
 

Комплексна контрольна робота  

з дисципліни «Самонавчання складних систем» 

для студентів спеціальності 8.04030301 

«Системний аналіз і управління» 

 

Білет №1. 

 

1. Нормалізація даних вхідного набору. Види формул нормалізації, їх 

застосування 

2. Критерії оцінки якості моделей в методі групового врахування аргументів 

3. Алгоритм Apriory для пошуку асоціативних правил 

4. Виконати завдання з набором даних, виданих викладачем, використовуючи 

стандартне чи розроблене власноруч програмне забезпечення 

 

Викладач _____________________  Зав. кафедрою_________________________ 
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з дисципліни «Самонавчання складних систем» 

для студентів спеціальності 8.04030301 

«Системний аналіз і управління» 

 

Білет №2. 

 

1. Максимізація ентропії вхідної інформації. Метод вибілювання входів 

2. Опорні функції та результуючий поліном в методі групового врахування 

аргументів 

3. Алгоритм Apriory для пошуку послідовних шаблонів 

4. Виконати завдання з набором даних, виданих викладачем, використовуючи 

стандартне чи розроблене власноруч програмне забезпечення 

 

 

Викладач ____________________  Зав. кафедрою ________________________ 
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Білет №3. 

 

1. Максимізація інформативності вхідної інформації. Виключення 

мультиколінеарності 

2. Загальний алгоритм методу групового врахування аргументів 

3. Генетичний алгоритм операції селекції та схрещування 

4. Виконати завдання з набором даних, виданих викладачем, використовуючи 

стандартне чи розроблене власноруч програмне забезпечення 

 

Викладач _____________________  Зав. кафедрою_________________________ 
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з дисципліни «Самонавчання складних систем» 
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«Системний аналіз і управління» 

 

Білет №4. 

 

1. Максимізація інформативності вхідної інформації. Технологія box counting 

2. Навчання та робота нейронної мережі зустрічного поширення 

3. Генетичний алгоритм. Операції мутації, інверсії та заміщення 

4. Виконати завдання з набором даних, виданих викладачем, використовуючи 

стандартне чи розроблене власноруч програмне забезпечення 

 

 

Викладач ____________________  Зав. кафедрою ________________________ 
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з дисципліни «Самонавчання складних систем» 
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«Системний аналіз і управління» 

 

Білет №5. 

 

1. Аналітико-евристичні алгоритми визначення вагомих інформативних ознак 

2. Навчання та робота нейронної мережі з радіально-базисними функціями 

3. Еволюційні стратегії, їх види та налаштування 

4. Виконати завдання з набором даних, виданих викладачем, використовуючи 

стандартне чи розроблене власноруч програмне забезпечення 

 

Викладач _____________________  Зав. кафедрою_________________________ 
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Білет №6. 

 

1. Еволюційний метод відновлення пропусків у таблицях вихідних даних 

2. Навчання та робота мережі прямого поширення на основі персептрона 

3. Навчальна та тестова вибірки, їх роль, обсяг та співвідношення елементів при 

вирішенні різних задач 

4. Виконати завдання з набором даних, виданих викладачем, використовуючи 

стандартне чи розроблене власноруч програмне забезпечення 

 

 

Викладач ____________________  Зав. кафедрою ________________________ 

 

 
 
 


