
Модульна контрольна робота № 1 

з дисципліни “Самонавчання складних систем” 

 

Виконав(ла): студент(ка) гр. ___-____  _________________________________ 

Варіант № 1 

 

1. Вставте пропущене слово у визначення терміну «навчання». Це така структурну, функціональну чи якісну 

адаптацію системи та її параметрів до умов навколишнього середовища, яка дозволить в певних умовах існування 

системи _____________ заданий закон її функціонування на основі попередньої діяльності 

А) прогнозувати Б) аналізувати 

В) отримувати Г) відтворювати 

2. Не порожня множина предметів, що зустрічаються в одній транзакції без врахування їх кількості – це  

А) прожитковий мінімум Б) продуктовий набір 

В) ринковий кошик Г) предметний набір 

3. Оцінка асоціативного правила, яка дорівнює відношенню частоти появи умови в транзакціях, які містять й умову, і 

наслідок, до частоти появи наслідку в цілому – це  

А) підтримка правила Б) достовірність правила 

В) ліфт правила Г) поліпшення правила 

4. Для унеможливлення різких стрибків при навчанні нейронної мережі методом зворотного поширення 

застосовується 

А) коефіцієнт варіації Б) коефіцієнт інерції 

В) коефіцієнт швидкості навчання Г) коефіцієнт конгруентності 

5. Нейронна мережа з радіально-базисними активаційними функціями може мати  

А) один прихований шар Б) один або два прихованих шари 

В) скільки завгодно прихованих шарів Г) лише вхідний і вихідний шари 

6. Нейрони шару Кохонена в мережі зустрічного поширення можуть працювати в режимі (вказати всі вірні відповіді) 

А) акредитації Б) апроксимації 

В) інтерполяції Г) екстраполяції 

7. При застосуванні у якості зовнішнього критерію якості часткових моделей критерію регулярності, початкову 

вибірку ділять на навчальну і тестову у співвідношенні 

А) 70 на 30 Б) 60 на 40 

В) 50 на 50 Г) 90 на 10 

8. Головним недоліком критерію балансу змінних, що застосовується для оцінки моделей прогнозування за МГВА, є 

А) необхідність врахування кількох зовнішніх по 

відношенню до вибірки змінних 

Б) необхідність багаторазових розрахунків одних і тих 

самих змінних 

В) необхідність розрахунку одразу кількох критеріїв 

якості 

Г) необхідність введення та розрахунку додаткових 

змінних 

9. В методі групового врахування аргументів рекомендують до навчальної вибірки відносити 

А) рядки з більшим значенням дисперсії Б) рядки, що містять крайні точки координат 

В) рядки з меншим значенням дисперсії Г) рядки, що містять центральні точки координат 

10. Меметичні алгоритми відрізняються від решти методів еволюційного програмування тим, що у них 

використовується оператор 

А) селекції Б) схрещування 

В) мутації Г) пошуку 

11. Оптимальне рішення задачі може бути знайдене за допомогою еволюційного програмування за умови, що  

А) функція, що оптимізується, опукла Б) обрано достатньо велику кількість хромосом 

В) послідовність популяцій, що генерується алгоритмом - 

монотонна 

Г) алгоритм має достатній час для пошуку рішення 

12. Нормалізація і стандартизація вхідних значень мають на меті (вказати всі вірні відповіді) 

А) збільшення ентропії вхідної інформації Б) зменшення ентропії вхідної інформації 

В) збільшення кількості вагомих факторів Г) зменшення кількості вагомих факторів 

 



Модульна контрольна робота № 1 

з дисципліни “Самонавчання складних систем” 

 

Виконав(ла): студент(ка) гр. ___-____  _________________________________ 

Варіант № 2 

 

1. На відміну від експертних систем, парадигми, що розглядаються в курсі «самонавчання складних систем» 

А) не потребують експерта Б) не потребують програмної реалізації 

В) не можуть застосовуватись замість експерта Г) не дозволяють отримати знання як такі 

2. Оцінка асоціативного правила, яка дорівнює відношенню кількості транзакцій, що містять умову і наслідок, до 

кількості транзакцій, що містять тільки умову – це  

А) підтримка правила Б) достовірність правила 

В) ліфт правила Г) поліпшення правила 

3. На відміну від асоціативного правила вихідні дані для послідовних шаблонів мають містити 

А) кількість купленого товару Б) кількість повторень однакових покупок 

В) поле дати та часу Г) поле ідентифікатора продавця 

4. Алгоритм зворотного поширення похибки застосовується для навчання нейронних мереж саме такого типу 

А) комбінованих Б) радіально-базисних 

В) повнозв’язаних Г) прямозв’язаних 

5. Для прихованого шару нейронної мережі з радіально-базисними активаційними функціями справедливі 

висловлювання (вказати всі вірні відповіді) 

А) прихований шар має бути значно потужнішим за 

вхідний та вихідний 

Б) прихований шар має стільки нейронів, скільки 

прикладів обрано для навчання 

В) активаційні функції нейронів можуть бути однакові Г) активаційні функції нейронів мають вагу, зміщення та 

нахил 

6. Особливістю навчання першого шару мережі зустрічного поширення (шар Кохонена) є 

А) турнірний відбір нейрона-переможця Б) лінійна апроксимація значень входів 

В) опукла комбінація вхідних сигналів Г) навчання за один крок 

7. При застосуванні у якості зовнішнього критерію якості часткових моделей критерію незміщеності, початкову 

вибірку ділять на навчальну і тестову у співвідношенні 

А) 70 на 30 Б) 60 на 40 

В) 50 на 50 Г) 90 на 10 

8. Критерій якості моделей, що застосовується в МГУА виключно при прогнозуванні часових залежностей має назву 

А) критерій мінімуму дисперсії Б) критерій абсолютної незміщеності 

В) критерій відносної незміщеності Г) критерій балансу змінних 

9. Крім максимальної достовірності моделі при застосуванні методу групового врахування аргументів велику роль має  

А) точність розрахунку коефіцієнтів Б) простота результуючої моделі 

В) довжина отриманого виразу Г) універсальність отриманої моделі 

10. Серед відомих методів селекції батьків у генетичних алгоритмах відсутній 

А) турнірний  Б) пропорційний (рулетка) 

В) із заборонами (табу) Г) рівномірний 

11. Спосіб утворення нащадка, за яким єдиний відібраний батько передає всі свої гени нащадку, називається 

А) клонування Б) одноточковий кросовер 

В) панміксія Г) спадковість 

12. Універсальний алгоритм Фарара-Глобера вилучення мультиколінеарності використовує критерії (вказати всі вірні 

відповіді) 

А) Пірсона Б) Фарара 

В) Стьюдента Г) Глобера 

 



Модульна контрольна робота № 1 

з дисципліни “Самонавчання складних систем” 

 

Виконав(ла): студент(ка) гр. ___-____  _________________________________ 

Варіант № 3 

 

1. При навчанні певної складної системи за зовнішнім алгоритмом не застосовується метод навчання 

А) з «учителем» Б) без «учителя» 

В) спроб та помилок Г) змішаний 

2. Оцінка асоціативного правила, яка дорівнює числу транзакцій, які містять як умову, так і наслідок – це  

А) підтримка правила Б) достовірність правила 

В) ліфт правила Г) поліпшення правила 

3. Послідовність S називається підтримуваною клієнтом, якщо вона 

А) містить ідентифікатор клієнта Б) міститься в його клієнтській послідовності 

В) у ній міститься клієнтська послідовність Г) рівень підтримки її клієнтом вище певного рівня 

4. Серед відомих властивостей нейронних мереж до недоліків не слід зараховувати 

А) низьку швидкість навчання Б) можливість паралічу та перенавчання мережі 

В) можливість перенавчання Г) можливість апроксимації залежності довільного 

вигляду 

5. Навчання вагових коефіцієнтів нейронної мережі з радіально-базисною активаційною функцією  виконується  

А) градієнтним методом Б) розв’язанням матричного рівняння 

В) розв’язанням диференційного рівняння Г) методом зворотного поширення похибки 

6. В порівнянні з багатошаровою мережею прямого поширення мережа Кохонена-Гросберга має одночасно наступні 

властивості 

А) швидше навчається, більш точна Б) повільніше навчається, менш точна 

В) швидше навчається, менш точна Г) менш точна, більш універсальна 

7. Коефіцієнти опорних функцій в методі групового врахування аргументів при відновленні залежностей 

розраховують за допомогою 

А) методу найменших квадратів Б) методу вагових коефіцієнтів 

В) методу множників Лапласа Г) методу Жордана-Гауса  

8. Умовами зупинки роботи алгоритму методу групового врахування аргументів можуть бути (вказати всі вірні 

відповіді) 

А) мінімальне значення помилки наступного ряду більше 

мінімального значення помилки попереднього ряду 

Б) середнє значення коефіцієнта кореляції більше, ніжна 

попередньому ряду 

В) середнє значення помилки наступного ряду менше 

середнього значення помилки попереднього ряду 

Г) різниця між коефіцієнтами опорних функцій 

навчальної та тестової вибірки більші, ніж на 

попередньому ряду 

9. Критерій відносної незміщеності, який застосовується в методі групового врахування аргументів використовує 

А) лише двоелементні моделі Б) лише лінійні моделі 

В) поліноміальні моделі Г) тригонометричні моделі 

10. В кожному поколінні для створення нащадка можуть використовуватися гени 

А) одного з батьків Б) двох батьків 

В) довільної кількості батьків Г) всі відповіді вірні 

11. В еволюційних стратегіях можуть бути відсутні деякі оператори еволюційного програмування, втім, обов’язково 

присутній 

А) оператор селекції Б) оператор схрещування 

В) оператор мутації Г) оператор заміщення 

12. Методика box-counting (вказати всі вірні відповіді) 

А) застосовується при пошуку суттєво нелінійних 

залежностей 

Б) призначена для пошуку колінеарних факторів 

В) використовує критерій максимум ентропії моделей Г) призначена для визначення набору значимих факторів 

 



Модульна контрольна робота № 1 

з дисципліни “Самонавчання складних систем” 

 

Виконав(ла): студент(ка) гр. ___-____  _________________________________ 

Варіант № 4 

 

1. Метод навчання, коли школяр виконує самостійну роботу, а потім отримує за неї оцінку без тлумачення помилок 

називається 

А) навчання з «учителем» Б) навчання без «учителя» 

В) самонавчання Г) змішаний метод навчання 

2. Певна множина подій, що відбуваються спільно в часі чи просторі – це  

А) дефініція Б) асоціація 

В) транзакція Г) консолідація 

3. Послідовності, що задовольняють обмеженню мінімальної підтримки, називаються 

А) підтриманими Б) частими 

В) сильними правилами Г) шаблонами 

4. Одною з переваг нейронних мереж у порівнянні з іншими парадигмами штучного інтелекту є 

А) паралельна обробка інформації Б) послідовна обробка інформації 

В) циклічна обробка інформації Г) постійна обробка інформації 

5. Вихідний шар радіально-базисної мережі виконує  

А) лінійну згортку нелінійних функцій Б) нелінійну згортку лінійних функцій 

В) лінійну згортку лінійних функцій Г) нелінійну згортку нелінійних функцій 

6. Для ширини активаційних вікон РБФ-мережі справедливі наступні властивості (вказати всі вірні відповіді) 

А) їх легко визначити рішенням матричного рівняння Б) вони мають бути різні для кожного нейрона 

прихованого шару 

В) вони мають забезпечувати чітке розділення класів у 

просторі ознак 

Г) вони мають забезпечувати не конфліктність нейронів 

між собою 

7. Головний принцип, який лежить у основі методу групового врахування аргументів, – це  

А) принцип поступового ускладнення Б) принцип зовнішнього доповнення 

В) принцип спадкування властивостей Г) принцип внутрішньої гармонії 

8. Допоміжний критерій, що застосовується в методі групового врахування аргументів, оснований на дисперсійному 

аналізі, дозволяє однозначно відкинути моделі, для яких він 

А) менший за 0,5 Б) більший за 0,5 

В) більший за 1 Г) менший за 1 

9. Для визначення фактора зупинки алгоритму МГВА при застосуванні критерію незміщеності, використовують  

А) добуток значень критерію по всіх моделях Б) максимальне значення по моделях 

В) мінімальне значення по моделях  Г) середнє зважене значення по моделях 

10. Еволюційні стратегії відрізняються від решти методів еволюційного програмування тим, що у них не 

використовується оператор 

А) селекції Б) схрещування 

В) мутації Г) пошуку 

11. Числовий параметр генетичного алгоритму, який показує відсоток бітів хромосоми нащадка, які мають змінитися 

на протилежні, має назву 

А) ймовірність мутації Б) ймовірність інверсії 

В) ступінь мутації Г) ступінь пристосованості 

12. Алгоритм випадкового пошуку підмножини впливових факторів серед усіх вхідних передбачає (вказати всі вірні 

відповіді) 

А) розбиття одиничного гіперкубу на комірки Б) побудову моделей за допомогою МНК 

В) розбиття одиничного відрізка на інтервали Г) побудову моделей за допомогою МГВА 

 


