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Анотація. В роботі розглядається використання евристичного алгоритму 

в адаптивній системі для підтримки прийняття рішень. Через відсутність 

спільного рішення поставленої задачі евристичні алгоритми широко 

застосовуються в таких галузях штучного інтелекту, як розпізнавання 

образів. 
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Abstract. In this paper we describe the use of a heuristic algorithm in an 

adaptive system to support decision making. Because of the lack of a common 

solution to the problem, heuristic algorithms are widely used in such areas of 

artificial intelligence as pattern recognition. 
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Система підтримки прийняття рішень (СППР) – це комплекс програмних 

та інструментальних засобів для аналізу даних, моделювання, прогнозування і 

прийняття управлінських рішень, що складається придбаних програмних 

продуктів, а також власних розробок.  



СППР призначена для підтримки таких рішень у складному 

інформаційному середовищі, результати якого оцінюються за сукупністю 

багатьох критеріїв, що розглядаються одночасно. 

У більшості організацій ефективним управлінням життєвим циклом IT-

сервісів, з метою підвищення конкурентних переваг бізнесу, прийом заявок 

здійснюється:  

− через програмний комплекс;  

− в усній формі особисто;  

− в усній формі за телефоном. 

При цьому координацію робіт за виконанням заявок здійснює керівник і 

начальник відділу. Але існує ряд людських чинників, за яких людина не може 

встежити за своєчасним виконанням всі завдань, даних підлеглим.  

Здебільшого завдання на виконання заявок є розпаралелювальними, що 

означає, що розробкою може займати не один фахівець, а відразу декілька.  

Під паралелізмом в інформаційних системах розуміється така властивість, 

при якому кілька обчислень виконуються одночасно і взаємодіють один з 

одним. Для виконання паралельних обчислень розроблено багато математичних 

моделей, у тому числі:  

− модель акторів;  

− мережі Петрі;  

− обчислення процесів;  

− простір кортежів;  

− SCOOP;  

− модель синхронного паралелізму та інші. 

В паралельних системах обчислення взаємодіють один з одним, а отже, 

може бути надзвичайно велике число можливих шляхів виконання, а 

результуючий підсумок може стати недетермінованим. Одним з джерел 

недетермінованості може стати паралельне використання загальних ресурсів. 

Це може призвести до взаємного блокування, а також до фатальної нестачі 

ресурсів.  



Потрібен пошук надійних методів координації при побудові паралельних 

систем, які виконують такі процеси, як обмін даними, розподілу пам'яті, а 

також планування.  

Для вирішення даної задачі буде використана адаптивної система 

підтримки прийняття оперативних рішень, в основі якої лежить евристичний 

алгоритм. Цей алгоритм буде застосований через відсутність спільного рішення 

поставленої задачі. 

Евристичний алгоритм — це такий алгоритм розв'язання задачі, який в 

більшості практично значимих випадків дає прийнятне рішення завдання, але 

при цьому не має строгого обґрунтування.  

Через відсутність спільного рішення поставленої задачі евристичні 

алгоритми широко застосовуються в таких галузях штучного інтелекту, як 

розпізнавання образів.  

Для вирішення кожної конкретної задачі можливість використання 

евристичного алгоритму визначається співвідношенням витрат при рішенні 

задачі точним та евристичним методами, ціною помилки і статистичними 

параметрами евристики. Також важливим чинником є оцінка результату 

людиною, так званий «фільтр здорового глузду». 

Приведемо приклад оцінки евристичного алгоритму. Припустимо, що є 

відомий, але надзвичайно складний точний алгоритм рішення задачі, і 

евристика, яка вимагає в 1000 разів менше витрат і найчастіше дає прийнятне 

рішення (нехай в 95 % випадків). Для простоти приймемо, що ціна точного 

рішення постійна, як і ціна помилки.  

Тоді в середньому вартість рішення евристичним методом представлена у 

виразі (1). 
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де T — ціна точного рішення; E — ціна помилки.  

Середня різниця в ціні рішення точним і евристичним методом 

представлена у виразі (2). 
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Можна зробити висновок, що евристика в середньому виявляється 

вигідніше точного рішення, при умові, що ціна помилки не перевищує 

двадцятикратну ціну точного рішення. За умови, що результат рішення 

оцінюється людиною, то використання евристичного алгоритму стає ще 

вигідніше, так як, якщо видана евристичним алгоритмом помилка, виявляється 

досить мала, щоб чоловік її не помітив, то ціна цієї помилки зазвичай набагато 

нижче. Ну а серйозні помилки будуть відсіяні «фільтром здорового глузду» і не 

завдадуть істотної шкоди. 
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