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АНОТАЦІЯ 

 

У дипломній роботі розробляється тема «Використання нечітких знань 

в експертних системах прийняття рішень». 

Мета роботи – розробити продукційну експертну систему, 

використовуючи нечіткі знання і управління висновком в системі продукцій. 

Надати можливість представити і використати нечіткі знання, що наближають 

моделювання логічного висновку до природних міркувань людини. 

Реалізувати систему, яка працює з безліччю фактів, формалізувати знання в 

вигляді правил (продукцій) та на основі методу MYCIN. Функцією системи є 

також вирішення конфліктів для чіткого логічного висновку заснованого не 

тільки на станах True та False, а і з елементами сумніву. 

В результаті проведених робіт можна розглянути роботу експертної 

системи та логічного висновку на ПрО «Виявлення мережевих атак і 

реагування на події безпеки». 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The thesis "The use of fuzzy knowledge in expert decision-making systems" is 

developed in the graduation work. 

The purpose of the work is to develop a production expert system, using fuzzy 

knowledge and conclusion management in the product system. Provide an opportunity to 

present and use vague knowledge that brings the modeling of a logical conclusion to the 

natural considerations of man. Implement a system that works with many facts, formalize 

knowledge in the form of rules (products) and based on the MYCIN method. The function 

of the system is also to resolve conflicts for a clear logical conclusion based not only on 

the True and False states, but also with elements of doubt. 

As a result of the work carried out, we can consider the work of the expert system 

and the logical conclusion of the project "Detection of network attacks and response to 

security events." 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

 

В дипломной работе разрабатывается тема «Использование нечетких знаний 

в экспертных системах поддержки принятия решений». 

Цель работы – разработать продукционную экспертную систему, используя 

нечеткие знания и управление выводом в системе продукций. Предоставить 

возможность представить и использовать нечеткие знания, приближающие 

моделирования логического вывода к естественным соображениям человека. 

Реализовать систему, которая работает с множеством фактов, формализовать 

знания в виде правил (продукций) и на основе метода MYCIN. Функцией системы 

является также разрешения конфликтов для четкого логического вывода, 

основанного не только на состояниях True и False, но и с элементами сомнения. 

В результате проведенных работ можно рассмотреть работу экспертной 

системы и логического вывода на так называемых «Выявление сетевых атак и 

реагирования на события безопасности». 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

 

БЗ – База знань 

БП – База правил 

ЕОМ – Електронно обчислювальна машина 

ЕС – Експертна система 

ЗЛМ – Зворотній ланцюжок міркувань 

КВ – Коефіцієнт впевненості 

МПЗ – Модель представлення знань 

ПрО – Предметна область 

РП – Робоча пам’ять 

СУБД – Система управління базами даних 

ШІ – Штучний інтелект 
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ВСТУП 

 

На початку 80-х років в рамках дослідження штучного інтелекту 

сформувався самостійний напрямок, який отримав назву «експертні системи». 

Зараз можна зустріти назву «інженерія знань», до напрямку якої входять 

дослідження та розробка програм, що використовують знання і процедури 

виведення для вирішення завдань. Створення такого інструменту, який би 

допоміг мінімізувати витрати часу та робочих ресурсів, полегшити роботу з 

даними, допомогти з рішенням задач в неформалізованих областях, які не 

поступаються, а іноді і перевершують людей-експертів є особливо 

актуальним.  

Експертні системи – інтелектуальні комп'ютерні системи, що 

представляють один із напрямів систем штучного інтелекту. Вони, як правило, 

орієнтовані на підтримку прийняття рішень і призначені для моделювання 

діяльності фахівця-експерта в різних предметних областях [1]. На основі 

вхідної інформації ЕС здатні моделювати логічний висновок, проводити 

аналіз, видавати поради або ставити діагноз. Архітектура експертної системи 

може бути представлена трьома компонентами: База Знань (БЗ), машини 

логічного висновку і робочої пам'яті для зберігання дійсних фактів [2]. 

Продукційна експертна система працює з безліччю фактів і 

використовує знання, формалізовані у вигляді правил (продукцій). У 

найпростішому вигляді правила-продукції близькі за змістом імплікації 

«ЯКЩО-ТО».  

Работа присвячена проектуванню і розробці продукційної експертної 

системи, проектуванню бази знань на основі формалізованих знань в вигляді 

продукцій, використовуючи при цьому нечіткі знання і управління висновком 

в системі продукцій. 

Метою роботи є розробка продукційної експертної системи з 

використанням нечітких знань. Виконати тестування на предметній області 

«Виявлення мережевих атак і реагування на події безпеки». Питання 
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забезпечення інформаційної безпеки є особливо актуальним, тому така 

експертна система буде корисна користувачам, які є експертами, або тільки 

підвищують свою кваліфікацію, в області контролю та управління систем 

безпеки. 

Для досягнення зазначеної мети в роботі необхідно вирішити наступні 

задачі: 

1) формування вимог до створюваної експертної системи; 

2) розробка моделі продукційної системи; 

3) аналіз предметної області; 

4) розробка моделі бази знань; 

5) вибір технологій і засобів реалізації експертної системи; 

6) реалізація інтерфейсу програми, який розкриває роботу та 

можливості експертної системи. 
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ВИСНОВОК 

 

В ході виконання дипломного проекту побудована робоча модель 

продукційної експертної системи. Визначено мету роботи та короткі 

теоретичні основи для реалізації експертної системи на основі продукцій та 

методу MYCIN.  

Для створення моделі визначено структуру та процес роботи експертної 

системи, розглянуто всі компоненти системи та ії взаємодію між собою. 

Створено та змодельовано базу знань на основі даних, які використовуються в 

області кібербезпеки по виявленню мережевих атак і реагування на події 

безпеки, де дані виступають фактами, а побудовані на умовах нечіткі 

твердження правилами. Для роботи системи із нечіткими знаннями 

реалізовано використання коефіцієнтів впевненості для чіткого логічного 

висновку.  

Всі обчислення для знаходження коефіцієнтів впевненості виконано за 

допомогою методу MYCIN. Даний метод дозволяє визначити степінь 

надійності наслідку правила, при цьому завжди обчисленого по різному для 

трьох зв’язків: AND, OR та COMB. Вивід роз’яснень, чому саме система 

порахувала такі коефіцієнти впевненості та чому використала те, чи інше 

правило, реалізовано за допомогою зворотного ланцюга міркувань. 

Проходженння по правилам зворотного ланцюга міркувань є затратним по 

часу для системи, так як переглядає всі правила в базі правил, але відкидає 

правила, які не повинні розглядатися в даному ланцюгу. 

В подальшому ефективність програмного забезпечення можна значно 

підвищити, використовуючи базу даних та розробити систему, розраховану на 

багато користувачів, де з’явиться можливість доповнювати базу знань за 

допомогою експерта в конкретній предметній області та підвищити якість 

висновку на основі великої кількості знань. 

Результати роботи доповідалися на XVIII науковій конференції 

студентів та молодих вчених з публікацією тез [9].  
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