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ВСТУП 
 

Вивчаючи в багатьох курсах лекцій ті чи інші складні системи, зокрема, 

складні програмні комплекси, ви неодноразово стикалися з питанням накопи-

чення та обробки інформації на кількох рівнях абстракції. І якщо первинним є 

представлення інформації у вигляді даних, то вищий рівень її існування – це 

знання. 

Здатність сприймати, опрацьовувати, зберігати, примножувати знання, по-

роджувати нові та обмінюватися знаннями – одна з фундаментальних особли-

востей людської особистості, що є основою розвитку та прогресу людства. В 

даному курсі розглядаються методи, моделі, процедури й функції, які дозволя-

ють виокремлювати знання з спостережень за навколишнім світом шляхом уза-

гальнень та класифікації. В першому наближенні системи навчання та самонав-

чання – це різні за змістом та формою формалізовані абстракції, які дозволяють 

імітувати в тій чи іншій мірі діяльність мозку людини в ході розумової актив-

ності. 

Людський мозок – унікальний біологічний абстрактно-логічний пристрій, 

що дозволяє виконувати одразу кілька способів обробки інформації. 

Властивість мозку, яку ми будемо розглядати насамперед – це здатність до 

узагальнення, адже на прикладі конкретних прикладів кожен з нас здатний 

встановлювати залежності й виводити абстракції. Більшість даного курсу прис-

вячена побудові та обґрунтуванню таких абстракцій, їх чутливості до варіації 

вхідних змінних при пошуку вірної відповіді. 

Іншою рисою людського мозку, що має відображатися у створюваних про-

грамних комплексах, є здатність до абстрагування, коли за кількома дещо спо-

твореними варіантами вхідного образу будується ідеалізований образ, з яким 

система ніколи не стикалася. 

Також системи, що імітують розумову діяльність людини, мають бути зда-

тні до асоціації певних об’єктів чи елементів між собою задля “відтворення по-

вної картини світу” за невеличким його шматочком. Наш мозок зазвичай реагує 

на окремі часткові описи подій, домальовуючи повну картину асоціаціями з 

пам’яті. Такий принцип має використовуватись і штучними системами, що на-

вчаються. 

Системи навчання та самонавчання – органічне доповнення, але аж ніяк не 

противага класичним експертним системам, які становлять сучасний, так зва-

ний “класичний” інструмент програмних інтелектуальних систем. На відміну 

від експертних систем, парадигми, що будуть нами розглянуті далі, не потре-

бують у явному вигляді наявності експерта – людини чи іншого джерела апріо-

рних знань, які декларуються й використовуються програмно. Системи навчан-

ня та самонавчання спрямовані на синтез нових прикладних знань (у явній або 

неявній формі), отриманих безпосередньо в ході своєї діяльності. 

Слід зупинитися й на самому визначенні поняття “навчання”. Під ним ми 

надалі розуміємо таку структурну, функціональну чи якісну адаптацію системи 

та її параметрів до умов навколишнього середовища, яка дозволить в певних 

умовах існування системи отримувати заданий закон її функціонування на ос-
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нові попередньої діяльності. Адаптацію, тобто зміну певних властивостей сис-

теми слід розглядати лише в діалектичному зв’язку зі стабільністю – адже на-

вчання системи слугує лише інструментом для виконання незмінної загальної 

мети існування складної системи. 

Терміни “навчання” та “самонавчання” описують два загальних випадки 

адаптації системи до вхідних даних. В першому випадку – коли система навча-

ється за певним зовнішнім алгоритмом – можливі три основні методи: навчання 

“з вчителем”, “без вчителя” та змішане. Навчання “з учителем” полягає в тому, 

що приклади даних подаються на вхід системи разом з вірними відповідями. 

Система таким чином підлаштовується структурно або функціонально під мак-

симальну подібність своєї реакції на задану в прикладі. Коли неможливо досяг-

ти більшої відповідності реакцій системи на задані вхідні впливи заданим вихо-

дам, процес навчання “з учителем” вважається закінченим. 

Процес навчання “без вчителя” полягає в тому, що вхідні дані поступають 

в систему без наперед заданого бажаного виходу. Використовуючи зовнішній 

алгоритм, система намагається відшукати внутрішню структуру даних, підлаш-

тувати під них свою структуру чи функції, аби надалі використовувати їх у дія-

льності.  

Змішаний метод навчання передбачає оцінювання реакцій системи за пев-

ною шкалою якості, але без вказівки, яка саме реакція була б в тій чи іншій си-

туації вірної з точки зору “вчителя”. Налаштування системи на максимальні 

оцінки критерію ефективності є ознакою закінчення такого навчання. 

Процес самонавчання передбачає використання певного внутрішнього ме-

ханізму системи, який без будь-яких зовнішніх вказівок інтерпретує вхідні дані, 

модифікуючи структуру чи функції системи у відповідності до виявленої внут-

рішньої структури даних. Самонавчання взагалі не передбачає зовнішньої оцін-

ки якості роботи системи, ця якість стане зрозумілою лише через певний час, в 

процесі використання набутих знань.  

Прямою аналогією навчання та самонавчання складних систем є, напри-

клад, навчання школяра: якщо він бачить приклади, виконує на їх основі за-

вдання, а потім отримує роз’яснення, як і в чому помилився – це “навчання з 

учителем”; якщо просто отримує оцінку за виконання завдань без тлумачення 

помилок – це змішане навчання; якщо виконує самостійну роботу або попов-

нює свої знання з літератури – це “навчання без вчителя”; нарешті, коли в про-

цесі функціонування людина експериментує і досягає тих чи інших результатів, 

а потім оцінює їх наслідки – це самонавчання. 

В даній навчальній дисципліні послідовно розглянуті кілька парадигм 

штучного інтелекту, об’єднані спільною ідеєю навчання та самонавчання: асо-

ціативні правила, нейронні мережі прямого та зустрічного поширення, генетич-

ні алгоритми та еволюційні стратегії, методи самоорганізації моделей, поперед-

ньої обробки та відновлення втраченої інформації. 

Особлива увага приділяється застосуванню перелічених методів та моде-

лей навчання систем для вирішення типових задач діяльності аналітиків у тех-

нічній, економічній, соціальній, екологічній та освітній сферах. 
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1. Асоціативні правила 
 

 

Афінітивний аналіз (affinity analysis) — один з розповсюджених методів 

Data Mining. Його назва походить від англійського слова affinity, що у перекла-

ді означає «близькість», «подібність». Ціль даного методу — дослідження взає-

много зв'язку між подіями, які відбуваються спільно. Різновидом афінітивного 

аналізу є аналіз ринкового кошика (market basket analysis), ціль якого - виявити 

асоціації між різними подіями, тобто знайти правила для кількісного опису вза-

ємного зв'язку між двома або більше подіями. Такі правила називаються асоці-

ативними правилами (association rules). 

Прикладами застосування асоціативних правил можуть бути наступні за-

дачі:  

1) виявлення наборів товарів, які в супермаркетах часто купуються разом 

або ніколи не купуються разом; 

2) визначення частки клієнтів, які позитивно ставляться до нововведень у 

їхньому обслуговуванні; 

3) визначення профілю відвідувачів веб-ресурсу; 

4) визначення частки випадків, у яких нові ліки дають небезпечний побі-

чний ефект. 

Базовим поняттям у теорії асоціативних правил є транзакція — деяка 

множина подій, що відбуваються спільно. Типова транзакція - покупка клієн-

том товару в супермаркеті. У переважній більшості випадків клієнт купує не 

один товар, а набір товарів, що називається ринковим кошиком. При цьому ви-

никає питання: чи є покупка одного товару в кошику наслідком або причиною 

покупки іншого товару, тобто, чи пов'язані дані події? Цей зв'язок і встановлю-

ють асоціативні правила. Наприклад, може бути виявлене асоціативне правило, 

котре стверджує, що клієнт, який купив молоко, з імовірністю 75 % купить і 

хліб. 

Наступне важливе поняття — предметний набір. Це непорожня множина 

предметів, що з'явилися в одній транзакції. 

Аналіз ринкового кошика - це аналіз наборів даних для певної комбінації 

товарів, пов'язаних між собою. Іншими словами, виконується пошук товарів, 

присутність яких у транзакції впливає на ймовірність наявності інших товарів 

або комбінацій товарів. 

Сучасні касові апарати в супермаркетах дозволяють збирати інформацію 

про покупки, що може зберігатися в базі даних. Потім накопичені дані можуть 

використовуватися для побудови систем пошуку асоціативних правил. 

У табл. 1.1 представлений простий приклад, що містить дані про ринковий 

кошик. У кожному рядку вказується комбінація продуктів, придбаних за одну 

покупку. Хоча на практиці доводиться мати справу з мільйонами транзакцій, у 

яких беруть участь десятки й сотні різних продуктів, приклад обмежений 10 

транзакціями, що містять 13 видів продуктів: аби проілюструвати методику ви-

явлення асоціативних правил, цього досить.  
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Таблиця 1.1. Приклад набору транзакцій 

№ Транзакція 

1 Сливи, салат, помідори 

2 Селера, цукерки 

3 Цукерки 

4 Яблука, морква, помідори, картопля, цукерки 

5 Яблука, апельсини, салат, цукерки, помідори 

6 Персики, апельсини, селера, помідори 

7 Квасоля, салат, помідори 

8 Апельсини, салат, морква, помідори, цукерки 

9 Яблука, банани, сливи, морква, помідори, цибуля, цукерки 

10 Яблука, картопля 

 

Візуальний аналіз прикладу показує, що всі чотири транзакції, у яких фігу-

рує салат, також включають помідори, і що чотири із семи покупок, що містять 

помідори, також містять салат. Салат і помідори в більшості випадків купують-

ся разом. Асоціативні правила дозволяють виявляти й кількісно описувати такі 

збіги. 

Асоціативне правило складається із двох наборів предметів, що мають на-

зву умова (antecedent) та наслідок (consequent), й записуються у вигляді 

YX  . Таким чином, асоціативне правило формулюється у вигляді: «Якщо 

умова, то наслідок». 

Умова може обмежуватися тільки одним предметом. Правила звичайно ві-

дображаються за допомогою стрілок, спрямованих від умови до наслідку, на-

приклад, помідори → салат. 

 

Основними характеристиками, що описують асоціативне правило, є під-

тримка (support) і вірогідність (confidence). 

Якщо позначити базу даних транзакцій через D , а число транзакцій у цій 

базі N , то кожна транзакція Nidi 1,   являє собою певний набір предметів. 

Позначимо підтримку правила через S , а вірогідність – через C . 

Підтримка асоціативного правила — це число транзакцій, які містять як 

умову, так і наслідок. Наприклад, для асоціації BA  можна записати 

   
  

N

dBAn
BAPBAS i


;

    (1.1) 

Вірогідність асоціативного правила BA  являє собою міру точності 

правила й визначається як відношення кількості транзакцій, що містять умову і 

наслідок, до кількості транзакцій, що містять тільки умову: 

   
  
  i

i

dAn

dBAn
BAPBAC






1

;1
|     (1.2) 

Якщо підтримка й вірогідність досить високі, можна з великою ймовірніс-

тю стверджувати, що будь-яка майбутня транзакції, що включає умову, буде 

містити й наслідок. 

Для прикладу розглянемо правило салат → помідори, що напрошується з 

попередніх спостережень . Для нього  
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  4,010/4 помідорисалатS ; 

14/4)(  помідорисалатС . 

Дане правило, що зустрічається в 40% транзакцій, є для вихідних даних 

абсолютно вірним – у всіх випадках, коли клієнт купує салат, він разом з тим 

купує й помідори. Це легко пояснити логічно - обидва продукти використову-

ються для готування овочевих блюд і дійсно часто купуються разом. 

Тепер розглянемо асоціацію помидорыконфеты  , у якій містяться слаб-

ко сумісні в гастрономічному плані продукти. 

Підтримка даної асоціації S = 4/10 = 0,4 – та ж, що в попереднього прави-

ла, а вірогідність С = 4/6 = 0,67. Таким чином, порівняно невисока вірогідність 

даної асоціації дає привід засумніватися в тому, що вона є правилом. 

Число 0,67 здається не таким вже й малим. Чому ж ми говоримо про «не-

значну вірогідність» цієї асоціації? Справа в тому, що помідори зустрічаються 

в 7 чеках з 10 (   7,0BP  ). Прийнято, що всі правила з вірогідністю меншою, 

ніж проста ймовірність випадання наслідку не повинні розглядатися, адже во-

ни, по суті, випадкові. Для прийняття асоціативного правила його вірогідність 

повинна бути не меншою ніж імовірність наслідку. 

Останнє зауваження при досить великій номенклатурі товарів призводить 

до необхідності подвоювати кількість розрахунків. На практиці аналітики мо-

жуть віддавати перевагу правилам, які мають високу підтримку (вище певного 

рівня, наприклад, 0,3) або високу вірогідність (не менше 0,8-0,85). Висування 

одночасних вимог щодо підтримки й вірогідності дозволяють значно позм'як-

шити критерії (підтримку до 0,1-0,15, вірогідність – до 0,67-0,75). Правила, для 

яких значення підтримки й вірогідності перевищують певні, задані користува-

чем пороги, називають сильними правилами (strong rules). Всі наведені вище 

числові значення - емпіричні. Наприклад, у задачах виявлення шахрайських 

операцій значення підтримки може знижуватися й до 1%, оскільки із шахрайст-

вом пов'язане порівняно невелике число транзакцій. 

 

Як видно з викладеного вище, знайти асоціації не важко. Але як визначити,  

чи є кожне окреме правило значимим, таким, що дозволяє не вгадувати, а про-

гнозувати наслідок залежно від умови? Наприклад, у кожних 100 аваріях в Росії 

одним з автомобілів є ВАЗ. Але правило ВАЗаварія  , як і зворотне йому, бу-

де малозначимим, оскільки в деяких регіонах ВАЗ складає більше 80%  автомо-

більного парку. Аналогічно в жіночих бутиках, де крім одягу й білизни прода-

ються шоколад і цукерки, вводити правило шоколадбілизна   не раціонально, 

адже, за статистикою, шоколад і цукерки в них купують 87% відвідувачок, які 

при цьому можуть не купувати білизни. 

Крім об'єктивних оцінок (підтримки й вірогідності) кожного зі згенерова-

них правил, різні джерела радять використовувати деякі суб'єктивні оцінки. Всі 

вони, так чи інакше, базуються на об'єктивних. 

Ліфт (від interest lift – підвищення інтересу) обчислюється в такий спосіб 

     BPBACBAL /     (1.3) 
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Ліфт - це відношення частоти появи умови в транзакціях, які містять й 

умову, і наслідок, до частоти появи наслідку в цілому. Чим більше значення лі-

фта, тим частіше наслідок визначається умовою в порівнянні з випадками, коли 

умова відсутня. Якщо ліфт дорівнює 1, зв'язок відсутній, близькі ж до нуля зна-

чення свідчать про сильну зворотну залежність.  

Для нашого прикладу в таблиці 1.1. візьмемо два правила з однаковою ві-

рогідністю: 

  салатP  4/10 = 0,4.  салатпомидорыС 4/7 = 0,57. 

 конфетыP  6/10 = 0,6.   конфетыпомидорыС 4/7 = 0,57. 

Здавалося б, правила однаково достовірні. Після розрахунку ліфта все стає 

на свої місця: 

 салатпомидорыL   = 0,57/0,4 = 1,425; 

 конфетыпомидорыL   = 0,57/0,6 = 0,95. 

Не варто вважати ліфт універсальним мірилом адекватності. Справа в то-

му, що правило з меншою підтримкою й більшим ліфтом може бути менш зна-

чимим, ніж альтернативне правило з більшою підтримкою й меншим ліфтом. 

Це пов'язане з тим, що останнє застосовується для більшого числа покупців. 

Левередж (leverage – важіль, плече) – це різниця між спостережуваною ча-

стотою, з якої умова й наслідок з'являються спільно, та добутком частот появи 

умови й наслідку окремо 

       BPAPBASBAT      (1.4) 

Левередж дозволяє впоратися із ситуаціями, коли й підтримка, й ліфт у 

правил ідентичні, але їх значимість явно відрізняється. Наприклад, у нашому 

овочевому магазині в правила помідорисалат   

1С ; S  0,7; L  1/0,7 = 1,43. 

Морква, як показує таблиця 1.1, також продається тільки з помідорами, і 

також зустрічається чотири рази, тому й у правила помідориморква   

1С ; S  0,7; L  1/0,7 = 1,43. 

А от левередж у цих правил відрізняється на 30%: 

 помідориморкваT  0,3 – 0,3 * 0,7 = 0,09. 

 помідорисалатT  0,4 – 0,4 * 0,7 = 0,12. 

Таким чином, значимість другої асоціації більша, ніж першої. 

Альтернативою левередж є поліпшення. 

Поліпшення (improvement) – це відношення частоти спостережуваних ви-

конань правила до добутку частот появи умови й наслідку окремо.  

 
 
   BPAP

BAS
BAI




      (1.5) 

фактично, поліпшення показує, у скільки разів розглянуте правило забез-

печує правильний прогноз краще, ніж випадкове вгадування. Всі правила 

  1 BAI  не є значимими. 

Такі міри, як ліфт, левередж і поліпшення, можуть використовуватися для 

обмеження набору розглянутих асоціацій шляхом встановлення граничних зна-

чень значимості, нижче яких асоціації відкидаються. 
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Пошук асоціативних правил 

В процесі пошуку асоціативних правил може виконуватися виявлення всіх 

асоціацій, підтримка й вірогідність для яких перевищують заданий мінімум. 

Найпростіший алгоритм пошуку асоціативних правил розглядає всі можливі 

комбінації умов і наслідків, оцінює для них підтримку й вірогідність, а потім 

виключає всі асоціації, які не задовольняють заданим обмеженням. Число мож-

ливих асоціацій зі збільшенням предметів зростає експоненційно. Якщо в базі 

даних транзакції присутні k предметів і всі асоціацій є бінарними (тобто містять 

по одному предмету в умові й наслідку), потрібно буде проаналізувати 12  kk  

асоціацій. Оскільки реальні бази даних транзакцій, розглянуті при аналізі рин-

кового кошика, звичайно містять тисячі предметів, обчислювальні витрати при 

пошуку асоціативних правил величезні. Наприклад, якщо аналізувати вибірку, 

що містить усього 100 предметів, то кількість асоціацій, утворених цими пред-

метами, складе 3199 104,62100  . 

Природно, що побудова такої кількості правил і перевірка вірогідності ко-

жного з них - задача непід'ємна. Тому для її вирішення використовуються деякі 

алгоритмічні прийоми, що дозволяють скорочувати простір можливих рішень. 

Однією з найпоширеніших є методика, заснована на виявленні так званих час-

тих наборів, коли аналізуються тільки ті асоціації, які зустрічаються досить ча-

сто.  

На цій концепції заснований відомий алгоритм пошуку асоціативних пра-

вил Apriori. 

 

Ієрархічні асоціативні правила. 

Якщо провадити пошук асоціативних правил серед окремих предметів (на-

приклад, товарів у магазині), то можна виявити, що в багатьох випадках асоціа-

ції з високою підтримкою для окремих товарів практично відсутні. Особливо це 

характерно для супермаркетів, де асортимент товарів кожного виду дуже вели-

кий. Наприклад, у продажу можуть бути десятки різновидів таких товарів, як 

кетчуп і макарони. Тому, незважаючи на те, що в цілому підтримка асоціації 

макарони → кетчуп може бути дуже високою, підтримка асоціацій між окре-

мими видами цих товарів, швидше за все, буде низькою. Отже, такі асоціації, 

хоча й можуть становити інтерес, виявляться виключеними з розгляду, оскільки 

не задовольнятимуть деякому мінімальному порогу підтримки minS . 

Для вирішення даної проблеми при пошуку асоціативних правил розгля-

дають не окремі предмети, а їх ієрархію. Якщо на нижніх ієрархічних рівнях 

подібні цікаві асоціації відсутні, то на більш високих вони можуть мати місце. 

Іншими словами, підтримка окремого предмета завжди буде меншою, ніж підт-

римка групи, до якої він входить: 

   jiSIS  , 
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де I  група в ієрархії; ji  - j тий предмет, що входить у дану групу. 

Причини цього очевидні: загальна підтримка групи дорівнює сумі підтримки 

включених у неї предметів: 

  



n

j

jiIS
1

, 

де N – число предметів у групі. 

Розглянемо ієрархію продуктів, представлену на рис. 1.1. 

 

У цій ієрархічній схемі кетчуп і макаронні вироби мають безліч підвидів. 

Найчастіше при обробці касових чеків може бути отримана інформація лише 

про конкретний товар. Якщо ж структура бази даних транзакцій дозволяє відо-

бражати ієрархію товарів, можна досліджувати всі утворені ними ієрархічні рі-

вні. Асоціативні правила, виявлені для предметів, розташованих на різних ієра-

рхічних рівнях, отримали назву ієрархічні асоціативні правила. У закордонній 

літературі вони також відомі як багаторівневі правила (multilevel rules) або 

узагальнені правила (generalized rules). 
 

Ієрархія предметів, пов'язаних з комп'ютерною технікою, одна з найбільш 

складних - вона містить 5 рівнів. Звичайно ієрархічні рівні нумеруються згори 

донизу, починаючи з нульового. Вузол, що відповідає нульовому рівню, нази-

вають кореневим (root node). У комп'ютерній техніці перший рівень відповідає 

всім товарам, другий - категоріям комп'ютерного забезпечення, рівень 3 - конк-

ретним предметам (товарам), рівень 4 - фірмі-виробникові, рівень 5 - конкрет-

ній моделі того або іншого товару. 

Наприклад, товар (1) - принтер (2) лазерний (3) фірми Xerox (4) модель 

FX3100 (5). Шукати навіть у величезній базі даних транзакцій його асоціацію з 

іншим товаром (1) - мишею (2) бездротовою (3) фірми Genius (4) модель KW-09 

(5) - украй невдячна річ. Підтримка такого правила навряд чи перевалить за 1%, 

та й то лише з урахуванням того, що дана конкретна модель миші або принтера 

мають велику абсолютну популярність. 

Універсальним методом для подібних випадків є послідовний спуск за рів-

нями ієрархії від першого до останнього з виписуванням всіх асоціацій на кож-

ному рівні. Логічно, що на вищих рівнях буде високою й підтримка (наприклад, 

правил «ноутбук → миша»), і вірогідність.  

 

Рис. 1.1. Ієрархія продуктів 
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Спускаючись до більш низьких рівнів абстракції, аналізуються нащадки 

лише тих категорій і підкатегорій, які є частими наборами, тобто зустрічаються 

не менше наперед заданої кількості разів, де k  номер рівня. 

Як на недолік ієрархічного підходу до пошуку асоціативних правил іноді 

вказують на те, що отримані правила в більшості випадків стосуються не окре-

мих предметів, а їхніх груп, а це не завжди відповідає вимогам аналізу. Однак у 

деяких предметних областях кількість окремих найменувань може бути насті-

льки значною, що виявлення асоціативних правил навіть на високому рівні уза-

гальнення — це вже успіх. Крім того, технологія бізнес-аналізу в більшій мірі 

орієнтована на узагальнені дані, тому виробники й тим пак конкретні моделі рі-

дко цікавлять дослідника при побудові асоціацій. 

Існує кілька підходів до пошуку ієрархічних асоціативних правил. Найчас-

тіше використовуються спадні методи, коли часті предметні набори досліджу-

ються на кожному ієрархічному рівні, починаючи з першого й закінчуючи рів-

нем з найбільшою деталізацією. Простіше кажучи, щойно виявляються всі часті 

предметні набори на першому рівні, починається пошук популярних предмет-

них наборів на другому й т.д. На кожному рівні для відкриття частих наборів 

може використовуватися будь-який алгоритм, наприклад Apriori та його моди-

фікації. Відомі кілька стратегій ведення пошуку правил. 

1. Використання однакового порога мінімальної підтримки constS k min  

на всіх ієрархічних рівнях. При пошуку правил одноразово задається певний 

поріг мінімальної підтримки (наприклад, 5%) при досягненні якого набір вва-

жається частим, у протилежному випадку - не включається до списку правил. 

Перевага підходу: висока швидкість аналізу предметної області, обумовлена ві-

дмовою від оцінки часткових наборів, отриманих з тих з них, які недостатньо 

часто зустрічаються. Недолік: ризик пропустити тонкі асоціації на нижніх рів-

нях ієрархії, а саме перевагу користувачів одного виробника або зв'язку певних 

моделей товарів. Іноді цей недолік намагаються обійти за рахунок зниження 

мінімального рівня підтримки. Як наслідок - поява десятків і сотень незмістов-

них правил з низькою підтримкою й вірогідністю. 

2. Зниження порога мінімальної підтримки при переході до нижніх рів-

нів ієрархії. Може здійснюватися індивідуально для кожної підгрупи (напри-

клад, S («Комп'ютери») = 0,1, тоді при розподілі комп'ютерів на категорії «на-

стільний» та «портативний» встановлюється S («Настільний») = 0,06 й S («По-

ртативний») = 0,04) або функціонально.  

Функціональний вид зниження порога, як правило, пов'язаний з кількістю 

підкатегорій або порядковим номером рівня. Наприклад, якщо категорія «Ком-

п'ютери» з рівнем підтримки 1,02 S  ділиться на дві підкатегорії: «настільний» 

та «портативний», то в обох підкатегорій  2/23 SS 0,05.  

Інший варіант функціонального підходу полягає у встановленні порогів 

мінімальної підтримки винятково в залежності від рівня, скільки б там підкате-

горій не було kSS k /1
minmin  . При такому варіанті функціонального обмеження, 

якщо, наприклад, для всієї бази даних прийнятий мінімальний рівень підтримки 
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1
minS 0,2, для категорії «комп'ютери» (2 рівень) він буде 0,2/2=0,1; «настільні 

комп'ютери» - 0,2/3=0,067; «настільні комп'ютери Dell» - 0,2/4=0,05 і т.д. 

Перевага даного підходу очевидна - він дозволяє піти набагато далі по іє-

рархії в пошуку асоціацій. Однак, у випадку з індивідуальним завданням грани-

чного рівня для кожної підкатегорії, левову частину часу займатиме саме ця 

процедура. У випадку ж встановлення порогу в залежності від рівня чи кількос-

ті підкатегорій не враховуються індивідуальні переваги й недоліки окремих ви-

робників і моделей.  

3. Міжрівнева фільтрація заснована на так називаному рівні проходу 

(level passage). Відносно високий для верхніх рівнів ієрархії граничний рівень 

підтримки зберігається на нижніх в першому проході. Потім, у кожному прохо-

ді, цей рівень знижується. Ті товари низького рівня, які мають асоціації, таким 

чином, ідентифікуються раніше, ніж їхні батьківські категорії, які, можливо, і 

не будуть мати необхідної підтримки. Рекомендується виконувати три-чотири 

проходи бази даних транзакцій для сполучення рівнів довіри представників різ-

них рівнів. 

 

Послідовні шаблони. 

Все викладене раніше не дає відповіді на питання, як пов’язати асоціації із 

клієнтом, а також встановити часові залежності, тобто – не тільки відповісти на 

запитання, ЩО купує певний клієнт, а ЩО ЗА ЧИМ він купує. І якщо є можли-

вість - спрогнозувати, що ж він купить НАСТУПНОГО РАЗУ. 

Відповіді на дане питання дає використання послідовних шаблонів 

(sequential patterns), заснованих на теорії асоціацій, обов'язковими полями яких 

є дата/час та ідентифікатор клієнта. Останні можуть бути отримані при розра-

хунку кредитними картами, клієнтськими картками або будь-якими іншими 

ідентифікаторами - законними або не дуже. 

При розгляді послідовностей транзакцій використовується одне припу-

щення - той самий клієнт у той самий момент не здійснює двох різних транзак-

цій.  

 

Послідовність — це впорядкований список предметних наборів (товарів 

або послуг, замовлених або оплачених ідентифікованим клієнтом в ідентифіко-

ваний момент часу).  

Послідовність S  називається максимальною, якщо вона не міститься в 

будь-якій іншій послідовності.  

Послідовність S  називається клієнтською, якщо вона, крім набору пред-

метів, дати й часу, містить також ідентифікатор клієнта. 

Послідовність 1S  міститься в послідовності 2S , якщо всі предметні набори 

1S  містяться в предметних наборах 2S . Наприклад, послідовність <(3); (4, 5); 

(8)> міститься в послідовності <(7); (3, 8); (9); (4, 5, 6); (8)>, оскільки (3)   (3, 

8), (4, 5)   (4, 5, 6) і (8)   (8). Однак <(3); (5)>   <(3, 5)>) і навпаки, оскільки 

в першій послідовності предмети 3 й 5 були куплені один за іншим, а в другій 

— разом. 
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Послідовність S називається підтримуваною клієнтом, якщо вона містить-

ся в його клієнтській послідовності. Тоді підтримка послідовності визначається 

як число клієнтів, що її підтримують, та зазвичай виражається у відсотках від 

загального числа клієнтів. Таким чином, поняття підтримки для послідовних 

шаблонів дещо відрізняється від аналогічного поняття для асоціативних пра-

вил. 

Для бази даних клієнтських транзакцій задача пошуку послідовних шабло-

нів полягає у виявленні максимальних послідовностей серед всіх, що мають пі-

дтримку вище заданого порога. Кожна така максимальна послідовність і буде 

послідовним шаблоном. Далі будемо називати послідовності, що задовольня-

ють обмеженню мінімальної підтримки, частими (по аналогії із наборами, що 

часто зустрічаються, у теорії асоціативних правил). 

Процес пошуку послідовних шаблонів складається з наступних кроків: 

1. Сортування. Транзакції вихідної бази даних сортуються за кодом клієн-

тів, а транзакції кожного клієнта – за датою, часом і номером візиту. Результат - 

база даних клієнтських послідовностей. 

2. Пошук частих предметних наборів F . Частими називаються предмет-

ні набори, які купувалися числом клієнтів, більшим від мінімально-граничного 

значення. Обрана множина частих предметних наборів переводиться до число-

вого або символьного представлення. 

3. Перетворення. Необхідно визначити, які з частих послідовностей міс-

тяться в клієнтській послідовності. Для цього кожна транзакція клієнтської по-

слідовності заміщується множиною її частих предметних наборів. Якщо в тран-

закції немає жодного частого набору, вона більше не розглядається. Більш того, 

якщо в певного клієнта в послідовності немає жодного частого набору, він теж 

виключається з розгляду. Після перетворення кожна клієнтська послідовність - 

це впорядкована множина частих наборів. 

4. Пошук частих послідовностей. На множині частих предметних наборів 

виконується пошук частих послідовностей. Мінімальний рівень частоти - пара-

метр алгоритму.  

5. Пошук максимальних послідовностей. Серед частих послідовностей 

відшукуються максимальні. Іноді даний етап об’єднують із попереднім, аби 

зменшити витрати часу на обчислення не максимальних послідовностей. 

Найбільш проблемним етапом пошуку послідовних шаблонів є виявлення 

частих послідовностей, оскільки велика кількість предметних наборів вимагає 

розгляду величезної кількості можливих комбінацій і багаторазового проходу 

по набору транзакцій. Кожен прохід починається з вихідного набору послідов-

ностей, що використовується для генерації нових потенційних частих послідов-

ностей, які мають назву послідовності-кандидати, або просто кандидати. Для 

цього обчислюється їх підтримка та по завершенні проходу визначається, чи є 

виявлені кандидати в дійсності частими. Виявлені часті послідовності-

кандидати стануть вихідними для нового проходу. 
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Приклад. Після етапу 3 з урахуванням виключення клієнтів були отримані клієнтські послідовності 

 

Клієнт Послідовність 

1 < {1,5}; {2}; {3}; {4} > 

3 < {1}; {3}; {4}; {3, 5} > 

5 < {1}; {2}; {3}; {4} > 

6 < {1}; {3}; {5}; {4} > 

8 < {4}; {5} > 

 

Пошук частих послідовностей виконується від рівня 1 до максимального можливого. Результати послі-

довних проходів представимо в таблиці 

 

1-послідовність 2-послідовність 3-послідовність 4-послідовність 

1F  Підтримка  
2F  Підтримка 

3F  Підтримка 
4F  Підтримка 

<1> 4 <1; 2> 2 <1; 2:3> 2 <1; 2; 3; 4> 2 

<2> 2 <1; 3> 4 <1; 2:4> 2  

<3> 4 <1; 4> 3 <1; 3; 4> 3 

<4> 4 <1; 5> 3 <1; 3; 5> 2 

<5> 4 <2; 3> 2 <2; 3:4> 2 

 <2; 4> 2  

<3; 4> 3 

<3; 5> 2 

<4; 5> 2 

 

Таким чином, максимальними послідовностями є <1; 2; 3; 4>, <1; 3; 5> й <4; 5>, оскільки вони не міс-

тяться в послідовностях більшої довжини. Вони й будуть шуканими послідовними шаблонами. 
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2. Нейронні мережі 

 

За висловом російського вченого професора O.M. Горбаня, за допомогою 

штучних нейронних мереж (neural networks) можна розв'язати чи не всі задачі, 

які розв'язуються іншими методами. Таке концептуальне твердження є наспра-

вді підґрунтям того значного інтересу, який спостерігається сьогодні як в Укра-

їні, так і у світі до вивчення теорії та практики нейромереж. Зростаюча світова 

наукова активність, викладання основ їх функціонування студентам природни-

чих спеціальностей свідчить на користь позитивної відповіді на питання про 

"універсальність" парадигм, що реалізовані у нейронних мережах. Водночас, 

поряд із романтичним сприйняттям та вивченням концептуальних ідей, що у 

них реалізовані, не можна не вказати на проблеми, які супроводжують процеси 

застосування нейромереж для розв'язання практичних задач. 

Таким чином, на користь використання нейромереж свідчать наступні їх 

властивості: 

 наслідування певних механізмів роботи людського мозку; 

 можливість універсальної апроксимації будь-яких неперервних за-

лежностей; 

 здатність до відновлення інформації при руйнуванні чи вилученні 

деякої частини нейромережі; 

 паралельна обробка інформації. 

До недоліків нейромереж відносять: 

 відсутність чіткої теорії та механізмів інтерпретації функціонування 

і результатів роботи; 

 низька швидкість навчання та необхідність розробки алгоритмів 

уникнення „паралічу", перенавчання та потрапляння у локальні оп-

тимуми; 

 необхідність вибору нейромережних парадигм та розробки відповід-

ної формалізації для розв'язування задач. 

Вказані обставини є причиною того, що нейромережні технології є досить 

привабливими для вивчення, дослідження та вдосконалення, а також розробки 

систем, що інтегрують в собі нейронні мережі та інші методи, але їх практичне 

застосування є наразі досить обмеженим. Значною мірою це залежить від якості 

програмного забезпечення, що базується на реалізації нейропарадигм, а також 

від необхідності виконання значного обсягу робіт, пов'язаного із попередньою 

підготовкою апріорних даних та визначенням архітектури і структури нейрон-

них мереж. Тому прогнозування майбутніх процесів не може ефективно здійс-

нюватися лише шляхом використання нейромережних технологій, необхідним є 

і знання їх „інфраструктури". 

 

2.1. Основні поняття 
Штучні нейронні мережі (HM) відносять до біокібернетичного напряму в 

науці, сутність якого полягає в адаптації принципів функціонування природи до 

методів розв'язання задач штучного інтелекту. Від представників класичної ін-
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тегрально-диференціальної школи часто можна почути, що результати, які оде-

ржують за допомогою HM, є необґрунтованими і недоказовими. Проте не мож-

на заперечувати і того факту, що значна кількість теоретичних результатів не 

знайшла свого застосування, a HM мають практичне значення, підтверджене 

експериментально в результаті впровадження та використання.  

Клітини мозку називаються нейронами. Кожний нейрон має приблизно 

100-1000 входів (дендритів) і один вихід (аксон), який розгалужується. Таким 

чином, один нейрон взаємодіє з множиною інших. Взаємодіючі нейрони утво-

рюють скупчення і відповідають за певні функції. 

Звичайні комп'ютери здійснюють послідовні обчислення. Багатопроцесор-

ні системи у порівнянні з функціонуванням мозку людини все ще є неефектив-

ними через проблеми з управлінням паралелізацією потоків даних. Реалізація 

по-справжньому паралельних обчислень можлива виключно апаратно, програ-

мно - лише послідовних, або ілюзорно паралельних. Через такі причини ком-

п'ютер, на відміну від іншої людини, не може відновити образ людини за одні-

єю чи декількома характерними ознаками за прийнятний час. Головним факто-

ром цього є паралелізм обчислень в мозку людини і послідовні обчислення 

комп'ютером. 

Основою функціонування біологічного нейрона є електрохімічні реакції. 

Досягнення порогового значення потенціалу нейрона дозволяє йому генерувати 

імпульс (спайк), що передається по аксону. Потенціал нейрона змінюється під 

впливом сигналів від інших нейронів, що посилюються або послаблюються си-

напсами, а також навколишнім середовищем. Має місце дуальність непізнанос-

ті механізмів функціонування мозку і аналітичної неінтерпретованості механіз-

мів і результатів роботи HM. 

Короткий історичний екскурс. У 1943 році Маккалок і Пітс описують шту-

чний нейрон. У 1957 році Розенблат розглядає персептрон - деяке об'єднання 

штучних нейронів. Неможливість моделювання функції "виключне АБО" 

(XOR) одношаровим персептроном строго доведено у 1969 році математиком 

Mаряном Мінским. У 1986 році Руммельхарт, Хінтон і Вільямс пропонують ал-

горитм зворотного поширення помилки - квінтесенцію теорії нейронних мереж, 

у тому ж році Дж. Хопфілд, запропонувавши мережі із зворотними зв'язками; 

здійснив прорив в методах реалізації HM. 

Штучний нейрон (рис. 2.1) є спрощеною моделлю біологічного нейрона. 

Роль дендритів відіграють входи Х1, Х2, ..., ХП, синапсів - вагові коефіцієнти w1, 

w2, …, wn аксона - вихід Y ,  перетворення, які відбуваються в тілі біологічного 

нейрона, - активація (activation) А та активаційна порогова функція (activity 

threshold function), значенням якої є Y .  
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Штучні нейрони є складовими елементами нейромереж. На сьогодні відо-

мо декілька десятків основних нейромережних парадигм, які визначають різну 

нейромережну архітектуру, методи навчання та спрямованість на розв'язання 

певних задач. Зокрема, традиційно найчастіше використовуються такі архітек-

тури HM та методи навчання: 

- прямозв’язні HM (входи нейрона наступного шару є виходами ней-

ронів попереднього шару), 

- повнозв’язні HM (усі нейрони зв'язані між собою); 

- HM зі зворотними зв'язками (виходи HM подаються на її вхід); 

- методи, в основі яких лежить використання дельта-правила; 

- градієнтні методи (такі, що базуються на обчисленнях та застосуван-

ні градієнтів); 

- стохастичні методи (передбачають використання імовірнісних конс-

трукцій для модифікації вагових коефіцієнтів). 

Деякі з цих методів та архітектур розглянуто далі. 

 

2.2. Алгоритм зворотного поширення помилки  

Алгоритм зворотного поширення помилки (АЗПП) є квінтесенцією всієї 

теорії нейронних мереж. Саме він надав вирішального поштовху до повернення 

уваги вчених світу до нейронних мереж після відомої роботи Мінського і Пай-

перта „Персептрони". Алгоритм має багато переваг і застосовується для розв'я-

зання різноманітних задач. З'ясуємо, як АЗПП використовується при розв'язанні 

задач прогнозування. 

 

Розглянемо деяку складну систему (економічну, технічну, соціальну) (рис. 

2.2). Позначимо  nXXXX ,,, 21   - вектор вхідних факторів, 

 mYYYY ,,, 21   - вектор вихідних величин (показників), F  - функціональне 

перетворення, здійснюване системою S . Наприклад, 1X  - кількість ресурсів, 

2X  - фондоозброєність, 3X  - енергоємність виробництва, 4X  - кваліфікація 

 

Рис. 2.1. Штучний нейрон 

 

Рис. 2.2. Складна система 
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співробітників і т.д., 1Y  - кількість виробленої продукції, 2Y  - собівартість про-

дукції, 3Y  - валовий дохід. Очевидно, що  nii XXXfY ,,, 21  , mi ,1 , а при-

буток, як інтегральний показник ефективності: 

 
   

  









;,...,,

;...;,...,,;,...,,
,...,,

21

212211
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nm

nn
m

XXXf

XXXfXXXf
FYYYFZ   (2.1) 

Структурна і параметрична ідентифікація останньої залежності відомими 

класичними методами - задача, яка у більшості випадків не має розв'язку. Ней-

ронна мережа може "розв'язати" цю задачу зрозумілим лише їй одній способом 

самоорганізації вагових коефіцієнтів, щоправда, за відомим алгоритмом. Тому 

таку ідентифікацію, методологія якої виходить за класичні рамки, називають 

синтетичною. 

Це означає, що залежність (2.1) у вигляді математичного виразу (функції) 

отримана не буде. Але за заданими значеннями вектора X  можна обчислювати 

Y  і навіть визначати чутливість зміни Z  до зміни кожної компоненти X . 

Алгоритм АЗПП (back propagation) наведено нижче з виділенням етапів 

навчання і використання HM. Розглянемо HM наступного вигляду (рис. 2.3). 

 

Шар A  містить n  нейронів, шар S  - l  нейронів, шар R  - m  нейронів. 

Нейрони шару A  жодних функцій не виконують, окрім розподілу сигналів. По-

чаткові дані знаходяться в табл. 2.1, рядки якої відповідають образам (спосте-

реженням або експериментам). Вектор  nXXXX ,...,, 21  містить вхідні пара-

метри,  mDDDD ,...,, 21  - реальні вихідні величини, отримані в результаті 

спостережень, експериментів або є даними статистики. 

Таблиця 2.1. Початкові дані 

1X  2X  ... nX  1D  2D  ... mD  

11x  12x  ... nx1  11d  12d  ... md1  

21x  22x  ... nx2  21d  22d  ... md2  

... ... ... ... ... ... ... ... 

1kx  2kx  ... knx  1kd  2kd  ... kmd  

 

 

Рис. 2.3. Штучна нейронна мережа 
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Як приклад розглянемо дані, що наведені в табл. 2.2. У ній  9,...,2,1kix , 

2,1i ; 211 XXD  ; 212 XXD  ; 213 * XXD  ; 214 / XXD  . Навчена HM за 

двома числами, поданими на вхід, повинна визначати їх суму, різницю, добуток 

і частку. 

Таблиця 2.2. Приклад даних 

1X  2X  1D  2D  3D  4D  

1 1 2 0 1 1 

1 2 3 -1 2 0,5 

... ... ... ... ... ... 

9 9 18 0 81 1 

 

Отже, перше, що необхідно зробити – це виконати ініціалізацію вагових 

коефіцієнтів 1
ijw , ni ,1 , lj ,1  та 2

ijw , li ,1 , mj ,1  випадковими числами з 

інтервалу (0,1). Для приведення початкових даних до єдиної шкали їх необхід-

но нормувати. Найчастіше використовують одне з перетворень 
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1
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У кожного з цих виразів є свої переваги і недоліки. Їх обговорення вихо-

дить за рамки даного курсу лекцій. Втім, найчастіше використовують першу та 

четверту формулу – відповідно, нормування на інтервалі та нормування віднос-

но нормального закону розподілу. Далі для кожного нейрона прихованого шару 

S  обчислюється сума 





n

i

iijj xwz
1

1 , lj ,1 , 

яку називають активацією (activation). На виході нейронів шару S  одержу-

ємо  jj zfy 1 , де  zf  - активаційна функція (activity function). Для нашого 

прикладу і для більшості інших раціонально використовувати такі функції:  

 
xx

xx

ee

ee
zthzf








 )(1  (гіперболічний тангенс), 

 
xe

zf



1

1
2  (класичний сигмоїд).  

Оскільки область значень    1;11 fE , то разом з 1f , доцільно викорис-

товувати четвертий вираз для нормування, а з 2f , для якої    1;02 fE  E(/2) - 

перший, другий або п'ятий. Крім того, при необхідності використовують змі-

щення (bias) нейронів, для отримання потрібної області на їх виході. 

Обчислимо виходи нейронів шару R за формулою 
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l

i

iijj ywy
1

122 , mj ,1 . 

Вони і є розрахованими HM виходами. Природно, що одержані величини 

відрізнятимуться від реальних виходів jD , mj ,1 . Процес навчання HM поля-

гає в перетвореннях вагових коефіцієнтів з метою наближення реальних зна-

чень розрахованими. Для цього необхідно мінімізувати функцію 

   
 


k

i

m

j

ijij ydwEr
1 1

22 ,     (2.2) 

і відповідно до методу градієнтного спуску скоригувати вагові коефіцієнти 

останнього шару. 

Як виявилося пізніше, такий алгоритм раніше був розроблений Полом Ве-

рбосом і наведений у його дисертації ще у 1974 році. Далі, використовуючи той 

факт, що входи нейронів наступного шару є виходами нейронів попереднього 

шару, обчислити помилки і скоригувати вагові коефіцієнти інших, попередніх 

шарів. 

Розглянемо АЗПП для мережі з довільною скінченною кількістю прихова-

них шарів. Тоді цільова функція є такою: 

   
 


k

i

m

j

p
ijij ydwEr

1 1

2

2

1
,    (2.3) 

де p  - кількість шарів нейронів. Метою навчання HM є мінімізація функції 

E(w). Здійснимо це за рахунок налаштування вагових коефіцієнтів 
p
ijw , pq ,1 , 

яка реалізується шляхом коригування 

     twtwtw
q
ij

q
ij

q
ij  1      (2.4) 

де t  номер  ітерації. Визначення  tw
q
ij  відбувається згідно з методом 

градієнтного спуску  

q
ij

q
ij

w

E
w




      (2.5) 

де  - коефіцієнт, що визначає швидкість збіжності методу. 

Нагадаємо, що вихід нейрона q того шару, pq ,1 , визначається актива-

ційною функцією. У методі зворотного поширення помилки, аби задовольняти 

(2.5), така функція повинна бути гладкою. 

Розглянемо як окремий випадок в якості активаційної функції класичний 

сигмоїд 

q
jS

q
j

e

y






1

1
, mj ,1     (2.6) 

де 
q
jS  - активація j -го нейрона q -го шару 
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j xwS      (2.7) 

де 1qk  - кількість нейронів у 1q  шарі. Враховуючи (2.6) та (2.7), одер-

жимо  
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     (2.8) 

Зауважимо, що вирази (2.5)-(2.8) записані у припущені, що на вхід мережі 

подається один образ. Із (2.3) випливає, що 

p
jjp

j

yd
y

E





     (2.9) 

де jd  - табличне значення j-го виходу мережі, 
p
jy  - розраховане значення, 

одержане як вихід j-го нейрона останнього шару. Другий множник в (2.8) зна-

ходимо із виразу (2.6), використовуючи властивості класичного сигмоїда: 

 q
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q
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q
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SS
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dy
 1      (2.10) 

Розкладемо перший множник із (2.8) в такий спосіб 
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Із формули (2.11) випливає, що підсумовування виконується серед нейро-

нів не поточного, а наступного 1q  шару. Введемо нову змінну 
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 .     (2.12) 

Враховуючи, що 
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одержимо 

1
1
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Тоді із (2.11)-(2.14) одержуємо рекурсивну формулу 
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11 ,    (2.15) 

яка в подальшому використовуватиметься для переходу від шару до шару. 

Для останнього шару 

   p
j

p
j

p
jj

p
j yyyd  1 ,      (2.16) 

а величина корекції вагових коефіцієнтів приймає вигляд 
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  1


q
j

q
j

q
ij ytw .     (2.17) 

Інколи, для надання процесу корекції вагових коефіцієнтів деякої інерцій-

ності, що згладжує різні стрибки при переміщені по поверхні цільової функції, 

(2.17) доповнюється значенням зміни ваги на попередній ітерації: 

      1
11




q
j

q
j

q
ij

q
ij ytwtw ,   (2.18) 

де   - коефіцієнт інерційності, t - номер поточної ітерації. 

З огляду на простоту реалізації та невибагливість до якості даних, нейрон-

на мережа прямого зв’язку із АЗПП або спорідненими алгоритмами є на сього-

дні чи не єдиним прийнятним засобом для розв'язання задачі апроксимації у ра-

зі складної залежності між вхідними параметрами і вихідними характеристика-

ми, особливо, якщо останні представлені вектором. 

 

2.3. Алгоритм навчання RBF-мережі та її використання  

Мережа RBF (radial-based function), як і більшість інших нейромереж, при-

значена для апроксимації функцій, які задані в неявному вигляді набором шаб-

лонів (навчальних образів). Теорема Ковера (Cover) говорить про те, що для на-

бору образів у лінійному просторі роздільна здатність апроксиматора підвищу-

ється з підвищенням ступеню функції апроксиматора. 

Доведено, що ймовірність P  того, що певна випадково сформована мно-

жина з рівно ймовірним представництвом елементів двох класів кількістю N  

абсолютно розділяється гіперповерхнею 1m того порядку, дорівнює 
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де 
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 - біноміальні коефіцієнти. 

З (2.19) витікають дві основні особливості мереж RBF у порівнянні з бага-

тошаровим персептроном: 

1) прихований шар має бути значно потужнішим за вхідний та вихідний; 

2) активаційна функція прихованого шару має бути нелінійною по всіх 

вимірах з однаковим радіусом  . 

Остання властивість й обумовила назву таких мереж. 

Нейромережа характеризується такими особливостями: має єдиний прихо-

ваний шар, нейрони прихованого шару мають нелінійну активаційну функцію, 

синаптичні ваги всіх нейронів прихованого шару дорівнюють одиниці. Розгля-

немо наступні позначення (рис. 2.4): 

 Hcccc ,...,, 21  - вектор координат центрів активаційних функцій нейро-

нів прихованого шару; 

j  - ширина вікна активаційної функції j -го нейрона прихованого шару; 
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 - радіально-симетрична активаційна функція нейрона 

прихованого шару (див. рис. 2.4); 

ijw  - вага зв’язку між i тим нейроном прихованого шару та j тим ней-

роном вихідного шару. 

Рис. 2.4. Радіально-базисна нейронна мережа. 

Відмінність радіально-базисних мереж від розглянутого раніше багатоша-

рового персептрона полягає в наявності лише одного прихованого шару, з яким 

всі нейрони вхідного шару пов’язані рівними одиничними зв’язками. Якщо в 

персептроні як прихований шар (яких може бути кілька), так і вихідний є обчи-

слюючими, то в радіально-базисній мережі обчислює лише один прихований 

шар, вихідний натомість забезпечує лінійну згортку нелінійних функцій. Най-

головніша ж відмінність – це аргумент функції активації: у МПР він є скаляр-

ним добутком вхідного вектора та вектора вагів, у RBF – відстань від вхідним 

вектором та центром даного нейрона. 

Існує кілька методів навчання радіально-базисної мережі – як ітераційних з 

рекурсією, так і прямих. Вони можуть використовувати самоорганізацію або 

вчителя. Далі розглянемо один з методів навчання RBF-мережі, що не містить 

рекурсії. Алгоритм цього методу, що має назву випадкового вибору фіксованих 

центрів, є наступним: 

Крок 1. Обрати розмір прихованого шару H рівним кількості тренувальних 

шаблонів Q . Синаптичні ваги нейронів прихованого шару прийняти рівними 1. 

Крок 2. Розмістити центри активаційних функцій нейронів прихованого 

шару в точках простору вхідних сигналів мережі, які входять до набіру навча-

льних образів jj Xc  : , для всіх Hj ,1 . 

Крок 3. Обрати ширини вікон активаційних функцій нейронів прихованого 

шару j  для всіх Hj ,1  достатньо великими, але так, щоб перетин поверхонь, 

що визначаються активаційним функціями, був мінімальним в просторі вхідних 

образів. 
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Крок 4. Визначити ваги нейронів вихідного шару нейронної мережі ijw  для 

усіх Hi ,1 , mj ,1 . Для цього пред'явити мережі весь набір навчальних обра-

зів. Вихід i того нейрона прихованого шару для p того образу буде таким: 

     
     HpiHpipi

HpiHpipii

XXfwXXfwXXfw

cXfwcXfwcXfwY

,...,,

,...,,

2211

2211




. 

Для відповідності виходу мережі еталонному зразку потрібно, аби pi DY  . 

Прирівнявши внутрішній вираз з його ідеальним значенням, можемо отри-

мати систему лінійних алгебраїчних рівнянь, яку зручно записати в матричній 

формі 

DWF  ,      (2.20) 

у якому 
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заданих образів. 

Рішення системи (2.20) досить просто знаходиться на вихідному просторі 

матричним методом 

DFW 1        (2.21) 

Таким чином, ми одержимо шукані синаптичні вагові коефіцієнти, що за-

безпечують найкраще проходження інтерполяційної поверхні через навчальні 

образи в просторі вхідних образів. 

 

 

Рис 2.5. Активаційна функція 
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За відносною простотою побудови й навчання радіально-базисної нейрон-

ної мережі ховається цілий ряд її недоліків, які обумовлюють не надто часте за-

стосування цього інструменту в задачах аналізу. 

Насамперед, мережа RBF є вкрай чутливою до величини ширини вікон ак-

тиваційної функції  . Двомірний аналог активаційної функції зображено на 

рис. 2.5. Мало того, що для кожного нейрона   має бути своя, вона ще й має 

забезпечувати не конфліктність нейронів між собою та, водночас, рівномірність 

охоплення всього діапазону визначення вхідного масиву даних. Для того аби 

уникнути „паралічу" мережі через неповну визначеність певних областей вхід-

них даних і не було великих помилок при апроксимації, вимагаємо виконання 

наступної умови: 

  2/2
1

2
 



n

i

iij cx  

(вибір границь інтервалу достатньо довільний, але його раціональність пі-

дтверджена експериментами) або, обмежившись вибором додатного    

  2/0
1

2
 



n

i

iij cx . 

Враховуючи, що після нормування  1;0, iij cx , одержимо 

  ncx
n

i

iij 
1

2
0  для всіх навчальних образів. Тоді 2/n .  

Можна задатися великими значеннями радіусів, але при їх збільшенні зме-

ншується ексцес і ростуть „хвости" графіків активаційної функції, що знову-

таки призводить до „паралічу" мережі, але вже в інший бік – неможливості роз-

різнити образи між собою. Прийнятні результати були отримані в реальних за-

дачах при  

2

3

2

nn
      (2.22) 

Ще одним недоліком застосування мереж RBF є необхідність виконання 

певних підготовчих операцій для адекватного навчання і використання навченої 

мережі RBF. По-перше, треба максимізувати спільну ентропію початкових об-

разів, наприклад, за допомогою відомих методів головних компонент або „ви-

білювання" входів (про ці методи – в подальших лекціях). Перетворені дані за-

безпечать якісне та швидке навчання на множині даних мінімальної потужнос-

ті. Оскільки вказані методи достатньо трудомісткі, необхідно із всієї множини 

вхідних образів обирати ті, які мають максимальну сумарну попарну евклідову 

відстань. Наступним кроком має стати нормування.  

Неітераційний метод навчання RBF-мережі не завжди є оптимальним ме-

тодом навчання. Зокрема, коли кількість вхідних образів є великою, застосу-

вання градієнтних методів навчання дозволяє зменшити кількість нейронів 

прихованого шару.  



 25 

Нарешті, сама мережа RBF має істотне обмеження: якщо багатошарові пе-

рсептрони забезпечують глобальну апроксимацію нелінійного відображення, 

радіально-базисні мережі – лише локальну. 

Процес функціонування мережі RBF має ще багато особливостей. Але од-

ну варто згадати: за допомогою такої мережі можна розв'язувати лише задачу 

інтерполяції. 

 

2.4. Мережі зустрічного поширення  

На відміну від багатошарових персептронів, мережі зустрічного поширен-

ня (МЗП) призначені для початкового швидкого моделювання. Автор МЗП Ро-

берт Хехт-Нільсен вдало об'єднав в одній архітектурі переваги здатності до уза-

гальнення мережі Тейво Кохонена і простоту навчання вихідної зірки Стефана 

Гроссберга, внаслідок чого мережа МЗП отримала властивості, яких немає у 

жодної з них окремо. Насамперед МЗП здатна до узагальнення і використову-

ється для розпізнавання та відновлення образів, а також підсилення сигналів. 

МЗП (рис. 2.6) працює з векторами, значеннями яких є дійсні величини або 

бінарні, тобто такі, що складаються з нулів та одиниць. В результаті навчання 

вхідні вектори асоціюються з вихідними і, якщо мережа є навченою, подача 

вхідних образів приводить до отримання вихідних. 

Правильний вихід може бути отримано і у випадку неповноти або випад-

кової модифікації вхідного образу. Гіперповерхня, яку одержують в результаті 

функціонування МЗП, внаслідок принципу неперервності, дає можливість здій-

снювати прогнозування. Природно, що всередині гіперпаралелепіпеда навчаль-

них образів прогнозування буде більш точним, а при розв'язанні задачі екстра-

поляції помилка буде значно більшою. 

 

Рис. 2.6. Мережа зустрічного поширення 

Подібно до інших нейронних мереж, МЗП працює в двох режимах: на-

вчання і використання. В першому випадку на входи подаються одночасно век-

тор X  ТА вектор Y , внаслідок чого відбувається корекція вагових коефіцієнтів. 

В другому режимі можна подавати на вхід або X , або Y , а на виході одержує-

мо значення як X , так і Y . 
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Мережа, у загальному випадку функціонує наступним чином: на вхід по-

дають перший образ X , в кожному нейроні шару Кохонена розраховується ак-

тивація 



n

i

T
iijj XWxwA

1

. Втім, вихід нейронів не обчислюється за якоюсь 

гладкою функцією. Використовується турнірний відбір кращого з кандидатів й 

приймається 
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j
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p
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Очевидно, що на виході лише одного нейрона шару Кохонена буде “1”, 

решта мають видавати “0”. Переможцем, звичайно, буде той нейрон, ваги якого 

найбільш близькі до вхідного образу. На наступному кроці виконується корек-

ція вагових коефіцієнтів, які інцидентні нейрону, що виграв.  

Шар Гроссберга функціонує подібно до шару Кохонена. Активація нейро-

нів його шару 



n

i

Koh
iijj OUTvB

1

. На виході нейронів шару Гроссберга будуть 

ваги, інцидентні нейрону шару Кохонена, що „виграв", j
Gro
j BOUT  .  

Далі коригуємо ваги, інцидентні цьому нейрону, аби виходи мережі спів-

падали (були максимально близькими) до величин у зразку. Цикл завершується 

і на вхід мережі подається наступний образ.  

В результаті багаторазового виконання вказаної процедури вагові коефіці-

єнти шару Гроссберга повинні співпадати або бути достатньо близькими до 

вхідних образів. Але все виявляється не так просто. 

Розглянемо деякі аспекти алгоритму функціонування МЗП. Нехай поча-

ткові дані представлені в табл. 2.3 і один вхідний образ відповідає одному ряд-

ку цієї таблиці. 

Таблиця 2.3. Початкові дані для навчання МЗП 

1X  2X  ... nX  1Y  2Y  ... mY  

1
1x  1

2x  ... 1
nx  1

1y  1
2y  ... 1

my  

2
1x  2

2x  ... 2
nx  2

1y  2
2y  ... 2

my  

... ... ... ... ... ... ... ... 
kx1  kx2  ... k

nx  ky1  ky2  ... k
my  

 

Крок 1. Нормуємо кожен елемент таблиці в межах рядку. Наприклад, нор-

мований аналог другого елемента першого рядка розраховуємо за формулою 

   





m
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j

n
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i yx

x
x

1

21

1

21

1
21

2  

і замінюємо в табл. 2.3 кожен елемент на його нормований аналог. 
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Крок 2. Генеруємо випадковим чином вагові коефіцієнти і обов'язково їх 

нормуємо, тим самим скорочуючи процес навчання. Тут існує декілька нюансів, 

про них можна прочитати у відомій книзі Ф. Уоссермена [5], а також далі. 

Крок 3. Подаємо на вхід мережі рядок матриці  YXZ ,  і розраховуємо 

скалярні добутки з векторами вагових коефіцієнтів, які зв'язані з усіма нейро-

нами шару Кохонена. 

Крок 4. Серед всіх скалярних добутків вибираємо добуток із максималь-

ним значенням і налаштовуємо вагу відповідного нейрона згідно з виразом  

 oldoldnew WXWW  , 

де oldW  - попереднє значення ваги, newW  - його нове значення,   - коефіці-

єнт навчання, який спочатку має дорівнювати близько 2/1  і поступово змен-

шуватися в процесі навчання. Вихід нейрона, що „виграв", дорівнює одиниці, 

всіх інших - є нулем. 

Крок 5. Вихідний вектор шару Кохонена подається на шар нейронів Гросс-

берга. В кожному нейроні шару Гроссберга звичайним способом розраховуєть-

ся активація. 

Крок 6. Коригуємо всі ваги шару Гроссберга відповідно до виразу: 

  koh
i

old
ijj

old
ij

new
ij vYvv   

де jY  - j та компонента реального вектора виходу; old
ijv  - попереднє зна-

чення вагового коефіцієнту шару Гроссберга, new
ijv  - нове значення того ж ваго-

вого коефіцієнту,   - швидкість навчання – має той же сенс, що і  ; Koh
i  - 

ознака нейрона-переможця попереднього шару 
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Крок 7. Якщо показані не всі образи з вихідної таблиці, повернення на крок 

3, інакше – далі. 

Крок 8. Для усіх навчальних прикладів перевіряється похибка між реаль-

ними та отриманими значеннями по k
jY . Якщо точність недостатня, зменшують 

значення   та  , рандомізують рядки таблиці 2.3 і повертаються до кроку 3, 

інакше – далі. 

Крок 9. Закінчення алгоритму. Мережа готова до роботи. 

Зробимо низку зауважень щодо алгоритму та його реалізації. Застосування 

викладеного алгоритму навчання є проблематичним, якщо значна кількість об-

разів утворюють скупчення незначних розмірів в області навчання. У такому 

випадку результат роботи класичного алгоритму буде невірним і потрібно за-

стосовувати попередню обробку даних.  

Деякою оптимізацією запропонованого алгоритму є використання методу 

опуклої комбінації, в одному з варіантів якого пропонується прирівняти всі ва-

гові коефіцієнти певній величині nwij /1 . Крім того, перед подачею на вхід 

прикладу кожну компоненту вхідного вектора X  нормалізувати за виразом  
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n
xx ii




1
 . 

Завдяки цьому, на початку навчання, коли 0 , вхідні вектори співпада-

тимуть з ваговими коефіцієнтами. В процесі навчання   зростає, поступово на-

ближаючись до одиниці. Цей метод приводить до правильного розподілу вхід-

них векторів і є достатньо ефективним. 

В іншому підході пропонується до істинних значень вхідного вектора до-

давати шум (зміщення). У третьому підході настроюють одночасно всі вагові 

коефіцієнти певного шару, а не лише нейрона, що „виграв". 

Можливим є і такий варіант: якщо один з нейронів шару Кохонена частіше 

ніж інші стає переможцем, то поріг його спрацьовування збільшується. 

Всі розглянуті вище методи відносяться до функціонування мережі в ре-

жимі акредитації, тобто віднесення невідомого вхідного образу до одного з по-

передньо відомих класів. Мережа зустрічного поширення може функціонувати 

також в режимі інтерполяції. Такий варіант відповідає тому, що настроюються 

вагові коефіцієнти декількох нейронів, що мають найбільше значення активації. 

При цьому, виходи нейронів шару Кохонена необхідно нормувати, використо-

вуючи, наприклад, нечітку множину. Тоді значення виходів цих нейронів інте-

рпретуватимуться як ймовірності належності вхідного вектора тому або іншому 

класу. 

Мережа зустрічного поширення рекомендується для попереднього прогно-

зування або ж для зворотного прорахунку (яким мав би бути X  для отримання 

бажаного Y ). У порівнянні із багатошаровим персептроном мережа МЗП на-

вчається значно швидше, але точність результату є нижчою. 

Застосування нейронних мереж в задачах інтерполяції, екстраполяції чи про-

гнозування є перспективним у випадку існування складних нелінійних залеж-

ностей із значеннями факторів, на які не накладені жодні обмеження. Разом із 

тим, необхідно зауважити, що одержання високоточних результатів можливе 

лише за наявності кваліфікованих спеціалістів, оскільки необхідною умовою 

ефективного функціонування нейромережі є формалізація задачі, попередня пі-

дготовка даних та забезпечення уникнення надзвичайних ситуацій („паралічу", 

перенавчання, влучання в локальні оптимуми). 
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3. Метод групового врахування аргументів 
 

Загальні положення 
Автором методу групового врахування аргументів (МГВА) є академік 

HAH України Олексій Григорович Івахненко. Своє застосування МГВА знай-

шов у різних галузях знань, що використовують структурну, параметричну іде-

нтифікацію та прогнозування. Він базується на самоорганізації моделей і, на ві-

дміну від регресійного аналізу, де структура моделі задана, спрямований на ви-

значення структури моделі оптимальної складності.  

Побудова адекватного рівняння лінійної регресії і його уточнення вимагає 

дедалі більшої ретроспективи (періоду розгляду статистичних даних), що час-

то-густо є неможливим. Збільшення кількості факторів супроводжується „про-

кляттям розмірності", сутність якого полягає у накопиченні сумарної помилки. 

Кількість структурних елементів моделі є обмеженою, що внаслідок теореми 

Геделя про неповноту (одне із її формулювань: „Для будь-якої системи існує 

теорема, яка не може бути доведена за допомогою аксіом цієї системи") свід-

чить про існування такої заданої таблично залежності, яка не може бути апрок-

симована за допомогою композиції даного набору структурних елементів. 

Метод групового врахування аргументів реалізовано в багатьох алгорит-

мах для розв'язання різних задач. B нього входять параметричні алгоритми, ал-

горитми кластеризації, комплексування аналогів, ребінаризації та імовірнісні 

алгоритми. Реалізований у МГВА підхід самоорганізації базується на переборі 

моделей, які поступово ускладнюються, і виборі найкращого розв'язку згідно із 

мінімумом значення зовнішнього критерію.  

Базовими моделями найчастіше є не лише поліноми, але й інші нелінійні 

функції. За допомогою перебору різних розв'язків в індуктивному підході до 

моделювання намагаються мінімізувати роль впливу аналітика на результати 

моделювання. Комп'ютер знаходить структуру моделі та закони, за якими фун-

кціонує об'єкт, і використовується як порадник для відшукання нових розв'язків 

у задачах штучного інтелекту. 

Напрямок досліджень, який реалізовано у МГВА, зокрема, є ефективним, 

оскільки: 

- знаходиться оптимальна складність структури моделі, адекватна рівню 

шумових перешкод у вибірці даних (для вирішення проблем із зашумленими 

або "короткими" даними спрощені прогнозуючі моделі виявляються більш точ-

ними); 

- оптимальна кількість шарів і нейронів у прихованих шарах, структура 

моделі та інші значення параметрів нейромереж знаходяться автоматично. 

Автор МГВА запропонував використовувати принцип зовнішнього допов-

нення. Базуючись на теоремі Вейєрштрасса про те, що будь-яку неперервну фу-

нкцію можна як завгодно точно наблизити поліномом, він запропонував насту-

пну схему. 
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Багаторядний метод групового врахування аргументів 

Нехай початкові дані зосереджені в матриці  YXXXA n ,,...,, 21 , де iX , 

для всіх ni ,1  та Y  – вектори-стовпчики розмірністю N , серед яких iX  – вхі-

дні фактори, а Y – вихідна характеристика. Задача полягає в ідентифікації зале-

жності 

 nXXXFY ,...,, 21      (3.1) 

поліномом Колмогорова-Габора у загальному вигляді  
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Зауваження. Кілька авторів [3, 7] в своїх роботах наголошують, що полі-

ном повинен мати дещо інший вигляд, аби не містити симетричних опорних 

функцій (про них нижче). Тому Ю.П. Зайченко [7] використовує поліном вигля-

ду 
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а Є.В. Снитюк [3] – ще більш обмежену модель 
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Запропоновані звуження значно обмежують кількість моделей, що буду-

ються, однак, значно деформують простір можливого рішення. Про обмежен-

ня їх застосування – далі. 

Відомо, що при збільшенні порядку полінома точність наближення ним 

функції F(x) зростає, а потім спадає. Інакше кажучи, нарощуючи максимальний 

ступінь полінома S , маємо наступний вигляд від цього ступеню середньоквад-

ратичної похибки апроксимації (рис. 3.1). Якщо точність є максимальною, то 

цей процес закінчується. 

Рис. 3.1. Зміна точності різних моделей МГВА при збільшенні складності 

1 2 3 4 5 6 

S 

   

-  SF2
  

-  SF1
  

7 
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Особливістю МГВА є те, що він може бути застосований у випадку малої 

кількості точок експериментів, навіть значно меншої, ніж кількість членів полі-

нома. Це пояснюється тим, що на кожному етапі моделювання апроксимація 

виконується не за допомогою повного поліному поточної складності, а за допо-

могою елементарної опорної функції. 

Опорна функція обирається на першому етапі реалізації МГВА. Найчасті-

ше в якості опорних використовуються наступні залежності: 

1) мультиплікативна  

ji xxaay 10  ;       (3.5) 

2) адитивна  

ji xaxaay 210  ;       (3.6) 

3) повна першого порядку  

jiji xxaxaxaay 3210  ;     (3.7) 

4) повна другого порядку  

jijiji xxaxaxaxaxaay 5
2

4
2

3210  .   (3.8) 

Для першої функції необхідні початкові дані хоча б трьох експериментів, 

для другої - 4, для третьої - 5, для четвертої - 7. Це пояснюється тим, що для ви-

значення коефіцієнтів буде використано метод найменших квадратів, в якому 

необхідно мати хоча б одну ступінь свободи, аби отримана залежність мала 

ступінь довіри, відмінний від 0.  

Позначимо  jik xxfy , , де f  - одна із залежностей (3.5)-(3.8) або, мож-

ливо, подібна. На наступному кроці за допомогою MHK визначають коефіцієн-

ти p  рівнянь, де p  залежить від обраного підходу до побудови полінома (3.2). 

Пояснити формулу розрахунку p  можна, виходячи з таких міркувань. Всі мож-

ливі пари індексів i  та j  утворюють матрицю (див. табл. 3.1). Ті пари, які ми 

використовуємо при побудові k тої функції, в залежності від підходу, знахо-

дяться: 

- у всій матриці, тоді Y  визначається за (3.2), а 2np  ; 

- на головній діагоналі та вище, тоді Y  визначається за (3.3), а 

2

)1( 


nn
p ; 

- вище головної діагоналі , тоді Y  визначається за (3.4), а 
2

)1( 


nn
p . 

Таблиця 3.1. Пари можливих індексів 

 
j  

1 2  n-1 n 

i  

1 (1,1) (1,2) ... (1,n-1) (1,n) 

2 (2,1) (2,2) … (2,n-1) (2,n) 

3 (3,1) (3,2) … (3,n-1) (3,n) 

… … … … … … 

n (n,1) (n,2) … (n,n-1) (n,n) 
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Перший підхід, запропонований ще у [10], призводить до побудови 

2

)1( 


nn
p  “зайвих” моделей, адже при включенні в множину конкуруючих 

моделей  211 , xxfy   та  122 , xxfy   при використанні будь-якої опорної фу-

нкції будуть отримані дві еквівалентні моделі з однаковими коефіцієнтами. Це 

не тільки зменшить шанси на потрапляння у наступне покоління різноманітних 

моделей (завжди переходитимуть найкращі та їх еквівалентні “близнюки”), а й 

майже вдвічі збільшить кількість розрахунків. При значному обсязі початкової 

вибірки та 10n  розрахунок непотрібних моделей за МНК може забрати лево-

ву частку часу, тож застосовувати 2np   нераціонально. 

Різниця між підходами [3] та [7] полягає у тому, що В.Є. Снитюк пропо-

нує, обравши від початку максимальний порядок моделі надалі не нарощувати 

його шляхом заборони використання моделей з головної діагоналі матриці в 

таблиці 3.1. Наприклад, модель  111 , xxfy   за (3.5), припустима за Ю.П. Зай-

ченком, додає до множини моделей 2
1x , повторне її застосування - 4

1x  і т.д. 

Надмірне зростання порядку моделей, можливе при цьому процесі, може мати 

як позитивний, так і негативний наслідок з точки зору обраних критеріїв якості 

апроксимації. При цьому різниця в кількості моделей, що розглядаються при 

підходах [3] та [7], відрізняється несуттєво. Тож, обирати підхід зі зростанням 

максимального порядку полінома чи із забороною на таку дію – питання вибору 

експериментатора. 

Після того, як усі залежності  jik xxfy , , pk ,1  для обраного рівня p  

ідентифіковані за МНК, до справи вступає зовнішній критерій, за яким із усієї 

множини відбирають найкращі моделі.  

Для забезпечення роботи зовнішнього критерію початкову вибірку слід 

поділити на навчальну та перевірочну. В залежності від обраного критерію яко-

сті, навчальна вибірка має містити 40-60% рядків початкової таблиці даних, але 

мінімум на один рядок більше, ніж порядок опорної функції.  

Аби одразу відсіяти “неблагонадійні” моделі, у вигляді обмеження засто-

совується допоміжний критерій точності, відомий з дисперсійного аналізу 
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k
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2



,      (3.9) 

де iy  - табличне значення шуканої залежності в i тому спостереженні; k
iy


 

- прогнозоване значення в тому ж рядку таблиці за k тою моделлю; y  - серед-

нє значення шуканої величини. 

Якщо за (3.3) отримано значення 5,02 k , кажуть, що модель перспектив-

на й може застосовуватися далі, якщо 8,05,0 2  k  - модель може використо-
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вуватись, але обережно, при 18,0 2  k  використання k тої моделі небажано, 

а при 12 k  модель не може застосовуватися, оскільки вносить дезінформацію. 

Серед моделей, що задовольняють обмеженню за (3.9), визначають Q  

кращих за критеріями регулярності та незміщеності (про них – далі в лекції). Q  

може бути константою (деякі дослідники встановлюють наперед nQ  , аби не 

мати проблем зі зміною розмірності задачі), зростати чи зменшуватися у функ-

ції етапу S . 

Ті моделі залежності, які залишилися, перенумеровують і одержують  нову 

таблицю зі значень Qyyy ,...,, 21 . На цьому перший крок селекції закінчено, як-

що розрахувати та запам’ятати ефективність найкращої з моделей. На наступ-

ному кроці все викладене повторюється: за допомогою MHK визначають кое-

фіцієнти таких самих опорних функцій, але вже від нових змінних  

 111 , yyfz  ;  212 , yyfz  ; ...  QQ yyfz ,1 ;  221 , yyfzQ  ; ... 

 QQp yyfz ,  (3.10) 

Зрозуміло, що процес має циклічний характер і повторюється, допоки зна-

чення зовнішнього критерію покращуються. Селекція припиняється, коли її по-

дальше ускладнення неможливе за (3.9) або погіршує значення зовнішнього 

критерію. Тоді говорять, що оптимальна за складністю модель знайдена й здій-

снюють зворотній процес розкриття отриманого виразу. 

Умови закінчення ітерацій не „канонізовані" і можуть бути, наприклад, та-

кими: 

- середнє значення помилки для наступного ряду селекції є більшим 

ніж найбільше (середнє) значення помилки для попереднього ряду; 

- мінімальне значення помилки наступного ряду більше мінімального 

значення помилки попереднього ряду; 

- максимальне значення помилки наступного ряду більше максималь-

ного значення помилки попереднього раду; 

- модуль відхилення помилок наступного і попереднього ряду менше 

деякого числа. 

 

Критерій регулярності 

Опишемо зовнішні критерії, використання яких базується на принципі зо-

внішнього доповнення. Цей принцип після робіт A.M. Тихонова та B.K. Іванова 

отримав назву принципу регуляризації. В залежності від типу задачі О.Г. Івах-

ненко запропонував розглядати такі критерії: регулярності, незміщеності та ба-

лансу змінних. Відомі два критерії регулярності: 

- мінімум середньоквадратичної помилки на нових точках окремої ко-

нтрольної послідовності; 
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;     (3.11) 

- максимум коефіцієнта кореляції на тих же точках 
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.     (3.12) 

Розглянемо процедуру їх застосування. Початкові дані знаходяться у виді-

леній частині табл. 3.2. 

Таблиця 3.2. Початкові дані для ідентифікації за допомогою МГВА 

1X
 2X

 
... nX

 1Y
 2Y

 
... mY

 

11x
 12x

 
... nx1  11y

 12y
 

... my1  

21x
 22x

 
... nx2  21y

 22y
 

... my2  
... ... ... ... ... ... ... ... 

1Nx
 2Nx

 
... Nnx

 1Ny
 2Ny

 
... Nmy

 
 

Розділимо її рядки на дві частини (приблизно 60% на 40%), тоді klN  , 

де l  - кількість точок експерименту в першій (навчальній) вибірці, k  - у другій 

(контрольній). Значення l , нагадаємо, повинне бути більшим від числа додан-

ків в опорній функції  ji xxf , . 

Використовуючи елементи навчальної вибірки, визначаємо коефіцієнти ті-

єї з залежностей (3.5)-(3.8), яка прийнята за опорну функцію для усіх p  сполу-

чень стовпців, перевіряючи кожну модель за критерієм точності (3.9).  

Далі розраховуємо значення критерію регулярності (3.11) чи (3.12) на точ-

ках контрольної вибірки, після чого впорядковуємо моделі від кращого значен-

ня критерію до гіршого і залишаємо з них певну кількість Q  кращих. Після пе-

ренумерації вони складуть множину функцій наступного ряду селекції.  

Слід пам’ятати, що для порівняння між собою результатів, отриманих на 

моделях, різних за опорною функцією, величини у (3.11) та (3.12) мають нор-

муватися. Оскільки нормування має відбуватися в просторі кожної з шуканих 

величин (кожного стовпчика jY , зазвичай одночасне застосування кількох мо-

делей (3.5)-(3.8) не популярне. 

Перевагою критерію регулярності є плавність зміни його значення при збі-

льшенні складності моделі. Недоліком його використання є низька точність при 

розв'язанні екстраполяційних задач. Тому критерій регулярності раціонально 

застосовувати для ідентифікації, інтерполяції та короткострокового прогнозу. 
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Критерій незміщеності 

Відомі три види критерію незміщеності, що може обчислюватись на базі 

аналізу розв'язків, аналізу коефіцієнтів та як „критерій відносної незміщеності". 

Критерій незміщеності, що базується на аналізі розв'язків (KH1). Для ро-

зрахунку KHl необхідно ранжувати всі точки експериментів за збільшенням або 

зменшенням значення дисперсії. Процедура ранжування описана нижче. Після 

ранжування точки експериментів нумерують і ділять на дві послідовності: 

- до першої відносять точки з парними номерами, їх кількість 1N , 

- до другої – точки з непарними, їх кількість 2N . Логічно, що NNN  21 . 

На першому ряді селекції перша послідовність є навчальною, друга - конт-

рольною. Отримані на навчальній послідовності 1N  рівняння регресії позначи-

мо  jik xxfy , .  

Далі першу послідовність вважають контрольною, другу - навчальною. На 

навчальній послідовності знаходять рівняння регресії  jik xxfy , . Кількість 

рівнянь ky  та ky   повинна співпадати, випадок невиконання цієї умови не розг-

лядаємо. Для кожного k того рівняння розраховують середньоквадратичне ві-

дхилення 

  min
1

1
1

2
 



N

i

kkk ii
yy

N
KH ,    (3.13) 

де ik  – номер рядка у таблиці значень k тої моделі. Моделі з найменшим 

значенням критерію вважаються найточнішими. 

Як і за критерієм регулярності, за критерієм КН1 обирають Q  найкращих 

рівнянь, що відповідають меншій оцінці критерію.  

Для визначення фактора зупинки алгоритму визначають середнє зважене 

значення критерію незміщеності моделей даного покоління 





Q

k

ks KH
Q

KH
1

1
1

1      (3.14) 

На другому і подальших рядах селекції s  процедура залишається тією са-

мою. Селекція продовжується доти, доки середнє значення критерію незміще-

ності зменшується ( 111  ss KHKH ). 

Критерій незміщеності, що базується на аналізі коефіцієнтів (KH2). Точ-

ки експериментів ранжуються за величиною дисперсії і поділяються навпіл на 

навчальну та контрольну послідовності. Точки з більшим значенням дисперсії 

потрапляють до навчальної послідовності, з меншим - до контрольної. Особли-

вість критерію полягає в тому, що на кожному ряді селекції ранжування і розді-

лення точок експерименту виконується наново. Крім того, зменшується свобода 

вибору згідно з формулою  

  SnSQ  ,      (3.15) 

де Q  - число моделей, що переходять у нове покоління на даному ряді се-

лекції; S - номер ряду; n  - кількість вхідних змінних; 51  (чим більше не-
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залежних змінних, тим менше); 2,01,0  . Формула (3.15) та пов'язана з нею 

процедура дають можливість швидкого розв'язання задач великої розмірності. 

Значення критерію незміщеності оцінок коефіцієнтів моделі розраховуєть-

ся за формулою 
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KH     (3.16) 

де p - загальне число моделей, ia  - коефіцієнти i тої моделі, отримані до 

зміни послідовностей; ib  - коефіцієнти тієї ж моделі, отримані після зміни; 

 ii ba   - відносна доля співпадінь.  

До наступного ряду селекції (в наступне покоління) пропускають Q  за 

(3.15) моделей, що мають більше значення 2KH .  

Як і для 1KH , розрахунки середнього значення залишених моделей для 

формування умови загальної зупинки алгоритму справедливі. Селекція продо-

вжується доти, доки середнє значення sKH2  у ряді селекції збільшується. 

Критерій незміщеності 2KH  необхідно застосовувати або разом з критері-

єм регулярності, або в алгоритмах з повним перебором моделей. При відтинан-

ні частини моделей він швидко сходиться до локального оптимуму – найближ-

чої задовільної моделі. 

Критерій відносної незміщеності. У цьому випадку використовують лише 

лінійні часткові описи (наприклад, ji xaxaay 210  ). Але щоб уникнути 

втрати точності, простір початкових аргументів включає також коваріації (на-

приклад, 2
1x , 2

2x , 21xx ). Присвоюючи значення коваріацій новим змінним, 

отримаємо узагальнені аргументи ix , кількість яких може значно переважати 

кількість стовпців у початковій таблиці.  

Оскільки частковий опис на другому ряді має вигляд ji yayaaz 210  , 

то ортогоналізований частковий опис матиме вигляд 

ji yAyz


        (3.17) 

де jy


 – вектор, ортогоналізований по відношенню до ix . 

Якщо у часткових описах значення змінних центровані та нормовані за се-

реднім значенням, то в ортогоналізованих часткових описах вільний член а0 = 

0, а інші коефіцієнти мають такі значення:  
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Ортогоналізація – це перетворення jy


 по відношенню до базового iy , в ре-

зультаті якого одержуємо   0
1




n

i

ji yy


. Для цього достатньо знайти такі моде-

льні значення ijj Ayyy 


, де A визначається за (3.18). 

Таким чином, алгоритм МГВА з використанням критерію відносної не-

зміщеності має такі базові кроки: 

Крок 1. Початкові дані ділимо на дві частини (описано раніше). 

Крок 2. На першій послідовності визначаємо значення коефіцієнтів A  в 

рівнянні регресії, на іншій - коефіцієнти A . Кращими вважаємо ті описи, у 

яких 

kk

kk
k

A

AA
KH min3 


      (3.19) 

Ряди селекції при цьому матимуть вигляд: ixay 1 ; ji yAyz


 ; 

ji zAzt


  і т.д. 

 

Критерій балансу змінних 

Критерій балансу змінних є найефективнішим при екстраполяції, тобто за-

стосуванні МГВА у середньостроковому та довгостроковому прогнозуванні. 

Його визначення може виконуватись як емпірично, так і штучно. 

При емпіричному визначенні критерію балансу змінних із подальшого роз-

гляду на даному ряді селекції виключаються ті моделі, які дають заздалегідь 

невірні результати, що лежать за межами можливих значень прогнозованої за-

лежності. Крім того, на значення прогностичних моделей можуть накладатися 

додаткові умови, наприклад, ijii yxxfy  ),(


 (модельне значення не має пере-

вищувати відомого з таблиці) або  3;1),(  jii xxfy


 (модельне значення не 

має виходити за певний діапазон). 

Штучні умови балансу не є наслідком принципу фізичної реалізації моделі 

і визначаються дослідником. Найчастіше – це функції, що є комбінацією сум чи 

різниць вхідних факторів. При цьому, до переліку вхідних факторів X  дода-

ються незалежні змінні X  , які зазвичай не мають фізичного сенсу. 

Наприклад, для задачі побудови екстраполяційної моделі за трьома факто-

рами 1x , 2x  та 3x  можуть бути введені наступні змінні:  

3211 xxxs  ; 3212 xxxs  ; ... 3216 xxxs    (3.20) 

Ці змінні разом з початковими змінними 1x , 2x  та 3x  утворюють вектор 

вхідних факторів. Розраховані is  заносяться у таблицю початкових даних та на-

далі використовуються разом з іншими змінними. Вихідна таблиця для застосу-

вання критерію балансу змінних представлена у таблиці 3.3 
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Таблиця 3.3. Вихідні дані для застосування критерію балансу змінних  

1X
 2X

 3X
 1S

 2S
 

... 6S
 Y  

11x
 12x

 13x
 11s

 12s
 

... 16s
 1y

 

21x
 22x

 23x
 21s

 22s
 

... 26s
 2y

 
... ... ... ... ... ... ... ... 

1Nx
 2Nx

 3Nx
 1Ns

 2Ns
 

... 6Ns
 Ny

 
 

За описаною вище методикою із застосуванням МНК намагаються отрима-

ти модель оптимальної складності  321 ,, xxxFY  . При цьому, на кожному 

кроці моделі оцінюють не за звичними критеріями балансу змінних чи регуляр-

ності, а наступним чином.  

Припустимо, що на певному ряду отримані сімейство моделей вигляду  
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, pk ,1 .   (3.21) 

Найкращою з усіх p  моделей буде вважатися така, яка матиме мінімальне 

розсіювання на інтервалі спостереження 
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 (3.22) 

Таким чином, за всіма табличними значеннями відомих X  ми обчислюємо 

найкращу модель для прогнозування Y , обчислюючи на тому ж інтервалі за 

допоміжними змінними якість моделі. 

Вигляд критерію (3.22) та необхідність створення й обчислення додатко-

вих векторів даних вказують на очевидну трудомісткість застосування даного 

критерію на практиці. Тому при його використанні необхідно застосовувати 

процедури зменшення кількості комбінацій перебору, у тому числі й враховую-

чи принципи фізичної реалізації та здорового глузду. Кількість додаткових 

змінних обирається дослідником і має знаходитися в межах здорового глузду та 

можливостей обчислювальної машини. 

Слід пам’ятати, що критерій балансу змінних за математичною сутністю 

дуже близький (а в певних задачах ідентичний) критерію мінімуму незміщенос-

ті. Джерела [3, 7, 10] наголошують, що ідеальним для побудови моделі є засто-

сування кількох критеріїв, тому віддавати перевагу будь-якому одному з них 

буде невірно. 

 

Алгоритм поділу початкової вибірки даних 

Реалізація МГВА, як ми показали раніше, пов'язана із необхідністю поділу 

генеральної сукупності даних на дві вибірки - навчальну та контрольну. Най-

більш поширеним, проте не єдиним, є підхід, за яким до навчальної послідов-

ності обирають точки експериментів з більшим значенням дисперсії, а до конт-

рольної - з меншим. Це пояснюється тим, що область навчання повинна бути 
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якнайширшою, а контрольні точки, в більшості своїй, знаходитися всередині 

неї. 

Для практичної реалізації пропонується наступний варіант алгоритму: 

Крок 1. Визначити відсоткове співвідношення між кількістю елементів у 

навчальній і контрольній послідовності (від 70% на 30% до 50% на 50%, 

пов’язано з критерієм ефективності, що буде застосовуватись). 

Крок 2. Для кожного стовпчика iX , ni ,1  розрахувати середнє значення 

його елементів 





N

j

jii x
N

x
1

1
,      (3.23) 

та отримати середнє значення множини образів ( nxxx ,...,, 21 ). 

Крок 3. Знайти вибіркові дисперсії для кожного рядка таблиці за форму-

лою 
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jiji xx
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D
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1
, Ni ,1     (3.24) 

Крок 4. Для впорядковування таблиці переставити рядки таким чином, щоб 

першим був рядок з найбільшим значенням дисперсії, а останнім - з най-

меншим. 

Крок 5. У відповідності до результату кроку 4 розділити дані в таблиці на 

навчальну та контрольну послідовності. 

Якщо розв'язується задача короткострокового прогнозу або інтерполяція 

всередині інтервалу наявних даних, тоді додатково шукають оптимальне спів-

відношення кількості образів у навчальній та контрольній послідовностях з ме-

тою отримання найпростішої та достовірної моделі. 
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4 Еволюційне моделювання та методи самоорганізації 
 

Никаким количеством экспериментов нельзя доказать теорию;  

но достаточно одного эксперимента, чтобы ее опровергнуть. 

Альберт Эйнштейн 

4.1. Ретроспектива еволюційного моделювання 

Границі пізнання процесів сучасного світу є розмитими і стрімко розши-

рюються. Виникнення нових предметних областей, нових проблем є ще одним 

підтвердженням принципу «нових задач» академіка B.M. Глушкова. Нижче ви-

конаємо аналіз методів розв'язання таких задач, що базуються на еволюційних 

принципах. Покажемо їх переваги і недоліки при розв'язанні задач оптимізації у 

порівнянні з класичними методами. Розглянемо аспекти наукових досліджень 

еволюційних технологій у відомих світових школах. Обговоримо проблеми 

збіжності і границі застосовності. 

Існують різні варіанти класифікації класичних методів, що використову-

ються для прийняття рішень. Значну їх частину складають методи оптимізації, 

які застосовуються при розв'язанні задач лінійного, нелінійного, цілочисельно-

го, опуклого, динамічного стохастичного, геометричного програмування тощо. 

До сьогоднішнього дня не розроблені методи, які були б інваріантними до роз-

мірності і змісту області даних, структури і параметрів цільової функції. Руха-

ючись у цьому напрямку, різні вчені незалежно один від одного запропонували 

парадигми, що базуються на ідеях і принципах природної еволюції. До них від-

носять відомі методи еволюційного моделювання, які ще називають еволюцій-

ними алгоритмами (EA): 

– еволюційне програмування (ЕП); 

– еволюційні стратегії (EC); 

– генетичні алгоритми (ГА); 

– генетичне програмування (ГП). 

Особливості кожного з вказаних еволюційних алгоритмів: 

– генетичні алгоритми призначені для оптимізації функцій дискретних 

змінних, в них акцентується увага на рекомбінаціях геномів; 

– методи еволюційного програмування орієнтовані на оптимізацію не-

перервних функцій без використання рекомбінацій; 

– еволюційні стратегії орієнтовані на оптимізацію неперервних функ-

цій з використанням рекомбінацій; 

– генетичне програмування використовує еволюційний метод для оп-

тимізації комп'ютерних програм. 

Така класифікація запропонована професором В.Г. Редьком. Проте сьогод-

нішні реалії вказують на те, що кожний з еволюційних алгоритмів застосову-

ється для розв'язання й інших задач. Крім того, з'явилися методи, які також 

вважають представниками еволюційної парадигми. Це мурашині та інші алго-

ритми моделювання поведінки колоній, меметичні алгоритми, що є поєднанням 

генетичного алгоритму з іншими евристиками, програмування генетичних ви-

разів тощо. 
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Оскільки кожний еволюційний алгоритм є ітераційним методом, то для йо-

го реалізації необхідно застосовувати обчислювальну техніку. Неминуче вини-

кають питання збіжності кожного з них, швидкості збіжності (для еволюційних 

алгоритмів воно як і раніше є актуальним), проведення препроцесінгу даних. 

Ефективний вибір і використання еволюційного алгоритму залежать від прави-

льного співвідношення формалізованої задачі, сутності методу для її розв'язан-

ня та очікуваних результатів. 

Історія розвитку еволюційного моделювання налічує трохи більше 50 ро-

ків, а ключові дослідження у галузі взагалі вміщують в проміжок 1980-90-х ро-

ків. У 60-і роки минулого століття Інго Рехенберг (I. Rechenberg), вражений ме-

тодом „органічної еволюції", висунув ідею застосування мутації до вектора дій-

снозначних параметрів при вирішенні оптимізаційних проблем в аеродинаміці. 

Реалізована технологія стала відомою під назвою „еволюційна стратегія" 

(evolution strategy). 

У 1981 році Ханс-Пауль Швефель (H-P. Schwefel) при дослідженні гідро-

динамічних задач ввів рекомбінації в еволюційні стратегії і виконав їх порівня-

льний аналіз з класичними методами оптимізації. Приблизно в той же час в 

США Лоуренсом Фогелем (Lawrence Fogel)незалежно виконувалися дослі-

дження еволюції штучного інтелектуального автомата зі скінченним числом 

станів з використанням методу, який назвали еволюційним програмуванням 

(evolutionary programming). Джон Холланд (John Holland) аналізував клас ре-

продуктивних систем методом, який тепер відомий нам як генетичний алгоритм 

(genetic algorithm). Така класифікація еволюційних алгоритмів була б не пов-

ною без робіт Лін Кремер (Lynn Cramer), Джека Хайкліна (Jac Hicklin), Горі 

Фуджікі (Gory Fujiki), результати яких узагальнив і розширив Джон Коза (John 

Koza). Запропонований метод назвали генетичним програмуванням. 

Еволюційні алгоритми відрізняються один від іншого. Але всі вони базу-

ються на принципах еволюції: 

1. Індивіди мають кінцевий час життя; для продовження роду необхідне 

розмноження. 

2. Деякою мірою нащадки відрізняються від батьків.  

3. Індивіди існують в середовищі, в якому виживання є результатом боро-

тьби за існування, і їх зміни сприяють кращій адаптації до умов зовнішнього 

середовища. 

4. За допомогою природної селекції краще адаптовані індивіди мають тен-

денцію до більш тривалого життя і більшої кількості нащадків. 

5. Нащадкам властиво успадковувати корисні характеристики своїх бать-

ків, що впливає на збільшення пристосованості індивідів в часі. 

Елементи еволюційного підходу присутні і у розглянутому раніше методі 

групового врахування аргументів. Але найяскравішим прикладом еволюційного 

програмування є генетичний алгоритм. 

 

4.2. Генетичний алгоритм 

3 біології відомо, що генетичний код організму називається його геноти-

пом, а фізична реалізація коду - фенотипом. Ці та інші визначення є базовими в 
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термінології ГА, що не означає точного наслідування біологічних процесів, і 

лише в деякому наближенні ГА можна вважати їх моделлю. У біологічній хро-

мосомі інформація закодована в ланцюжку ДНК, що складається з довгої послі-

довності чотирьох елементів: аденіну, цитозину, гуаніну та тиміну. 

Початковий генетичний код організму записують, використовуючи чотири 

букви (A, C, G, T) алфавіту. B ГА хромосома представлена рядком, записаним в 

двохелементному алфавіті, що складається з нуля та одиниці. 

До базових операторів ГА відносять кросовер (рекомбінації, кросинговер), 

мутацію та інверсію. 3 їх допомогою здійснюється домінуюче розмноження 

краще адаптованих до зовнішнього середовища індивідів, а також одержання 

індивідів з характеристиками, які були відсутні у індивідів попередніх поко-

лінь. B оптимізаційних задачах, таким чином, реалізується наближення до оп-

тимального розв'язку і виходу цільової функції з локальних екстремумів. 

Генетичний алгоритм (ГА) є одним із методів знаходження екстремумів 

складних функцій. ГА – складова частина еволюційного моделювання як нау-

кового напряму, що базується на принципах природного відбору за Ч. Дарві-

ном. ГА вперше був запропонований в 1975 році в Мічиганському університеті 

Джоном Холландом. Він отримав назву репродуктивний план Холланда і надалі 

активно використовувався як базовий алгоритм в еволюційних обчисленнях. 

Подальший розвиток ГА, як власне і назву, отримав в роботах Девіда Гол-

дберга (Goldberg D.E.) в лабораторії генетичних алгоритмів Іллінойського уні-

верситету, Кеннета де Йонга (de Jong K.A.) в університеті Джорджа Мейсона, 

штат Вірджинія, США та їх учнів. 

Розглянемо базовий ГА. 

Крок 1. Ініціалізація початкового моменту часу t = 0. 

Крок 2. Випадковим чином сформувати початкову популяцію, що склада-

ється з k  індивідів.  kAAAA ,...,, 21 . 

Крок 3. Обчислити пристосованість кожного індивіда  iA AfitF
i
 , ki ,1  

та популяції в цілому  AfitFA  , де  Afit  - фітнес-функція (fitness-function). 

Значення цієї функції вказує на те, наскільки оптимальним є індивід, що опису-

ється даною хромосомою, для розв'язання задачі. 

Крок 4. За певним принципом обрати індивіда 1parrent  з популяції 

Aparrent 1 . 

Крок 5. За тим самим принципом обрати другого індивіда з популяції 

Aparrent 2  та з певною, наперед заданою ймовірністю (ймовірністю кросове-

ру crosP ) виконати оператор   ),(, 2121 ParrentParrentCrosschildchild   кросове-

ру. 

Крок 6. 3 ймовірністю 0,5 з  21,childchild  відібрати одного індивіда 

ichildB  . 

Крок 7. 3 певною наперед заданою ймовірністю (ймовірністю мутації mutP ) 

виконати оператор мутації  BMutB  . 
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Крок 8. 3 певною наперед заданою ймовірністю (ймовірністю інверсії invP ) 

виконати оператор інверсії  BInversB  .  

Крок 9. Помістити отриману хромосому в популяцію BAA  . 

Крок 10. Оцінити пристосованість нового індивіда у порівняні з іншими 

індивідами. Вилучити з популяції найгірш пристосовану особину worstAAA | . 

Крок 11. Збільшити номер поточної епохи 1 tt . 

Крок 12. Якщо виконується умова зупинки (гранична кількість епох, збіж-

ність популяції, граничне значення часу роботи алгоритму), то завершити робо-

ту, інакше перейти на крок 3. 

 

4.3. Робота генетичного алгоритму 

Нехай S  - деяка система або процес. Її атрибутами є X  - вектор вхідних і 

внутрішніх параметрів та Y  - вектор результуючих характеристик. Припусти-

мо, що перетворення  XfY   ідентифіковане і залежність  *f  достатньо 

складна. Відомі також границі можливих змін значень складових вектора X . 

Необхідно знайти такі значення вектора X , щоб значення Y  було оптималь-

ним. 

Не можна стверджувати, що така задача не може бути розв'язаною іншими 

методами, але у разі достатньо складної, можливо розривної чи/та багатоекст-

ремальної функції  *f  зробити це досить складно. 

Як розв'язується задача з використанням ГА? Функція  *f  стає фітнес-

функцією. Можливі значення елемента вектора X  стають його фенотипом. 

Двійковим представленням фенотипу є генотип (наприклад, 34→100010). Гено-

тип має певну кількість елементів (генів, бітів). Один або декілька генотипів (по 

кількості елементів в X ) утворюють хромосому.  

Kpocoвером називають поділ двох хромосом і обмін частинами (напри-

клад, батьки 1100 та 1010 утворюють нащадків 1110 та 1000).  

Мутація - інвертування одного з елементів хромосоми (наприклад, 

0000→0100). Характеризується ймовірністю для кожного нового нащадка та рі-

внем – відносною кількістю бітів, що змінюю своє значення. 

Інверсія - зміна порядку місцезнаходження частин хромосоми (наприклад, 

1100→0011). Характеризується ймовірністю для кожного нового нащадка та 

довжиною частини, що інвертується (у загальному випадку може розподілятися 

за тим чи іншим законом). 

Припустимо, що деяка змінна Y  залежить від множини інших змінних 

 nxxxX ,...,, 21 . Для прикладу, візьмемо дані з таблиці 4.1. Розглянемо випа-

док, коли залежність  321 ,, xxxfY   достатньо складна і нелінійна. Зробимо 

малоймовірне припущення: залежність f  встановлена і вона, наприклад, є та-

кою:  
2
324,13

3121 /ln)sin(5,4
xx

exxxxy  . 
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Таблиця 4.1. Початкові дані для оптимізації залежності за допомогою ГА 

1x  2x  3x  y  

5 6 8 10 

13 4 6 17 

… … … … 

10 5 4 13 

 

Отримання подібного виразу означає одночасне вирішення задач як струк-

турної, так і параметричної ідентифікації. Структурна ідентифікація (більш 

складна) полягає в тому, що серед усього розмаїття виглядів залежностей, ви-

значено найкращий вигляд  
2
32

3121 /ln)sin(
xbx

exxxxay  . 

Параметрична оптимізація полягає в тому, що встановлені значення пара-

метрів ( a 4,5 та b 13,4).  

Отримавши подібну залежність для опису будь-якого технологічного про-

цесу, легко визначити який із факторів  321 ,, xxx  здійснює більший чи мен-

ший, позитивний чи негативний вплив на результуючий показник Y , і в яких 

межах. 

 

4.4. Елементний та функціональний базис генетичного алгоритму. 

У штучній системі деяка частина факторів може бути керованою в сенсі 

того, що їх значення задаються в певних межах аналітиком з метою мінімізації 

або максимізації цільової функції Y . Узагальнюючи, вважаймо надалі, що всі 

фактори керовані. Крім того, заздалегідь приймаємо відомими границі зміни їх 

значень, тобто  iii bax ; , ni ,1 . 

Якщо ці умови не виконані, то задача матиме іншу постановку. B нашому 

випадку задача полягає в знаходженні екстремального значення функції 

 321 ,, xxxfY   з точністю  , при відомих припущеннях про керованість фак-

торів і відомих інтервалах їх значень. 

Вказана точність розв'язку свідчить про апріорне допущення про те, що 

отриманий розв'язок відрізнятиметься від точного розв'язку на величину , що не 

перевищує наперед заданого значення  , і це не суперечить цілі розв'язання за-

дачі. Таку задачу можна розв'язати і методом повного перебору, але комбінато-

рна складність такого підходу часто робить його непридатним через час розра-

хунку, порівнянний з часом існування людства або Всесвіту. Тому пропонуєть-

ся більш компактний алгоритм пошуку розв'язку на базі ГА. 

Його початкові кроки мають наступний вигляд: 

Крок 1. Вибираємо такий інтервал, для якого справедливою є рівність: 

 ii
i

jj abab  max , тобто знаходимо змінну з найширшим діапазоном. Нехай 

довжина найбільшого інтервалу дорівнює m . 

Крок 2. Для того, аби точність розв'язку була не гіршою за  , необхідно 

розбити цей інтервал (зрозуміло, і всі інші інтервали варіювання змінних) на 

/1 mk   відрізків. Довжиною кожного відрізка буде величина, що не перебі-
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льшує  , отже при попаданні розв'язку на деякий відрізок, він гарантуватиме 

необхідну точність. 

Зауваження 4.1. Значення факторів можна нормувати, використовуючи 

різні вирази, але у такому випадку необхідно перераховувати точність резуль-

тату  , а потім і сам результат. 

Нехай, наприклад, a 0, b 8,  0,1. Тоді m 8, k 81. B результаті роз-

биття отримаємо такі точки відрізка [0,8]: {0; 0,1; 0,2; ...; 8}. Така множина мо-

жливих значень називається фенотипом. Поставимо у відповідність до феноти-

пу його цілочисельний аналог таким чином: 

{0; 0,1; 0,2; ...; 8}→{0; 1; 2; ...; 81}. 

Цілочисельному аналогу потрібно поставити у відповідність його двійко-

вий генотип. Для цього заздалегідь необхідно визначити кількість розрядів 

двійкового представлення, оскільки всі його елементи для коректної роботи ГА 

повинні мати однакову довжину, наприклад,   1log 2  kp .  

Оскільки кількість бітів обирається за найбільшим інтервалом, неминуче 

виникає надмірність, позаяк можливих генотипів буде більше, ніж реальних 

фенотипів. Деякі автори пропонують вважати значення функції (*)f  в таких 

точках рівним нулю (або максимально можливому числу в разі мінімізації фун-

кції). Але це не є оптимальним, оскільки таким чином виникають додаткові 

кроки ГА і зростає час обчислень. Краще передбачити в керуючому алгоритмі 

заборону певних сполучень.  

Ще більш традиційною є розбивка усіх інтервалів не за точністю, а за од-

наковою кількістю інтервалів 12  pn . Тоді у змінної з найширшим інтерва-

лом точність буде заданою, а у інших змінних – вищою за задану.  

B результаті виконання запропонованих процедур отримаємо набори фе-

нотипів, їх цілочисельних аналогів та генотипів. Всі підготовчі операції для ГА 

на цьому закінчені. 

Коротко зупинимось на особливостях реалізації складових ГА. Зауважимо, 

що кросовер може бути одноточковим, двохточковим та багатоточковим. Ви-

конання кросоверу за різними принципами ілюструє рисунок 4.1. Жирною рис-

кою показані точки розриву хромосом батьків. 

 

Батько 1  1 0 1 0 1   1 0 1 0 1   1 0 1 0 1  

    +       +       +    

Батько 2  1 1 0 1 0   1 1 0 1 0   1 1 0 1 0  

                      

Кросовер    ↓       ↓       ↓    

                      

Нащадок 1  1 0 1 1 0   1 1 0 0 1   1 1 1 1 1  

    +       +       +    

Нащадок 2  1 1 0 0 1   1 0 1 1 0   1 0 0 0 0  

    а)       б)       в)    

Рис. 4.1 – Варіанти утворення нащадків у ГА при різних типах кросоверу:  

а) одно точковий; б) доточковий; в) багатоточковий 
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При одноточковому кросовері перша частина першого батька поєднується 

з другою частиною другого батька і навпаки. Випадковим чином обирається 

лише місце розриву хромосоми, ідентичне для обох батьків. В разі двоточково-

го кросоверу генеруються два випадкових місця розриву батьківських хромо-

сом, після чого перший з нащадків отримує голову й хвіст від першого батька, а 

серединку – від другого, другий нащадок – навпаки. В цьому варіанті кросоверу 

до параметрів ГА додається мінімальна кількість бітів у кожному відрізку (хоча 

найчастіше вона дорівнює 1). Варіантів багатоточкового кросоверу існує доста-

тньо багато, з них найпоширенішими є два наступні: 

- для кожного нового біту першого нащадка з рівною ймовірністю обира-

ється ген першого або другого батька, відповідно другий нащадок отримує 

решту; 

- випадковим чином при кожному кросовері генеруються кількість розри-

вів та біти, після яких вони здійснюються. Після цього непарні фрагменти 

першого батька дістаються першому нащадку, парні – другому, і навпаки. 

Вибір батьківських пар теж може здійснюватися по-різному. Відомі насту-

пні основні методи: 

- панміксія - батьки обираються з популяції випадковим чином, тому один 

батько може складати пару з самим собою, або брати участь в кількох па-

рах; 

- селекція - обираються такі батьки, у яких значення функції пристосовано-

сті вище середнього значення по популяції; 

- інбридинг - перший батько обирається випадковим чином, а другим бать-

ком з більшою ймовірністю є індивід популяції, найближчий до першого 

(зауважимо, що відстань може визначатись як між генотипами, так і між 

фенотипами); 

- аутбридинг - перший батько вибирається випадковим чином, а другим 

батьком з більшою ймовірністю є індивід популяції найвіддаленіший від 

першого (справедливе зауваження як і до інбридингу); 

- пропорційний - батьки вибираються з ймовірностями, пропорційними їх 

значенням функції пристосованості. 

У залежності від реалізації функції відстані між індивідуумами інбридинг 

та аутбридинг можуть бути генотипними (вимірюється в Хемінговому просторі 

як кількість бітів, на які відрізняються хромосоми) або фенотипним (визнача-

ються у дійсному чи цілочисельному просторі зазвичай за Евклідовою відстан-

ню). 

Існує також два механізми відбору індивідів нової популяції: елітний та ві-

дбір з витісненням. У першому випадку нова популяція складається з найкра-

щих членів репродукційної групи, яка об'єднує в собі батьків, дітей та „мутан-

тів". При відборі з витісненням входження індивіду з репродукційної групи до 

нової популяції визначається не лише величиною його пристосованості, але і 

тим, чи вже є в новій популяції індивід з аналогічним набором хромосом. 

Варто згадати про те, що ще однією процедурою, яка оптимізує процес ро-

боти ГА, є використання коду Грея. Його особливістю є забезпечення непере-

рвності, тобто якщо фенотипи відрізняються на крок (величину  ), то і відпові-
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дні генотипи відрізнятимуться значенням лише одного гена (біта). Для перехо-

ду від звичайного бінарного представлення до коду Грея використовують таке 

правило [3]:  

Якщо перетворення починається з боку старшого розряду, то старший роз-

ряд залишається незмінним; значення елементів у кожному наступному розряді 

залишається незмінним, якщо сусідній старший розряд дорівнює нулю, або ін-

вертується, якщо він дорівнює одиниці.  

Користуючись таким правилом для комбінації початкового коду 1011011, 

одержимо код Грея - 1110110. 

Інший спосіб перетворення [9]:  

Виконати порозрядне двійкове виключне додавання (XOR) між початко-

вим двійковим записом коду хромосоми та тим самим початковим кодом, змі-

щеним на один розряд вправо, причому молодший розряд зсунутої комбінації 

відкинути. 

Для нашого прикладу код Грея для хромосоми 1011011 матиме вигляд: 

(1011011 xor  101101) = 1110110.  

Перетворення із коду Грея на звичайний бінарний код здійснюємо таким 

чином:  

Залишаючи старший розряд незмінним, інвертувати елементи у кожному 

наступному розряді стільки разів, скільки одиниць передує йому у пройдених 

розрядах комбінацій рефлексного коду. 

Приклад 3.1. Перетворимо код Грея 1110100 на звичайний код. Старший розряд записуємо без 

змін - 1. Значення наступного елемента зміниться на нуль, оскільки перед ним - непарна кількість 

одиниць (іншими словами, він інвертується непарну кількість разів). Значення наступного розряду 

залишиться незмінним; четвертий і п'ятий зліва елементи змінюються на протилежні; шостий і сьо-

мий розряди пишемо без змін: 1011000. 

Існує чимало варіантів реалізації алгоритмів ГА, але щороку з'являються 

нові й нові. Напевне, поява оптимального залишається все ще попереду.  

Пошук еволюційного алгоритму, який перевершує всі конкуруючі з ним 

алгоритми, не має сенсу без точного опису конкретних задач і цільових функ-

цій, для яких еволюційний алгоритм має перевагу перед іншими алгоритмами. 

Не можна розраховувати знайти один алгоритм, який буде результативнішим за 

інші для будь-яких цільових функцій оптимізації. 

Для того аби знайти прийнятний розв'язок для заданого класу задач, необ-

хідно спочатку ідентифікувати характерні особливості класу задач і лише потім 

на їх основі шукати відповідний алгоритм (може виявитися, що алгоритм, яким 

успішно розв'язується одна задача, абсолютно не підходить для іншої). 

3 огляду на вищевикладене, еволюційні обчислення мають такі переваги та 

недоліки.  

Переваги: 

- широка область застосування; 

- можливість проблемно-орієнтованого кодування рішень, підбору почат-

кової популяції, комбінування еволюційних обчислень з прямими пошуко-
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вими алгоритмами, продовження процесу еволюції за умови наявності не-

обхідних ресурсів; 

- придатність для пошуку в складному просторі розв'язків великої розмір-

ності; 

- відсутність обмежень на тип цільової функції; 

- ясність схеми і базових принципів еволюційних обчислень; 

- інтеграція еволюційних обчислень з іншими некласичними парадигмами 

штучного інтелекту, такими, як штучні і нейронні мережі та нечітка логіка. 

Недоліки: 

- евристичний характер еволюційних обчислень не гарантує оптимальності 

отриманого розв'язку (на практиці, найчастіше, важливо за заданий час 

отримати один або декілька субоптимальних альтернативних розв'язків, 

тим пак, що початкові дані в задачі можуть динамічно змінюватися, бути 

неточними або неповними); 

- відносно висока обчислювальна трудомісткість, яка долається за рахунок 

розпаралелювання на рівні організації еволюційних обчислень і на рівні їх 

безпосередньої реалізації в обчислювальній системі; 

- відносно невисока ефективність на заключних фазах моделювання ево-

люції (оператори пошуку в еволюційних алгоритмах не орієнтовані на 

швидке потрапляння в локальний оптимум); 

- невирішеність проблеми самоадаптації. 

Таким чином, порівняльний аналіз показує, що еволюційні обчислення як-

найменше підходять для розв'язання задач, в яких: 

- потрібно знайти глобальний оптимум; 

- існує ефективний не еволюційний алгоритм; 

- змінні, від яких залежить розв'язок, незалежні; 

- для задачі характерний високий ступінь епістазії (одна змінна пригнічує 

іншу); 

- значення цільової функції у всіх точках, за винятком оптимуму, є прибли-

зно однаковими. 

Принципово відповідними для розв'язання за допомогою еволюційних об-

числень є: 

- задачі багатовимірної оптимізації з мультимодальними цільовими функ-

ціями, для яких немає відповідних не еволюційних методів розв'язання; 

- стохастичні задачі; 

- динамічні задачі з блукаючим оптимумом; 

- задачі комбінаторної оптимізації; 

- задачі прогнозування і розпізнавання образів. 

Як і для інших EA, для ГА гостро стоїть питання збіжності. При виконанні 

певних умов збіжність має місце. 

Теорема. Глобальний оптимум *a  функції f  знаходиться з ймовірністю 1 

  1lim * 


t
t

Pap , якщо виконуються умови: 
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1 ) послідовність популяцій 0P , 1P , ..., що генерується алгоритмом - моно-

тонна, тобто      tt PaafPaafNt   minmin: 1 . 

2) елемент *a  досяжний із a  за допомогою мутації та кросоверу, тобто че-

рез послідовність переходів у ряді структур *aa
t
 


. 

Очевидно, що в практичних реалізаціях ГА друга умова теореми викону-

ється завжди. Монотонність мінімального значення цільової функції - достат-

ньо строга умова, оскільки в існуючих ГА реалізуються численні оператори ви-

бору батьків та формування нової популяції. Теоретичне обґрунтовування мо-

нотонності для різних комбінацій генетичних операторів є сучасною актуаль-

ною науковою задачею. 

 

4.5. Еволюційні стратегії 

Тоді як ГА моделює еволюцію на рівні геномів, EC та інші EA спрямовані 

на еволюцію фенотипів. Оскільки EC розвивалися спеціально для числової оп-

тимізації, у них фенотипи представлені дійснозначними векторами. 

Оригінальна (у початковому варіанті) EC була двохелементною схемою, 

яку складали батько і нащадок. У базовому алгоритмі батько, мутуючи, ство-

рює нащадка і один з цих двох індивідів з кращим значенням fitness-функції пе-

реходить в популяцію наступного покоління. Цей алгоритм пізніше був уза-

гальнений на двоелементну схему – так звані (   ) та (  , )-стратегії. Пара-

метри   та   визначають відповідно кількість батьків та нащадків у поколінні. 

У формі (   ) батьки та нащадки беруть участь в загальному селекційному 

пулі, з якого   кращих індивідів переходять у наступну популяцію. B EC 

(  , ) в наступну популяцію переходять   індивідів з множини нащадків. Як 

наслідок, батьки не переходять з популяції в популяцію. 

Зазвичай у практичній реалізації коефіцієнт 7/  . Чим більшим є 

його значення, тим більше шансів, що у кожного батька буде, щонайменше, 

один нащадок, кращий за нього самого. Проте відмінності між (   ) та (  , ) 

стратегіями зменшується, якщо значення   досить велике. 

Канонічна еволюційна стратегія представлена наступним алгоритмом:  

Крок 1. 0t . 

Крок 2. Ініціалізувати популяцію tP , створивши   випадкових індивідів з 

області припустимих значень в n вимірному просторі 
nR . 

Крок 3. Доки не виконана умова зупинки алгоритму, виконувати: 

Крок 3.1. Визначити індивідів із tP  з рівною ймовірністю для одержання   

нащадків. 

Крок 3.2. Виконати мутації кожного нащадка. 

Крок 3.3. Обчислити fitness-функції усіх нащадків. 

Крок 3.4. Вибрати кращих   нащадків, базуючись на значеннях fitness-

функції, і створити 1tP . 

Крок 3.5. 1 tt . 

Крок 4. Закінчення алгоритму. 
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У результаті порівняльного аналізу ЕС та ГА впадає у око їх головна від-

мінність, яка полягає в тому, що в ГА вибираються індивіди для рекомбінації 

пропорційно їх fitness-функції, а нащадки, якщо вони не гірші за найгіршого 

представника попереднього покоління, замінюють індивіди з попередньої по-

пуляції. Водночас в EC діють навпаки: індивіди для репродукції обираються з 

рівними ймовірностями, а формування наступної популяції базується на зна-

ченнях fitness-функції. Насправді EC та ГА є „двома сторонами однієї і тієї ж 

медалі" і, як показують експерименти, їх результати еквівалентні. 

Мутація, яка часто є єдиним еволюційним оператором, полягає в зміні ко-

жного елемента вектора координат на величину, що має нормальний розподіл, 

дисперсія якого адаптується в часі. B стратегії (   ) так зване правило "20% 

успіху" використовується для адаптації дисперсії. Швефель [14] так сформулю-

вав це правило: "Періодично під час пошуку вимірюють частоту успіху, тобто 

відношення кількості успіхів до всього числа спроб (мутацій). Якщо воно біль-

ше 1/5, то дисперсію слід збільшити, якщо менше – зменшити". 

Правило "20% успіху" було розвинуто I. Рехенбергом в результаті теоре-

тичних досліджень стратегії (   ), застосованої до двох цільових функцій - 

моделей сфери та коридору. За допомогою правила було показано, як отримати 

високу швидкість збіжності для цих та інших цільових функцій. 

Якщо використовують багатоелементну стратегію для еволюції популяції з 

  батьків та   нащадків, кожний індивід складається з 2-х дійснозначних век-

торів. Перший вектор містить змінні значення, а другий - відповідні середньок-

вадратичні відхилення (CKB), які використовуються для оператора мутації. Оп-

тимальнішим за правило „20% успіху" при здійсненні мутації в багатоелемент-

них стратегіях є зміна CKB з використанням логнормального розподілу: 
 


  ,0
1

Gauss
tt e , 

де t  дискретність часу генерації.  

Коефіцієнт збіжності EC чутливий до вибору    та початкових значень ве-

ктора 0 . Зауважимо, що методу їх отримання незалежно від цільової функції 

поки що не існує. Швефель рекомендує приймати 

oC  / ;  nRkk /0     (4.1) 

де C  параметр, що залежить від співвідношення   та  , в [3] пропону-

ється приймати   /log10C ; nk ,1  - номер координати; kR  - діапазон ва-

ріювання k тої координати. 

Слід зазначити, що для стратегії (   ) доведена збіжність за ймовірніс-

тю, а для стратегії (  , ) проблема збіжності залишається відкритою. 

 

4.6. Порівняльний аналіз еволюційних алгоритмів 

Як уже зазначалося раніше, однією з головних відмінностей між ГА та ін-

шими EA, що використовуються сьогодні, є те, що ГА моделює еволюцію на 

рівні геномів, в інших методах еволюціонують фенотипи. Багато модифікацій 

EA використовують різні представлення для популяції індивідів, що розвива-

ються. Якщо ГА використовує, у загальному випадку, бінарні рядки для пред-
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ставлення індивідів, EC базуються на більш загальних дійсночисельних пред-

ставленнях. У ГП використовують представлення у вигляді дерев, ЕП спочатку 

базувалося на представленнях у вигляді графів, а надалі використовують пред-

ставлення фенотипів, адекватних задачі, яка розв'язується. 

Інші особливості різних EA полягають у використанні генетичних опера-

торів. На відміну від інверсії бітів в ГА, у більшості EC гени мутують за допо-

могою додавання гаусівського шуму. ЕП застосовується для автоматів зі скін-

ченним числом станів, мутують індивіди при додаванні і вилученні, зміні пере-

ходів із стану в стан тощо. Зауважимо, що в ГА та ГП визначальним є оператор 

кросоверу, в EC та ЕП - мутації. 

Існують відмінності і в базових процесах EA. B ГА і ГП індивіди вибира-

ються для репродукції пропорційно значенню fitness-функції, а нашадки замі-

нюють елементи попередньої популяції з рівною ймовірністю. EA та ЕП вико-

ристовують протилежну стратегію, яка полягає в тому, що з рівними ймовірно-

стями обираються індивіди для репродукції, а вже їх виживання базується на 

значенні fitness-функції. Як помічено багатьма дослідниками, варіації порядку 

вказаних операцій несуттєво впливають на процес еволюції. 

Ключовою точкою є те, що всі EA базуються на фундаментальних дарві-

нівських принципах природної селекції. Переваги одного EA над іншим є пре-

дметом дискусії. 

 

4.7. Світові наукові школи еволюційного моделювання 

Відомою світовою школою, що представляє новий напрямок в еволюцій-

ному моделюванні, є школа доктора Кандіди Ферейри (Candida Ferreira) у Ве-

ликобританії. Її дослідження зосереджені на програмуванні генетичних виразів. 

Нові алгоритми, що розробляються представниками школи, використовують 

специфічні оператори комбінаторного пошуку, включаючи інверсію, вставку і 

вилучення генів та їх послідовностей, обмеження і узагальнення перестановок, 

які збільшують їх ефективність. Самі автори визначають програмування гене-

тичних виразів (ПГВ) як мультигенне (генотип/фенотип) кодування дерев вира-

зів, зв'язаних частковою взаємодією. Відомо, що в найпростішому випадку при 

одиничній довжині хромосоми, ПГВ еквівалентне ГА. 

Найбільш відомою школою, в якій досліджують генетичні алгоритми, ево-

люційні стратегії, генетичне програмування і еволюційне програмування, є ла-

бораторія еволюційних обчислень Департаменту комп'ютерних наук в універ-

ситеті Джорджа Мейсона в США. Керівництво школою здійснює учень Джона 

Холланда професор Кеннет Де Йонг. Лабораторія працює над проектами із за-

стосуванням моделей еволюції (в дарвінівському значенні). Такі моделі необ-

хідні для кращого розуміння еволюційних систем, вони використовуються для 

забезпечення робастності, гнучкості і адаптивності обчислювальних систем. 

Головного значення фахівці лабораторії надають вирішенню складних науко-

вих і технічних проблем, таких як інноваційне проектування, оптимізація і ма-

шинне навчання. 
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B аналогічному напрямку, але з акцентом на ГА, працює наукова школа 

професора Девіда Голдберга. Лабораторія генетичних алгоритмів розташована 

в Іллінойському університеті США. 

На відміну від класичних методів оптимізації, парадигма еволюційного 

моделювання дозволяє з іншого боку розглядати оптимізаційні задачі і процеси 

прийняття рішень, але не дає відповіді на численні питання. Які необхідні і дос-

татні умови збіжності кожного з методів? Наскільки інваріантними є еволюцій-

ні алгоритми по відношенню до вигляду fitness-функції, структур і вигляду по-

чаткових даних? Які EA більш ефективно використовувати для розв'язання ві-

домих задач оптимізації? 

Відповіді на ці питання є необхідними для побудови теорії еволюційного 

моделювання. Сучасні дослідження, на жаль, в переважній більшості орієнто-

вані на розв'язання конкретних задач і містять виключно експериментальні під-

твердження ефективного використовування того або іншого EA. 
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