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Використання iнформацiйних технологiй для аналiзу проблемних
ситуацiй

В будь-якiй галузi людської дiяльностi може виникнути ситуацiя, яка мiстить про-
тирiччя та немає однозначного рiшення вiдносно обставин i умов, в яких розгортається
дiяльнiсть особистостi, або групи, тобто, проблемна ситуацiя [1]. Для отримання ефе-
ктивного рiшення проблеми, яка виникла, необхiдно провести якiсний аналiз проблемної
ситуацiї. Вiдомi методи та моделi аналiзу проблемних ситуацiй мають складнi алгори-
тми з великою кiлькiстю параметрiв, що унеможливлює їх використання для аналiзу
слабкоструктурованих i неструктурованих проблемних ситуацiй. Тому, на сучасному
етапi розвитку iнформацiйних технологiй виникає проблема створення нових пiдходiв
та методiв аналiзу слабкоструктурованих i неструктурованих проблемних ситуацiй.

Стає актуальним розробка та впровадження iнтерактивних систем колективного ана-
лiзу та оцiнки слабкоструктурованих та неструктурованих проблемних ситуацiй. Такi
системи функцiонують в реальному часi з використанням методiв якiсного аналiзу про-
блемної ситуацiї, при цьому ефективним є використання iнтелектуального потенцiалу
осiб, якi готують, оцiнюють та приймають рiшення. Для проведення iнтелектуального
аналiзу доцiльно використовувати експертнi системи на основi нечiтких баз знань, а
рiшення та висновки експертiв необхiдно пiдкрiплювати технiчним аналiзом процесiв.

Серед основних критерiїв, що застосовуються при аналiзi проблемних ситуацiй, є
зменшення швидкостi пошуку необхiдної iнформацiї, що неможливе без використання
iнформацiйних технологiй.

Новiтнiми iнформацiйними технологiями аналiзу даних є технологiї Data Mining [2].
В основу сучасної технологiї Data Mining покладено концепцiю шаблонiв, що вiдобра-

жають фрагменти багатоаспектних взаємовiдношень в даних. Цi шаблони представля-
ють собою закономiрностi, властивi пiдвибiркам даних, якi можуть бути компактно ви-
раженi в зрозумiлiй людинi формi. Для полегшення доступу до даних доцiльно викори-
стати методи оперативного аналiзу даних – OLAP-методи. Iнформацiя, що аналiзується,
представляється у виглядi багатовимiрного куба, де вимiрами слугують показники до-
слiджуваного процесу, а в комiрках мiстяться агрегованi данi. Використання методiв
OLAP i Data Mining дає змогу знайти неочевиднi, неочiкуванi регулярностi в даних, якi
складають так званi прихованi знання.

Результатом застосування iнформацiйної технологiї аналiзу проблемних ситуацiй є
iнформацiйний продукт, який буде аналiзувати проблемну ситуацiї та визначати з си-
рого набору даних прихованi, нетривiальнi, практично кориснi знання, необхiднi для
прийняття коректного рiшення при виникненнi проблемної ситуацiї.

Таким чином, використання iнформацiйних технологiй аналiзу проблемних ситуа-
цiй дозволить виявити сукупнiсть знань, що в подальшому допоможе автоматизувати
процес iдентифiкацiї як самої проблемної ситуацiї або стадiї її розвитку, так i надан-
ня рекомендацiй для вчасного та коректного прийняття рiшення при виникненнi таких
ситуацiй та, вiдповiдно, зменшити збитки вiд їх розвитку.
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