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АНОТАЦІЯ
Кузьміна Н.Ф. Інформаційна технологія підтримки прийняття групових
рішень у розподілених системах. – Кваліфікаційна наукова праця на правах
рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за
спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології» – Вінницький національний
технічний університет, Вінниця, 2020.
Дисертаційна робота присвячена підвищенні ефективності розподілених
систем підтримки прийняття групових рішень. Це досягається за рахунок
використання

відповідної

інформаційної

технології.

Дана

інформаційна

технологія використовує аналітичний апарат баєсових мереж.
Об’єктом дослідження є процес прийняття групових рішень у розподілених
системах підтримки прийняття групових рішень. Загальний науковий результат
роботи

–

вирішення

актуальної

науково-практичної

задачі

підвищення

ефективності розподілених систем підтримки прийняття групових рішень, що
досягається

за

допомогою

використання

запропонованої

інформаційної

технології, що базується на баєсових мережах.
У першому розділі дисертаційного дослідження здійснено аналіз сучасних
систем підтримки прийняття групових рішень в умовах невизначеності. Виконано
порівняльний аналіз принципів групового вибору альтернатив у системах
підтримки прийняття рішень, а також проведено аналіз методів прийняття
групових рішень.
Проведено огляд методів обчислення баєсових мереж, який дозволив
виділити точні та наближені методи та визначити переваги та недоліки їх
застосування. У результаті проведеного огляду було встановлено, що кожен метод
дозволяє обчислити лише обмежений діапазон структури баєсової мережі, що
значно обмежує можливості застосування таких методів на практиці та породжує
необхідність детального дослідження та модифікації методів обчислення баєсових
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мереж.
Проведено детальний аналіз методів кластеризації для розрахунку баєсових
мереж. Встановлено, що системи підтримки прийняття рішень, що базуються на
баєсових мережах допускають пряму та логічну інтерпретацію структури
відношень між змінними задачі, що значно спрощує розуміння процесу прийняття
рішень. На додаток системи, що базуються на баєсових мережах, дозволяють
користувачам не лише приймати рішення, а й паралельно здійснювати навчання,
тестування та оцінку знань користувачів.
Встановлено, що одним з найбільш ефективних інструментів, що
використовуються

для

системи

підтримки

прийняття

рішень

в

умовах

невизначеності є методи, що базуються на баєсових мережах, тому баєсові мережі
взяті за основу для розробки інформаційної моделі та технології системи
підтримки прийняття групових рішень.
Обґрунтовано актуальність наукової та практичної задачі розробки
інформаційної технології підтримки прийняття групових рішень у розподілених
системах, що базується на аналітичному апараті баєсових мереж та визначено
загальні задачі дослідження.
У другому розділі ідентифіковано та формалізовано компоненти процесу
прийняття групових рішень у розподілених системах.
Визначено, що процес підтримки прийняття групових рішень містить
велику кількість елементів, які необхідно врахувати при розробці систем
підтримки прийняття групових рішень, особливо, якщо ці системи дозволяють
з’єднувати користувачів, що територіально розподілені.
Запропоновано комплексну інформаційну модель розподіленої системи
підтримки прийняття групових рішень, яку можна подати у вигляді наступного
кортежу:

, де

– головна мета роботи

розподіленої системи підтримки прийняття групових рішень – оптимального
рішення у конкретний момент часу; C – множина мережі комп’ютерів
користувачів; Z – кількість активних з’єднань; U – множина користувачів; V –
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варіанти методу групового вибору користувачів, A – доступні альтернативи; L –
множина причинно-наслідкових зв’язків між альтернативами; Tg – загальний час
роботи системи у процесі прийняття комплексного рішення, M – кількість
ітерацій прийняття рішень для прийняття кінцевого комплексного рішення; Dg –
комплексне рішення користувачів, що являє собою множину усіх прийнятих
рішень за час Tg. H – оператор моделювання, який характеризує відношення
множини альтернатив до множини зв’язків. Оператор оцінки показника
ефективності

співвідносить множину вихідних характеристик моделі Dg до

множини значень коефіцієнта відповідності обраних альтернатив прийнятому
рішенню системи.
Вхідними параметрами для інформаційної моделі є множина мережі
комп’ютерів користувачів, кількість активних з’єднань, множина користувачів,
варіанти методу групового вибору користувачів, множина доступних альтернатив,
множина причинно-наслідкових зв’язків між альтернативами, час прийняття
рішень користувачами, час затримки відповіді системи на дії користувача, час
реалізації групового вибору користувачів у процесі прийняття рішення та
загальний час роботи системи у процесі прийняття комплексного рішення.
Вихідним параметром моделі є комплексне рішення користувачів, що являє
собою множину усіх прийнятих рішень.
Серед вхідних параметрів системи особливо варто відмітити Z – кількість
активних з’єднань, оскільки Z не завжди буде дорівнювати U – множині мережі
користувачів та С – множині мережі комп’ютерів користувачів. Дана особливість
пояснюється тим, що на одному комп’ютері користувача може одночасно
виконуватись

декілька

копій

програми

клієнта,

тому

існує

можливість

використання одного комп’ютера для підтримки прийняття групових рішень
декількох користувачів. Дана властивість дозволяє розширити сферу застосування
системи у випадку обмежених апаратних засобів, оскільки особисті переваги
користувачів будуть враховані системою навіть у випадку одночасного
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використання одного і того ж комп’ютера.
Визначено загальні принципи побудови баєсової мережі та перерахунку
ймовірностей у баєсових мережах. Обґрунтовано використання алгоритму
зв’язного дерева. Визначено галузі використання баєсових мереж та основні
принципи підтримки спільної роботи користувачів, що територіально розподілені.
У третьому розділі дисертаційного дослідження розроблено інформаційну
технологію забезпечення функціонування розподіленої системи підтримки
прийняття групових рішень.
Розроблено загальні принципи роботи та компоненти розподіленої системи
підтримки прийняття групових рішень та наведено алгоритм та схеми алгоритмів
роботи такої системи з реалізацією різних режимів. Розроблена інформаційна
технологія забезпечує функціонування двох режимів роботи групового вибору: за
методом більшості та з використанням баєсової мережі, що дозволяє порівняти
ефективність прийнятих рішень та кількість конфліктних ситуацій, які виникають
у процесі прийняття рішень.
Здійснено розробку інтерфейсних елементів режимів роботи інтерактивної
системи групового вибору та

визначено основні модулі для взаємодії

користувачів.
Розроблена реалізація засобів подання інформативних даних забезпечує
можливість

детального

аналізу

характеристик

об’єкту

дослідження.

Сформульовано розроблені модулі інформаційної технології та їх взаємозв’язок
для взаємодії користувачів у розподіленій системі підтримки прийняття групових
рішень.

Детально

описано

розроблені

програмні

об’єкти

забезпечення

функціонування системи.
У четвертому розділі дисертаційного дослідження наведено розроблену
програмну реалізацію методів підтримки прийняття групових рішень. Розроблено
та програмно реалізовано інтерфейсні елементи локальної та розподіленої систем
підтримки прийняття групових рішень та описано послідовність дій при роботі з
системою. Розроблене програмне забезпечення розподіленої системи підтримки
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прийняття групових рішень дозволяє з’єднувати територіально розподілених
користувачів за допомогою використання архітектури ”клієнт-сервер” та
забезпечує підтримку обміну даними між користувачами системи за допомогою
технології Windows Communication Foundation.
Дані отримані в результаті роботи системи можуть бути використані для
проведення комплексного оцінювання кожного користувача особисто та усіх
користувачів разом. Реалізовано метод медіани Кемені для інтегрального
оцінювання дій групового вибору, який дозволяє безпосередньо будувати
узагальнений вибір користувачів на основі вибору кожного окремого користувача.
Аналіз результатів використання інформаційної технології та її програмної
реалізації у розподіленій системі підтримки прийняття групових рішень та їх
експериментальне дослідження показали підвищення ефективності такої системи,
за рахунок мінімізації кількості конфліктних ситуацій, що виникають у процесі
прийняття рішень групою осіб, зменшення у середньому на 15% часу на
прийняття

рішень

системою,

можливості

врахування

переваг

кожного

користувача та одночасного навчання та оцінювання знань користувачів.
Ключові слова: інформаційна технологія, інформаційна модель, розподілені
системи, прийняття групових рішень, програмне забезпечення, процес розробки
програмного забезпечення, баєсові мережі.

ABSTRACT

Kuzmina N.F. Information technology of group decision making support in
distributed system. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript.
The thesis for the getting of degree of Ph.D. in specialty 05.13.06 «Іnformation
technology» – Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, 2020.
The thesis is dedicated to the study of increasing the effectiveness of group
decision support in distributed systems. This is achieved through the use of appropriate
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information technology. The information technology uses the Bayesian analytical
apparatus. The object of the study is the process of group decision making in distributed
group decision support systems. The overall scientific result of the work is the solution
of the actual scientific and practical problem of increasing the efficiency of distributed
group decision support systems, which is achieved by using the proposed information
technology based on Bayesian networks.
In the first section of the thesis the analysis of modern systems of group decision
making support under uncertainty was provided.
A comparative analysis of the principles of group preferences of alternatives in
decision support systems was performed, as well as the analysis of methods of group
decision making.
An overview of methods for calculating Bayesian networks was performed,
which allowed to identify precise and approximate methods and their advantages and
disadvantages. As a result, it was found that each method allows to calculate only a
limited range of the Bayesian network structure which significantly limits the
possibilities of practical usage of such methods and creates the need for detailed study
and modification of methods for calculating the Bayesian networks. Detailed analysis
on clustering methods was performed.
It was established that Bayesian-based decision support systems allow a direct
and logical interpretation of the relationship structure between task variables, that
greatly simplifies understanding of the decision-making process. It has been established
that one of the most effective tools used for uncertainty support is decision-making
based on Bayesian networks, so Bayesian networks are taken as the basis for developing
an informational model and technology for group decision support. In addition, the
systems, based on Bayesian networks allow users not only to make decisions, but also
to teach, test and evaluate user knowledge in parallel.
The relevance of the scientific and practical task of developing information
technology to support group decision making in distributed systems based on the Bayesi
analytical apparatus is justified and general tasks of the research are defined.
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The second section identifies and formalizes the parameters and proposes an
information model of a distributed group decision support system. It is determined that
the group decision support process has a large number of elements to consider when
developing group decision support systems, especially if these systems allow the
connection of geographically distributed users.
The information model of a distributed group decision support system can be
presented as the following tuple:

, where

–

the main goal of the distributed group decision support system – optimal decision at a
particular point in time; C – an array of users’ computer network; Z – number of active
connections; U – an array of users; V – group decisions method options; A – available
alternatives; L – an array of cause and effect relationships between alternatives; Tg –
total time of system operation in the process of making a complex decision; M – the
number of iterations to make the final comprehensive decision; Dg – a comprehensive
user decision, that is the set of all decisions made over time Tg; H – a simulation
operator, that characterizes the ratio of multiple alternatives to multiple links.
The operator of the estimation of the efficiency index

correlates the set of

output characteristics of the model Dg to the set of values of the coefficient of
conformity of the selected alternatives to the decision taken by the system.
The input parameters for the information model are an array of users’ network of
computers, the number of active connections, the number of users, the group decisions
method options, an array of available alternatives, an array of cause and effect
relationships between alternatives, the time of decision-making by users, the time of
delay in the response of the system to user actions, the time of the group preference in
the decision-making process and the total system operation time in the decision-making
process.
The output parameter of the model is a comprehensive user decision, which is the
set of all decisions made.
Noteworthy parameters are Z – the number of active connections, since Z will not
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always be equal to U – an array of user’s networks and C – an array of user’s computer
network. This feature is explained by the fact that multiple copies of a client program
can run on one user’s computer at a time, so it is possible to use the same computer to
support multi-user group decisions. The feature allows to expand the scope of the
system in case of limited hardware, since the personal preferences of users will be taken
into account by the system, even if the same computer is used at the same time.
The general principles for the construction and calculation of the Bayesian
network are identified, illustrating a connected tree of alternatives’ probabilities, and
basic principles for territorially shared user support are identified.
In the third section of the thesis, the information technology was developed to
ensure the functioning of a distributed group decision support system.
The general principles of the distributed group decision support system have been
developed and the algorithm of such system’s operation with implementation of the
different modes is given. The developed information technology supports two modes of
group choice: the majority method and the Bayesian network method, which allows to
compare the effectiveness of the decisions made and the number of the conflict
situations that arise in the decision-making process.
The interface elements of the interactive group decision making support system
have been developed and the main modules for user interaction have been described.
The developed implementation if means of presenting informative data provides the
possibility of a detailed analysis of the characteristics of the object of study. The
developed modules of information technology and their interrelation for interaction of
users in the distributed system of group decision support are formulated. The software
objects of the system are described in detail.
In the fourth section of the thesis the software implementation of methods of
decision-making support is presented. Interface elements of local and distributed group
decision support systems have been developed and the sequence of actions for the
system usage was described.
Developed distributed group decision support software enables the connection of
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geographically distributed users using a client-server architecture and supporting data
sharing between the system users using Windows Communication Foundation
technology.
The data obtained as a result of the system work can be used to conduct a
comprehensive assessment of each user individually and all users together. The Kemeny
median method for integrated evaluation of group selection actions was implemented,
which allows to directly build a generalized preference of users based on the
preferences of each individual user.
The analysis of the results of the use of informational technology and its software
implementation in the distributed system of group decision-making support has shown
an increase of efficiency of such system, by minimizing the number of conflicts that
arise in the decision-making process by a group of individuals, reducing by around 15%
the time of the system decision making time, the ability to take into account the
preferences of each user, while simultaneously learning and assessing user knowledge.
Keywords: information technology, information model, distributed systems,
group decision making, software, software development, Bayesian networks.
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ВСТУП
Обґрунтування вибору теми дослідження. Розвиток сучасної науки і
техніки характеризується діяльністю людей, що тісно пов’язана з прийняттям
рішень і полягає у визначенні оптимальної дії з множини всіх можливих дій для
досягнення поставленої мети. Деякі з рішень, що приймаються спрямовані на
вирішення важливих задач керування об’єктами та діями і характеризуються
значним впливом на розвиток подій. За таких обставин доцільно приймати
рішення групою осіб для забезпечення більшої ефективності. Все більшого
розповсюдження набувають розподілені системи підтримки прийняття групових
рішень, що дозволяють легко з’єднувати користувачів з обчислювальними
ресурсами і успішно приховувати той факт, що ресурси розміщені у різних місцях
мережі. У таких системах вирішальну роль відіграє груповий вибір, прийняття
рішень з метою управління складними процесами. Процес формування
комплексного рішення групою осіб являє собою складну задачу, яка все ще не має
оптимального

вирішення,

хоча

і

базується

на

принципах

формування

індивідуального рішення.
Варто відмітити, що груповий вибір, зазвичай, здійснюється в умовах
невизначеності. Як підходи до вирішення даної задачі пропонуються методи
голосування, ранжування, алгоритми нечітких правил, однак, дані методи
ефективні лише за умов відомих алгоритмів прийняття індивідуальних рішень
групи користувачів.
У реальних умовах користувачі можуть приймати рішення зважаючи на свій
досвід та знання у даній галузі, тому методи прийняття групових рішень повинні
дозволяти враховувати всі фактори впливу на індивідуальний вибір кожного
користувача, що приймає рішення, а отже і на комплексне групове рішення
загалом. Існуючі ж методи, що враховують досвід осіб, що приймають рішення,
мають велику обчислювальну складність.
Вагомий внесок у моделювання та дослідження систем підтримки
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прийняття рішень внесли такі провідні вітчизняні та зарубіжні науковці як
Л. С. Файнзільберг, А. Б. Петровський, J. S. Coleman, E. Turban, О. І. Ларічев,
І. Г. Черноруцький, D. Power, Е. Мулен, В. В. Подіновський, І. М. Макаров,
Д. Канеман, Л. В. Найханова, В. Ключко, Е. Шумков, Н. Н. Кітаєв, В. Ф. Ситник
та П. І. Бідюк.

Серед науковців Вінницького технічного університету

дослідженням систем підтримки прийняття рішень і моделювання локальних
людино-машинних систем колективної взаємодії займався професор А. М. Пєтух.
Дана робота базується на підходах та дослідженнях розпочатих під керівництвом
А. М. Пєтуха.
Отже, враховуючи вищевикладене, актуальною є задача розробки та
дослідження ефективних методів підтримки прийняття групових рішень, що
дозволять враховувати неформальні правила прийняття групових рішень.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Робота

виконувалась

у

Вінницькому

національному

технічному

університеті та пов’язана з держбюджетною науково-дослідною роботою
«Методологія організації колективної взаємодії з використанням комп’ютерних
технологій», номер держреєстрації 0105U002413, тема номер 55-Д-280 та
науково-дослідною роботою «Розробка автоматизованої системи документообігу,
моніторингу та управління навчальним процесом магістерської підготовки», тема
номер 7204, а також з роботами по розробці нових інформаційних технологій
згідно

планів

кафедри

автоматизації

та

інтелектуальних

інформаційних

технологій у рамках роботи філії кафедри на науково-виробничому підприємстві
“Спільна Справа” у 2019-2020 роках, що підтверджено відповідним актом.
Мета і завдання дослідження
Метою роботи є підвищення ефективності прийняття групових рішень за
допомогою використання нової інформаційної технології на основі баєсових
мереж. Для досягнення мети роботи необхідно розв’язати такі задачі:
- Проаналізувати сучасні інформаційні технології підтримки прийняття
групових рішень у розподілених системах. Дослідити особливості групового
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вибору альтернатив та провести аналіз методів прийняття групових рішень.
- Формалізувати параметри моделі та сформувати інформаційну модель
розподіленої системи підтримки прийняття групових рішень.
- Розробити інформаційну технологію прийняття групових рішень у
розподілених системах.
- Розробити

алгоритмічні

засоби

розподіленої

системи

підтримки

прийняття групових рішень.
- Розробити підхід до програмної реалізації системи підтримки прийняття
групових рішень.
Об’єктом дослідження є процес прийняття групових рішень у розподілених
системах підтримки прийняття рішень.
Предметом дослідження є методи та засоби реалізації розподілених систем
підтримки прийняття групових рішень.
Методи дослідження. У процесі дослідження використані наступні методи:
теорія прийняття рішень для побудови систем підтримки прийняття групових
рішень;

методи

групового

вибору

для

забезпечення

прийняття

рішень

користувачами; теорія ймовірності та теорія баєсових мереж для забезпечення
ефективної роботи розподіленої системи підтримки прийняття рішень та
уникнення конфліктних ситуацій під час прийняття рішень користувачами.
Наукова новизна отриманих результатів:
1. Уперше запропоновано інформаційну технологію підтримки прийняття
групових рішень у розподілених системах, яка на відміну від існуючих технологій
ґрунтується на динамічній баєсовій мережі та технології Windows Communication
Foundation, що дозволяє пришвидшити прийняття групових рішень при
збереженні їх достовірності, а також одночасно здійснювати тренінг осіб, що
приймають рішення
2. Уперше запропоновано нову інформаційну модель розподіленої системи
підтримки прийняття групових рішень, яка дозволяє поєднувати усі елементи
розподіленої системи та, забезпечує можливість впливу на початкові ймовірності
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появи альтернатив для прийняття рішень, шляхом введення поточних переваг
користувачів.
3. Запропоновано метод підготовки даних для прийняття групових рішень за
допомогою баєсової мережі, який на відміну від існуючих дозволяє формувати
альтернативи для вибору користувачів шляхом статистичного аналізу навчальної
вибірки, що дає можливість підвищити ефективність прийняття групових рішень
за рахунок пропонування найбільш ймовірних початкових альтернатив для
вибору користувачами.
4. Запропоновано динамічну баєсову мережу для формування альтернатив
вибору користувачів, яка використовує апріорні ймовірності появи альтернатив та
динамічно оновлюється під час кожного етапу прийняття рішень користувачами,
що дозволяє пропонувати найбільш ймовірні альтернативи на кожному етапі
прийняття рішень користувачами до закінчення усіх альтернатив.
Практичне значення отриманих результатів:
-

розроблено

алгоритмічне

забезпечення

розподіленої

системи

підтримки прийняття групових рішень
-

розроблено та програмно реалізовано технології групового прийняття

рішень з врахуванням переваг кожного користувача
-

розроблено програмне та методичне забезпечення групового навчання

програмуванню, яке використовує запропоновану інформаційну технологію з
модулями синтаксичного аналізу програмних кодів.
Отримані на основі наукових досліджень практичні результати впроваджено
в компанії «Спільна Справа» (м. Вінниця), а також у навчальний процес у
Вінницькому національному технічному університеті на кафедрі автоматизації та
інтелектуальних інформаційних технологій, що підтверджено відповідними
актами, наведеними в додатках до дисертації.
Особистий внесок здобувача. Основні теоретичні та експериментальні
дослідження та висновки дисертаційної роботи отримані автором особисто.
У наукових працях та доповідях, що виконані та опубліковані у
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співавторстві авторові належать: розробка практичних рекомендацій щодо
використання принципів реалізації групового вибору в інтерактивній системі
колективної взаємодії [33], розробка моделей реалізації режимів групового вибору
в інтерактивній системі колективної взаємодії [95], розробка інтерфейсних
елементів режимів роботи користувачів в інтерактивних системах [96], аналіз
методів забезпечення групового вибору користувачів в інтерактивних системах
[97], розробка програмної реалізації групового вибору з використанням принципу
медіани Кемені [127], аналіз методів автоматизації процесу прийняття рішень та
прогнозування подій в інтерактивних системах [112], розробка програмної
реалізації групового вибору з використанням баєсової мережі [124], розробка
інформаційної моделі системи підтримки прийняття групових рішень [113],
розробка

алгоритмічної

документообігу

[130],

реалізації
забезпечення

системи

автоматизованого

автоматизації

системи

ведення
ведення

документообігу [131], розробка алгоритмічного забезпечення автоматизованої
системи підтримки групових рішень [65], розробка аналітичного забезпечення
функціонування комп’ютеризованої системи управління навчальними планами
[132], розробка алгоритмічного забезпечення розподіленої системи [116],
розробка програмних модулів розподіленої системи підтримки прийняття
групових рішень [121], розробка практичної реалізації інформаційної технології
розподіленої системи підтримки прийняття групових рішень [120], огляд методів
обчислення баєсових мереж [81], розробка моделі процесу підтримки прийняття
рішень з використанням Байєсових мереж [89].
Апробація матеріалів дисертації. Основні результати дисертаційного
дослідження доповідались та обговорювались на наступних науково-практичних
конференціях:

Міжвузівська

науково-практична

конференція

«Прогресивні

інформаційні технології в науці та освіті» (м. Вінниця, 2007 р.), Третя міжнародна
науково-практична конференція «Матеріали електронної техніки та сучасні
інформаційні технології» м. Кременчук, 2008 р.), Четверта Міжнародна
конференція по оптоелектронним інформаційним технологіям «Фотоніка ODS-
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2008» (м. Вінниця, 2008 р.), XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, ХL, ХLІ, XLIX
науково-технічні конференції професорсько-викладацького складу, співробітників
та студентів Вінницького національного технічного університету (м. Вінниця,
2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2020 рр.), Шоста міжнародна конференція
«Інтернет Освіта Наука (IES-2008)» (м. Вінниця, 2008 р.), Дванадцята міжнародна
конференція «Інтернет Освіта Наука (IES-2020)» (м. Вінниця, 2020 р.), VIII
mezinarodni vedecko-prakticka conference “Vedecky prumysl evropskeho kontinentu 2012” (Praha, 2012 p.), Міжнародна науково-технічна конференція студентів та
молодих вчених “Інформатика, математика, автоматика – 2020” (Суми, 2020 р.).
Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковано у 21
науковій праці, із них: 7 статей у наукових виданнях, які входять до переліку
фахових видань з технічних наук, затверджених МОН України, 1 стаття у
закордонному періодичному виданні, 2 статті у періодичних виданнях України, 8
тез виступів на науково-технічних конференціях та матеріалів міжвузівських
науково-практичних конференцій та 3 свідоцтва про реєстрацію авторського
права на твір.
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу,
чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Основний
зміст роботи викладено на 118 сторінках друкованого тексту, містить 68 рисунків
та 3 таблиці. Список використаних джерел містить 142 найменування. Загальний
обсяг роботи становить 184 сторінки.
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