомогою цього інструментарію. До таких задач можна віднести 

завдання стратегічного аналізу стану бізнесу, тобто порівняльного 

аналізу привабливості тих чи інших рішень та бізнесу в цілому.  

 

Конкурентний аналіз

Ступені аналізу:

 Визначення основних ек. характеристик

 Оцінка загального рівня конкуренції в галузі

 Оцінка конкурентної позиції фірми

Ситуаційний аналіз

Ступені аналізу:

 Розгляд придатності поточної стратегії

 Відносна оцінка конкурентного стану

 Оцінка перспектив отримання прибутку

Оцінка стратегічного бачення підприємства

Ключові питання:

 Які реальні альтернативи має підприємство?

(використання поточної стратегії, покращення

поточної стратегії, обрання нової стратегії)

 Як можна отримати суттєві конкуретні переваги?

(обрання найкращих альтернатив)

Критерії прийняття рішень:

 Насікльки покращується конкуретна позиція?

 Наскільки вірогідне збільшення прибутковості?

 Який рівень привабливості бізнесу?

Оцінка привабливості альтернатив

 
 

Рис. 8.13. Оцінка стану бізнесу в рамках стратегічного аналізу 

 

Мета стратегічного аналізу – виявити риси внутрішнього й 

зовнішнього середовища підприємства, які впливають на його 

стратегічне бачення й можливості. Оцінювання бізнесу у стратегічному 

менеджменті спирається на результати конкурентного і ситуаційного 

аналізу. Конкурентний аналіз зазвичай використовується для аналізу 

зовнішньої ситуації підприємства; ситуаційний аналіз стосується 
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поточної ситуації на підприємстві та його найближчого оточення. На 

рис. 8.13 представлена структура стратегічного аналізу для підприєм-

ства. Логічним виходом цього аналізу є оцінка привабливості страте-

гічних альтернатив (чи бізнесу в цілому).  

МБ в експертній системі. Експертна система має реалізувати 

процес стратегічного аналізу у режимі консультації з користувачем, 

надавши йому на основі акумульованого експертного досвіду свою 

оцінку привабливості стратегічних альтернатив. Реалізація цієї системи 

на основі байєсівських мереж довіри означає, що необхідно побудувати 

мережу, виділивши у ній вхідні вузли (тобто такі, ймовірності станів 

котрих визначає користувач) і результуючі вузли. Далі, надавши станам 

вхідних вузлів певні значення, необхідно отримати ймовірності станів 

результуючих вузлів. Для задачі оцінювання стану бізнесу з позицій 

стратегічного аналізу природним видається виділити одну основну 

результуючу вершину мережі, що відображає привабливість стратегії 

чи бізнесу в цілому. Назвемо її Рейтинг (Business rating) і покладемо, 

що вона може знаходитися у станах Привабливий та Непривабливий. 

До вхідних вузлів мережі логічно віднести такі економічні характе-

ристики бізнесу, як очікуваний попит на продукцію підприємства, 

темпи зростання ринку, диференціація постачальників, спеціалізація 

конкурентів підприємства, наявність товарів-замінників, лояльність 

покупців, обсяги капіталовкладень, наявність довгострокових контрактів. 

Ключовими для оцінки привабливості бізнесу є також такі поняття, як 

прибутковість підприємства, рівень конкуренції в галузі, наявність чи 

відсутність надлишкового продукту, можливість подолання економіч-

них бар’єрів входу/виходу (стратегічна гнучкість) та стабільність 

позиції підприємства. Економічні характеристики також доцільно 

виділити в окремі вершини МБ. Сукупність частини вузлів МБ  

визначена; їх можливі стани і стратегічне значення наведені у табл. 8.7. 

Стратегічне значення розглянутих економічних показників дозволяє 

визначити причинно-наслідкові зв’язки між вузлами мережі, визна-

чивши тим самим ребра мережі та їх спрямованість. Заповнення 

таблиць умовних ймовірностей виконується на основі експертної 

інформації.  

Використання статистичних даних в ЕС. Розглянемо такі вхідні 

вершини побудованої мережі, як Зростання обороту та Очікуваний 

попит. Ці вершини, на відміну від інших, є кількісними, а не якісними, 

та ще й стосуються очікувань у майбутньому періоді часу, а тому 

навряд чи користувач експертної системи може точно визначити їх 
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стан. Зрозуміло, що точне визначення ймовірностей станів цих вузлів 

на перший погляд видається складним завданням; однак, ці вершини є 

вхідними для ЕС і тому їх стани мають бути визначеними.  

 

Таблиця 8.7 

Частина вершин МБ для оцінювання бізнесу 
 

Вершина Можливі стани Стратегічне значення 

Рейтинг Привабливий 

Непривабливий 

Результуюча вершина; визначає 

привабливість альтернативи чи 

підприємства 

Затрати для 

входу 

Значні затрати 

Незначні затрати 

Великі затрати збільшують бар’єри 

входу/виходу, зменшуючи гнучкість 

підприємства 

Спеціалізація 

конкурентів 

Інша продукція 

Така сама продукція 

Конкуренти з такою ж продукцією 

створюють більшу загрозу цінової 

війни 

Лояльність 

клієнтів 

Звичайна 

Висока 

Лояльні клієнти надають можливість 

безпечніше варіювати стратегії 

Надлишок 

продукції 

Низький 

Високий 

Надлишок продукції знижує рівень 

цін і, як наслідок, загострює 

конкуренцію 

Очікуваний 

попит 

Очікується зменшення 

Очікується збільшення 

Збільшення попиту веде до 

зменшення надлишків і потенційного 

зросту прибутків 

 

Значення станів інших вхідних вузлів можуть бути визначені в 

результаті простого вибору користувачем одного із станів вершини 

(при цьому обраний стан отримує ймовірність 1, а усі інші – 0). Для 

двох розглянутих вершин така методика визначення ймовірностей 

скоріше за все принципово неможлива. Навряд чи можна сказати, що 

очікується зростання попиту з ймовірністю 1. Тобто виникає питання 

коректного визначення відповідних ймовірностей. 

База даних підприємства, як правило, містить достатньо інформації 

для автоматизації цього процесу. Як частина загальної інформаційної 

системи підприємства, БД містить великий об’єм статистичної інфор-

мації, у тому числі і про загальний оборот підприємства, і про попит на 

його продукцію. Якщо виконати відповідні запити до бази, то отри-

маємо ряди числових даних, які можна обробляти статистичними 

методами. Таким чином, за наявності відповідних рядів даних, можна 

спрогнозувати значення показників обороту і очікуваного попиту на 
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майбутній період, а маючи ці прогнозні значення, можна визначити 

стани вершин МБ.  

Модель виробничої діяльності підприємства. Експертна система, 

в основі якої лежить модель предметної області у вигляді МБ, може бути 

використана для розв’язку задачі вибору оптимальної стратегії роз-

витку підприємства. Цілями моделювання при розробці стратегії розвит-

ку підприємства є: оцінка поточної управлінської стратегії; визначення 

можливих шляхів і засобів керування розвитком підприємства; прове-

дення порівняльного аналізу наслідків впровадження тих чи інших 

управлінських рішень; обрання найкращої стратегії розвитку. Для 

досягнення поставлених цілей необхідно визначити критерії, які визна-

чають ступінь ефективності стратегії, що впроваджується. Крім того, 

слід визначити фактори, що впливають на кінцевий результат, та їх 

взаємозв’язок. Основними критеріями, що визначають рівень розвитку, 

конкурентоспроможності та перспективності підприємства, можна 

назвати: цінність кадрів підприємства; рівень розвитку підприємства та 

фінансовий результат діяльності підприємства. 

Цінність кадрів підприємства визначає рівень вмотивованості та 

кваліфікації працюючих. Цей критерій дозволяє оцінити якість 

трудових ресурсів підприємства. Рівень розвитку підприємства є  

показником технологічної структурованості підприємства. Цей критерій 

визначає ефективність внутрішньої організації підприємства та ступінь 

довершеності бізнес-процесів, що протікають на підприємстві. Фінан-

совий результат – це один з найважливіших інтегральних показників 

бізнес-діяльності підприємства. Він дозволяє оцінити стан підприєм-

ства на основі кількісних фінансових показників діяльності, таких, як 

доходи і витрати. За фактори, що впливають на значення критеріїв 

діяльності підприємства, можна вибрати такі укрупнені економічні 

показники: обсяг виробництва; виробничі фонди; невиробничі витрати; 

собівартість виробництва. Іншими впливовими факторами є також 

показники, що відносяться то трудових ресурсів підприємства – 

чисельність працюючих, продуктивність праці і середня заробітна 

плата працівників. Ці фактори прямо чи опосередковано впливають на 

всі критерії розвитку підприємства. При моделюванні враховано такі 

фактори: продуктивність праці на підприємстві, середня заробітна 

платня працюючих, чисельність персоналу, виробничі фонди підприєм-

ства, невиробничі витрати, обсяг та собівартість виробництва. 

Для побудови відповідної байєсової мережі і подальшої роботи з 

нею скористаємося графічною оболонкою системи Hugin Lite 5.1. В 
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термінології МБ вищенаведені показники та інтегральні критерії скла-

датимуть вершини мережі, які позначимо таким чином: продуктивність 

праці – ПП; середня заробітна платня працюючих – СЗП; чисельність 

працюючого персоналу – ЧП; виробничі фонди підприємства – ВФ; 

невиробничі витрати – НВ; обсяг виробництва – ОВ; собівартість 

виробництва – С; цінність кадрів – ЦК; рівень розвитку підприємства – 

РРП; фінансовий результат – ФР. Врахувавши причинно-наслідкові 

зв’язки між наведеними факторами, можемо побудувати МБ, представ-

лену на рис.8.14.  

Надалі для кожної вершини необхідно визначити множину можливих 

станів. Для спрощення приймемо, що кожна з вершин може приймати 

лише два стани – Збільшується (позначення Inc) чи Зменшується 

(позначення Dec).  

 

 
 

 
Рис. 8.14. Байєсова мережа для моделювання 

стратегій розвитку підприємства 
 
Тоді результатом моделювання будуть ймовірності P(Inc) та P(Dec) 

для вершин ЦК, РРП та ФР. Наприклад, якщо в результаті 
моделювання деякої стратегії отримаємо, що для вершини ЦК 

ПП СЗП ВФ НВ 

ЦК 

ЧП 

С 

ОВ 

РРП ФР 
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P(Inc)=0,7, то це означає, що при застосуванні цієї стратегії цінність 
кадрів збільшиться з ймовірністю 0,7. 

Останнім кроком при побудові МБ є визначення таблиць умовних 
ймовірностей для кожної вершини мережі. Наведемо таблицю умовних 
ймовірностей для вершини мережі, що відповідає обсягу виробництва. 
Відповідно до топології мережі, стан для цієї вершини (ОВ) визна-
чається станом вершин ЧП і ПП, тобто на обсяг виробництва 
впливають чисельність працівників та продуктивність їх праці (рис. 8.15).  

 

 
 

Рис. 8.15. Таблиця умовних ймовірностей для вершини ОВ 
 
З наведеної таблиці видно, що при зростанні чисельності працю-

ючих і одночасному зростанні продуктивності праці обсяг виробництва 
буде зростати, і ймовірність цього зростання, за думкою експертів, 
складе 0,9. Також можна бачити, що у разі одночасного спадання 
кількості працюючих і зростанні продуктивності їх праці експертна 
оцінка ускладнена, і ймовірності зростання та спадання цього показ-
ника покладені рівними. 

Моделювання управлінських рішень. Першим етапом роботи є 
аналіз поточної стратегії економічного розвитку підприємства. Апріорні 
ймовірності задаються для кореневих вершин дерева ПП, СЗП, ВФ і 
НВ. Кореневі вершини дерева трактуються як об’єкти керування. 
Листові вершини дерева трактуються як результати моделювання. 
Отримані в ймовірності станів вершин представляють собою резуль-
тати моделювання стратегії розвитку підприємства. Покладемо для 
кореневих вершин мережі ПП, СЗП, ВФ і НВ значення ймовірностей 
P(Inc)=P(Dec)=0,5. Ініціалізація мережі, тобто розповсюдження по 
мережі цих ймовірностей, дає такі значення критеріїв (табл. 8.8).  

 
Таблиця 8.8 

Поточний стан підприємства 
 

Вершина ЦК РРП ФР 

P(Inc) 0,5644 0,5345 0,5223 
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Таким чином, експертна оцінка поточної стратегії дає початкові 

значення критеріїв розвитку, з якими можна порівнювати результати 

моделювання інших стратегій. Наступним етапом аналізу є моделю-

вання впровадження у виробництво інших стратегічних рішень. У 

відповідності із розробленою моделлю виділимо три можливих 

стратегії.  

 

Стратегія 1: інтенсифікація виробництва. Ця стратегія припускає 

досягнення бажаних критеріїв розвитку підприємства шляхом підви-

щення продуктивності праці персоналу. Комплекс заходів щодо 

інтенсифікації передбачає впровадження прогресивних технологій 

виробництва, збільшення норми виробітки на одного працюючого, 

зростання частки наукомістких високотехнологічних операцій у 

виробничому циклі, тощо.  

В рамках побудованої моделі впровадження цієї стратегії означає 

варіювання (підвищення) ймовірності P(Inc) для вершини ПП. Серед 

інших розглянутих стратегій – стимулювання персоналу і зменшення 

втрат. Отже, для моделювання стратегії розвитку підприємства по черзі 

встановимо P(Inc)=1 для вершини ПП, P(Inc)=1 для вершини СЗП і 

P(Dec)=1 для вершини НВ, залишаючи ймовірності інших вершин 

незмінними (табл. 8.9). 

Таким чином, отримані ймовірності збільшення критеріїв розвитку 

підприємства у разі застосування тієї чи іншої стратегії. Наступним і 

останнім етапом моделювання є визначення найкращої стратегії, яку 

слід рекомендувати управлінському персоналу підприємства. 

  

Таблиця 8.9 

Результати моделювання на мережі  
 

Стратегія 
Значення P(Inc) для критерію 

ЦК РРП ФР 

№1 0,5712 0,5801 0,5793 

№2 0,5700 0,5570 0,5628 

№3 0,5644 0,6335 0,5975 

 

Вибір оптимальної стратегії розвитку підприємства. Для при-

йняття управлінського рішення необхідно визначити інтегральний 

критерій розвитку підприємства для кожної стратегії, краще значення 

якого і визначить оптимальну стратегію з числа розглянутих. Роз-

рахунок інтегрального критерію пропонується виконати на основі 
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наступних міркувань. Нехай при моделюванні розглядаються K  

критеріїв і S  стратегій розвитку підприємства. В результаті моделю-

вання кожної стратегії на байєсівській мережі отримані значення 

ймовірностей збільшення критеріїв , 1.. , 1..ksp k K s S   і відомі початкові 

значення 0kp  для поточного стану підприємства. Тоді для кожної 

стратегії розраховується зважений показник збільшення критеріїв 

розвитку підприємства: 

1

, 0..
K

s k ks
k

p w p s S


  ,  

 

де kw  – ваговий коефіцієнт, що визначає важливість збільшення k-

го критерію розвитку для підприємства, 
1

1
K

k
k

w


 . Зважений показник 

sp  можна розглядати як ймовірність збільшення деякого інтегрального 

критерію розвитку підприємства, тобто sp  – це величина, яка характе-

ризує ймовірність загального поліпшення рівня розвитку, конкуренто-

спроможності та перспективності підприємства при впровадженні s-ої 

стратегії. Інтегральний критерій розвитку підприємства може бути 

знайдений як відношення зваженого показника , 1..sp s S  до показника 

поточного стану 0p : 
0

, 1..s
s

p
I s S

p
  , і тоді за оптимальну стратегію 

opts  слід приймати таку, для якої інтегральний критерій розвитку має 

найбільше значення:  

1..
argmaxopt

s
s S

s I


 . 

В нашій моделі 3, 3K S  , величини , 1.. , 1..ksp k K s S   наведені 

в табл. 8.9, величини 0kp  – в табл. 8.8. Будемо вважати, що на даному 

етапі розвитку підприємства цінність кадрів, рівень розвитку  

виробництва і фінансовий результат однаково важливі для управлін-

ського персоналу; тоді 1 2 3

1

3
w w w   . Тепер, відповідно до наведених 

вище формул, отримуємо:  

 

1 2 3 00.5769, 0.5633, 0.5985, 0.5404;p p p p     

1 2 3

0.5769 0.5633 0.5985
1.07, 1.04, 1.11;

0.5404 0.5404 0.5404
I I I       
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3.
1..

argmaxopt
s

s S
s I s


   

Отже оптимальною стратегією розвитку підприємства є стратегія 

№ 3 – зменшення витрат. При запровадженні цієї стратегії цінність 

кадрів на підприємстві збільшиться з ймовірністю 0,56, рівень розвитку 

виробництва – з ймовірністю 0,63 і фінансовий результат – з 

ймовірністю 0,6.  

Таким чином, мережа Байєса, як потужний високоресурсний 

ймовірнісний інструмент моделювання процесів різної природи та 

прийняття рішень, дає можливість враховувати структурні і статис-

тичні невизначеності досліджуваних процесів. Запропонована в розділі 

послідовність побудови байєсівських мереж довіри може бути вико-

ристана при моделюванні соціально-економічних процесів на будь-

якому рівні функціонування держави, а також для описання динаміки і 

статики технічних систем. Основні проблеми, пов’язані з побудовою 

таких мереж, полягають у визначенні апріорних ймовірностей подій та 

оптимізації топології мережі. Процес розповсюдження ймовірностей по 

мережі реалізується шляхом послідовного застосування теореми Байєса 

або за допомогою алгоритму генерування і аналізу двох типів повідом-

лень стосовно стану батьківських і дочірніх вершин, які уточнюють 

апостеріорні розподіли ймовірностей подій (вершин). Однак, досягнення 

стійкого стану мережі при застосуванні алгоритму, що ґрунтується на 

повідомленнях, вимагає щоб мережа мала деревовидну структуру. 

Цього обмеження можна уникнути за допомогою методів обумовлення 

та кластеризації. Останній приводить до побудови полідерева, для 

вершин якого можна обчислити апостеріорні ймовірності.  

Побудована мережа Байєса для розв’язання задачі оцінювання 

привабливості стратегій розвитку малого бізнесу. Таблиці умовних 

апріорних ймовірностей якісних вершин заповнені за допомогою  

експертної інформації, а кількісних вершин – за допомогою статис-

тичних даних (зростання обороту і очікуваний попит). Тобто значення 

умовних ймовірностей для кількісних вершин отримано на основі  

відповідних рядів статистичних даних і частотних ймовірностей. В 

цілому МБ для оцінювання стратегій розвитку підприємства складається з 

10 вершин, які забезпечили моделювання декількох стратегій розвитку, 

зокрема, інтенсифікацію та зменшення витрат на виробництво. Для 

розглянутого прикладу кращою виявилась стратегія зменшення витрат.  

 

  



Комп’ютерні системи підтримки прийняття рішень 

 

249 

Контрольні задачі і запитання 
 

1. Дайте означення поняттю «мережа Байєса».  

2. Поясніть процедуру формування висновку на основі теореми  

Байєса.  

3. Опишіть наївний класифікатор Байєса. 

4. Наведіть недоліки звичайних процедур обчислення ймовірностей 

та формування висновку. 

5. Розкрийте принцип формування опису мережі Байєса мінімальної 

довжини. 

6. Опишіть алгоритм методу опису мінімальної довжини. 

7. Сформулюйте евристичний алгоритм побудови мережі Байєса. 

8. Наведіть методи оцінювання якості навчання мережі Байєса. 

9. Які недоліки і переваги мають мережі Байєса?  

10. Опишіть технологію розробки експертних систем. 

11. Сформуйте структуру мережі Байєса для моделювання стратегій 

розвитку підприємства. 

 


