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АНОТАЦІЯ 
 

Апанасенко Д.В. Методи кластеризації нечітких даних спеціального 

вигляду та їх застосування. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук із 

спеціальності 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень» – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України, 

Київ, 2018. 

Підготовка дисертаційної роботи здійснювалась на кафедрі системного 

аналізу і теорії прийняття рішень факультету комп’ютерних наук та 

кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Дисертаційна робота присвячена розробці та практичному впровадженню 

методів і алгоритмів розв’язування задач кластеризації даних, що подаються 

сукупністю нечітких трикутних чисел, створенню підходів для дослідження 

динаміки в процесах кластеризації, розробці математичного та програмного 

забезпечення для обробки нечіткої інформації спеціального вигляду. 

Складність розв’язання задачі кластеризації приводить до принципово 

неоднозначних результатів. Це обумовлюється тим, що, по-перше, не існує 

однозначно найкращого критерію якості оцінки групування. В науковій 

літературі, присвяченій проблемам кластеризації, наведено великий перелік 

достатньо раціональних критеріїв, а також ряд алгоритмів, які не мають чітко 

вираженого критерію, але здійснюють ефективні процедури кластеризації за 

кінцевою побудовою. Зрозуміло, що усі вони можуть давати різні результати. 

По-друге, кількість кластерів, як правило, заздалегідь невідома і встановлює-

ться у відповідності з деяким суб’єктивним критерієм. По-третє, результат 

кластеризації суттєво залежить від метрики, вибір якої, як правило, також 

суб’єктивний і визначається експертом. 

Процес кластеризації може відбуватися з та без вчителя. У випадку 

наявності вчителя процес називається класифікацією, що вважається більш 
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простою задачею у порівнянні з класичною кластеризацією. Групування за 

відсутності вчителя характеризується великою невизначеністю як за вихідною 

множиною об’єктів, на якій здійснюється кластеризація, так і за методикою 

формування відносно однорідних груп. 

Пошук розв’язків задачі кластеризації також суттєво залежить від 

природи об’єктів групування. При цьому, особливе місце у сфері застосування 

процедур кластерного аналізу займають підходи та методики обробки даних, 

отриманих з джерел гуманітарного середовища  (соціальні мережі, опитування, 

тощо). В процесі функціонування середовище вносить зміни у стани об’єктів, 

що також необхідно враховувати в процедурах кластеризації. Значні успіхі в 

розв’язанні задач групування на основі статистичних, ієрархічних та евристич-

них обчислювальних методів отримано у роботах И.Д.Манделя, В.Durand’а, 

W.T.Williams’а, G.N.Lance, M.Jamba, К.В.Воронцова, А.П.Котова та інших. 

Дослідження проблем кластеризації з урахуванням невизначеності та 

неточності вихідних даних,  динамічних властивостей процесів групування 

знайшли своє відображення у роботах А.Jain’а, М. Murty, Р. Flynn’a, J. Kogan’a, 

C. Nicholas’a, M. Teboulle, Д.А. Вятченина та ін.  

Актуальність і перспективність задач сукупного аналізу динаміки 

структур соціального середовища, необхідність вирішення задач групування 

даних, встановлення та дослідження зв’язків на основі графів і текстових даних, 

що отримуються з соціальних мереж, з метою розв’язування сучасних проблем 

формалізації та дослідження потоків інформаційного розповсюдження та 

впливу визначили мету дисертаційного дослідження. 

У дисертації проведено дослідження та розробку моделей, методів і 

алгоритмів для розв’язання задач кластеризації сукупності даних, що 

подаються у вигляді складених нечітких трикутних чисел. В роботі 

запропоновано нову методику застосування складених нечітких чисел для 

формалізації невизначеності, проведено формалізацію процедур кластеризації 

інформації в умовах невизначеності, розроблено методи групування даних, 

поданих у вигляді сукупності нечітких чисел спеціального вигляду, досліджено 
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динаміку процесу розвитку кластерних структур, вдосконалено застосування 

генетичного алгоритму для задачі кластеризації. 

Наведено аксіоматику нечітких множин, основні поняття і визначення 

нечітких величин і нечітких чисел. Проведено огляд використання нечітких 

множин та математичних моделей нечітких систем. Відмічено, що 

перспективним напрямком формалізації нечіткості є використання трикутних 

нечітких величин, основною ідеєю визначення яких є побудова інтервалів 

можливих значень невизначеного (невідомого) параметра з застосуванням 

лінійної функції належності. 

Наведено основні положення про нечіткі трикутні числа, викладено 

аксіоматику їх використання. Розглянуто принцип формалізації невизначеності 

даних у вигляді сукупності складених нечітких чисел, сформульовано поняття 

відстані між довільними парами складених нечітких чисел на основі 

застосування зрізів скалярного та векторного рівнів, запропоновано принцип  

порівняння відстаней між собою. Проведено огляд традиційних підходів та 

методів кластеризації, їх основні властивості та умови використання. 

Досліджено методики групування складених нечітких чисел трикутного 

вигляду. Розроблено методи розв’язання задачі кластеризації станів нечіткої 

системи, що описуються сукупністю складених нечітких чисел. Розглянуто 

умови їх конструктивного застосування в задачах групування. Наведено 

приклади використання методів при розв’язуванні практичних задач, 

проаналізовано результати чисельних експериментів. 

Проаналізовано основні етапи роботи генетичного алгоритму, наведено 

сутність операторів генетичного алгоритму. Основну увагу зосереджено на 

використанні генетичного алгоритму для кластеризації даних, які подаються 

сукупністю складених нечітких чисел трикутного вигляду. Запропоновано 

спосіб кодування ознак, заданих цілими числами та числами з плаваючою 

крапкою, з використанням кодів Грея, наведено схему функціонування 

основних операторів генетичного алгоритму за умов запропонованого подання 
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та кодування даних. Сформульовано схему групування нечітких даних на 

основі генетичного алгоритму. 

У роботі запропоновано формалізацію динаміки кластерних структур, 

що формуються на основі змінних у часі сукупностей складених нечітких 

чисел. В якості моделі процесу змін у сукупності розглянуто нечітку різницеву 

систему, стани якої в довільний момент часу є складеними нечіткими 

числами. Сформульовано поняття траєкторії та регулярної траєкторії системи.  

Для проведення процедури формування кластерних структур у формі 

однорідних груп з урахуванням динаміки сукупності розглянуто різні випад-

ки нечітких станів системи. Зроблено припущення щодо умов визначення 

центрів у динамічних кластерних структурах на кожному кроці процесу змін 

сукупності складених нечітких чисел, яке базується на результатах аналізу 

поведінки окремих компонент нечіткої системи. 

Розглянуто  методику вибору рішень за умов подання вихідних даних у 

вигляді сукупності складених нечітких чисел та за наявності набору критеріїв, 

множини значень яких задаються числовими інтервалами з лінійними 

функціями належності. Задача вибору розглядається як задача групування 

(кластеризації) нечітко визначених даних з заданими центрами кластерів, для 

вирішення якої використовуються різні методики.  

Наведено приклади практичних задач, при розв’язуванні яких враховує-

ться невизначеність даних. Запропоновано варіант реалізації генетичного 

алгоритму для розв’язання задачі складання розкладу.  Формалізовано 

процес розподілу мережевих ресурсів в дворівневій системі Інтернет-доступу 

на основі використання неперервно-дискретної моделі виробничо-

транспортної задачі та опису даних у вигляді складених нечітких чисел. 

Реалізовано алгоритми кластеризації та прийняття рішень в ситуаціях зі 

складеними нечіткими вихідними даними. 

Побудовано модель складання розкладу з урахуванням побажань 

викладачів щодо часу проведення навчальних занять. Інформація про рівні 

задоволення викладачів вибором того чи іншого часового інтервалу подається у 
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вигляді складених нечітких чисел, що описують бажані інтервали часу в межах 

робочого тижня. Реалізовано операції схрещування та мутації, що враховують 

специфіку задачі. 

Побудовано математичну модель для визначення оптимального 

розподілу потужностей каналів передачі даних у мережі, запропоновано 

алгоритми для розв’язання задачі розподілу потужностей каналів за умов 

використання трьох комунікаційних серверів. Запропоновано новий підхід 

для розв’язання задачі розподілу потужностей як виробничо-транспортної 

задачі. Він базується на її зведенні до дворівневої транспортної задачі. 

Отримано розв’язок задачі групування користувачів за рівнями споживання 

мережевих потужностей та відповідної задачі ефективного розподілу ресурсів 

каналів передачі даних серед груп користувачів, що обслуговуються. 

Наведено приклади розв’язуваня практичних задач визначення обсягів 

пропускних здатностей каналів мережі інформаційно-обчислювального центру 

для ситуацій, в яких потужності з’єднань описуються сукупністю даних у 

вигляді сукупності складених нечітких чисел. Проведено аналіз розв’язків, 

отриманих різними методами. 

Ключові слова: складені нечіткі числа, нечіткі трикутні числа, задача 

кластеризації, генетичний алгоритм, динамічна кластеризація, пропускна 

здатність, виробничо-транспортна модель, розподіл ресурсів, дворівнева задача 

оптимізації. 
 

ANNOTATION 
 

Apanasenko D.V. Methods of clustering fuzzy data of a special kind and 

their application. – Manuscript. 

The dissertation for a degree of candidate of technical sciences, speciality 

01.05.04 – system analysis and optimal decision theory. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv MES of Ukraine, Taras Shevchenko National 

University of Kyiv MES of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The preparation of the dissertation was carried out at Department of System 
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Analysis and Decision Making Theory of Computer Science and Cybernetics of 

Taras Shevchenko National University of Kyiv. 

The thesis is devoted to the development and practical implementation of 

methods and algorithms for solving data clustering problems presented by a set of 

fuzzy triangular numbers, the creation of approaches for studying the dynamics in the 

processes of clusterization, the development of mathematical and software for the 

processing of fuzzy information of a special form. 

The complexity of solving the problem of clustering leads to fundamentally 

ambiguous results. This is due to the fact that, firstly, there is no unambiguously 

the best criterion for assessing the quality of the grouping. In the scientific 

literature on clustering problems, a large list of sufficiently rational criteria is 

presented, as well as a number of algorithms that do not have a clearly expressed 

criterion, but carry out effective clustering procedures for the final construction. 

It's clear that they all can produce different results. Second, the number of clusters, 

as a rule, is not known in advance and is determined in accordance with some 

subjective criterion. Thirdly, the result of clustering essentially depends on the 

metric, the choice of which is usually also subjective and determined by expert. 

The process of clustering can occur with and without a teacher. The process 

without a teacher is called a classification, which is considered a more simple task 

than classical clustering. Grouping in the absence of a teacher is characterized by 

great uncertainty as the initial set of objects, which is carried out by clusterization, 

and by the method of formation of relatively homogeneous groups. 

The search for solutions to the clustering problem also depends significantly 

on the nature of the grouping objects. At the same time, approaches and methods 

for processing data from sources of the humanitarian environment (social 

networks, surveys, etc.) take a special place in the sphere of application of cluster 

analysis procedures. In the process of functioning, the environment changes the 

state of the objects, which also needs to be taken into account in the clustering 

procedures. Significant successes in solving the grouping tasks on the basis of 

statistical, hierarchical and heuristic computational methods were obtained in the 
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works of  I.D. Mandel, B. Durand, W.T. Williams, G.N. Lance, M. Jamba, K.V. 

Vorontsov, A.P. Kotov and others. 

The study of clusterization problems, taking into account the uncertainty and 

inaccuracy of the initial data, the dynamic properties of the grouping processes, 

was reflected in the works of A. Jain, M. Murty, R. Flynn, J. Kogon, C. Nicholas, 

M. Teboulle, D.A. Vyatchenko and others. 

Actuality and perspective of the tasks of the combined analysis of the 

dynamics of the social environment structures, the need to solve the problems of 

data grouping, the establishment and research of connections on the basis of 

graphs and text data obtained from social networks, in order to solve the modern 

problems of formalization and research flows of information dissemination and the 

impact of the goal of the dissertation study. 

The thesis is devoted to the development and practical application of models, 

methods and algorithms for solving tasks of clustering of a set of data presented in 

the form of complex fuzzy triangular numbers were carried out. The paper proposes a 

new method for the use of complex fuzzy numbers to formalize uncertainty, 

formalizes clustering information procedures under uncertainties, investigates the 

dynamics of the process of cluster structures development, and improves the 

application of the genetic algorithm for the clusterization problem. 

The axioms of fuzzy sets, the basic concepts and the definition of fuzzy 

quantities and fuzzy numbers are given. An overview of the use of fuzzy sets and 

mathematical models of fuzzy systems is carried out. It is noted that the perspective 

direction of falsification formalization is the use of triangular fuzzy quantities, the 

main idea of which is the construction of intervals of possible values of an indefinite 

(unknown) parameter with the use of linear membership function. 

The basic provisions on fuzzy triangular numbers are presented, their 

axiomatics are described. The principle of formalization of uncertainty of data in the 

form of a set of complex fuzzy numbers is considered, the notion of distance between 

arbitrary pairs of fuzzy numbers is formulated on the basis of application of sections 

of scalar and vector levels, the principle of comparison of distances with each other is 
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proposed. An overview of traditional approaches and methods of clustering, their 

main properties and conditions of use. 

The methods of grouping complex fuzzy numbers of a triangular type are 

investigated. Methods of solving the problem of clustering states of fuzzy systems, 

which are described by a set of complex fuzzy numbers, are developed. The 

conditions of their constructive application in the problems of grouping are 

considered. Examples of using methods in solving practical problems are given, 

results of numerical experiments are analyzed. 

The basic stages of the work of the genetic algorithm are analyzed, the essence 

of the operators of the genetic algorithm is presented. The main focus is on the use of 

a genetic algorithm for data clustering, which is fed by a set of complex fuzzy 

numbers of a triangular form. A method for coding the characters given by integers 

and floating point numbers using Gray codes is proposed, and the scheme of the 

operation of the main operators of the genetic algorithm under the proposed 

presentation and data encoding is presented. The scheme of grouping fuzzy data 

based on the genetic algorithm is formulated. 

The paper proposes the formalization of the dynamics of cluster structures, 

which are formed on the basis of time-varying sets of complex fuzzy numbers. As a 

model of the process of changes, a totally unclear difference system is considered, the 

states of which at any time are composed by fuzzy numbers. The concept of the 

trajectory and the regular trajectory of the system are formulated.  

For the procedure of formation of cluster structures in the form of 

homogeneous groups taking into account the dynamics of the population, various 

cases of fuzzy states of the system are considered. An assumption is made about the 

conditions for determining the centers in dynamic cluster structures at each step of 

the process of changes in the set of fuzzy numbers, which is based on the results of 

the analysis of the behavior of the individual components of the fuzzy system. 

The method of choosing solutions under the conditions of presentation of the 

initial data in the form of a set of complex fuzzy numbers and in the presence of a set 

of criteria, the set of values of which are given in numerical intervals with linear 
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membership functions are considered. The task of choice is considered as a task of 

grouping (clustering) of uncertain data with given cluster centers, for the solution of 

which different methods are used. 

Examples of practical problems are given, in the solution of which the 

uncertainty of data is taken into account. The variant of implementation of the genetic 

algorithm for solving the scheduling problem with the consideration of teachers' 

wishes regarding the time of conducting training sessions is offered. The process of 

distribution of network resources in a two-level system of Internet access is 

formalized based on the use of a continuous-discrete model of the production 

transport task and the description of data in the form of complex fuzzy numbers. 

A model for drawing up a schedule based on the wishes of teachers regarding 

the time of conducting training sessions was constructed. Information about the level 

of satisfaction of teachers by choosing one or another time interval is presented as 

folded fuzzy numbers that describe the desired time intervals within the working 

week. Transactions and mutations that take into account the specifics of the task are 

implemented. 

A mathematical model for determining the optimal distribution of capacities of 

data transmission channels in a local network is constructed, algorithms are proposed 

for solving the problem of distribution of channel capacities. The solution of the task 

of grouping users by the levels of consumption of network capacities and the 

corresponding task of efficient allocation of resources of channels of data 

transmission among the user groups served. 

Examples of solving practical problems of determining the capacity of the 

channels of the information and computer center network for situations in which the 

power of the connections is described by a set of data in the form of a set of complex 

fuzzy numbers are given. The analysis of solutions obtained by different methods is 

carried out. 

Key words: fuzzy numbers, fuzzy triangle numbers, clusterization task, genetic 

algorithm, dynamic clausterization, network capacity, production transport model, 

resource distribution, a two-level optimization task. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Інформаційні технології впевнено інтегрувалися в 

життя сучасної людини. На сьогоднішній день вони надають можливість для 

здійснення online-покупок, геопозиціонування, розробки власних додатків, 

спілкування. Особливе місце у сфері активного впровадження інформаційних 

технологій займають явища, що відбуваються у соціальному середовищі. 

Традиційна задача групування даних у відносно однорідні групи у цьому 

випадку не тільки є актуальною в сучасних умовах, а й постійно отримує новий 

розвиток в силу необхідності оперативного опрацювання величезних потоків 

інформації та вирішення проблеми побудови інформаційних співтовариств [1]. 

Задача, яка виникає в самих різних сферах соціуму включає в себе проблему 

виділення кластерів і задачу знаходження еталонних вузлів в сукупності даних. 

При цьому, в реалізації методів кластеризації важливу роль мають характерис-

тики належності даних до групи, способи обчислення відстаней між елемента-

ми, вагові коефіцієнти, що залежать від конкретної предметної області і 

спостережень, отриманих в рамках цієї області.  

Серед особливо яскравих прикладів впровадження нових технологічних 

рішень у соціумі виділяються соціальні мережі. Основна ідея створення 

соціальних мереж - здійснення нового віддаленого способу спілкування. 

Соціальні інтернет-сервіси надають можливість повідомляти інформацію в 

різних форматах: текстовому, графічному, відео, аудіо. На основі використання 

соціальних сервісів з'являються значні можливості для об'єднання, координації 

та маніпулювання людей з боку зацікавлених осіб, які переслідують певні цілі. 

Саме соціальні мережі активно використовувалися як засіб для миттєвого 

обміну повідомленнями на тій території, де може виникнути проблема зі 

зв'язком. Беручи до уваги технологічний розвиток і комунікаційний потенціал 

засобів зв'язку та соціальних мереж, можна очікувати, що соціальні мережі 

зможуть виступати потужним інструментом, що може впливати на громадський 

порядок і безпеку. Зі збільшенням доступності широкосмугового доступу в 
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мережу Інтернет та розвитком мобільного Інтернету обсяги інформації та 

показники використання соціальних мереж будуть тільки зростати. Завдання, 

що є дуже актуальним у суспільстві, полягає у необхідності виявлення спільнот 

та груп у середовищі користувачів соціальних мереж, які можуть становити 

небезпеку або несуть прямі погрози. У зв'язку з цим потрібно вирішувати два 

актуальні завдання. По-перше, необхідно за певним критерієм ідентифікувати 

сукупність груп в якості таких, що привертають увагу з точки зору небезпеки. 

По-друге, створити ефективні підходи для здійснення семантичного аналізу 

інформаційних повідомлень усередині групи, що об’єднується засобами 

соціальної мережі. 

При цьому необхідно зауважити на наявність у сукупностях явищ та груп 

соціального середовища широкої неоднорідності та суттєвої внутрішньої 

розшарованості. Це зумовлено нерівномірністю розвитку окремих одиниць 

сукупності та своєрідністю умов, у яких вони функціонують (природних, 

технологічних тощо). Одні сукупності поділяються на чітко визначені, ізольовані 

класи (групи, типи), іншим властива латентна, прихована структура. Серйозною 

проблемою виступає також обсяг інформації, що потребує обробки, швидкість 

пошуку та аналізу даних в умовах надзвичайно великих інформаційних потоків.  

Тому зрозумілою та дуже важливою стає задача створення ефективних 

технологій, що дозволяють проводити комплексний аналіз різнорідних за 

обсягом, складом і якістю даних, які генеруються соціальним середовищем [2]. 

В умовах великого обсягу інформації, представленої в соціальних мережах, 

потребують свого розв’язування багато нетривіальних задач, одна з яких - 

семантичний аналіз тексту. Ефективним вирішенням цієї проблеми є створення 

інтелектуальних систем, які б допомогли провести попередню кластеризацію 

учасників мережі в однорідні групи з подальшим семантичним аналізом 

внутрішньо-групових повідомлень. Аналіз сучасного стану в області розробки 

систем кластеризації і аналізу даних показали, що в якості рішення можливе 

застосування технологій мультиагентних систем. Використання цієї технології 

знайшло широке впровадження також у прикладних областях, де для досягнен-
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ня поставленої мети (або цілей) потрібно проводити паралельне розв’язування 

різних за складом і якістю задач, наприклад, у таких сферах як обслуговування 

процесів масового виробництва, системи управління міським середовищем, 

пошукові системи Інтернету. Одним з таких багатоаспектних завдань є 

виявлення соціальних груп та спільнот у середовищі спостереження [3]. 

 Ще однією важливою особливістю даних про соціальні події та явища, 

яка характерно проявляється у соціальних мережах, є постійна модифікація їх 

складу. Динамічний підхід - напрямок у вивченні соціальних мереж, в якому 

об'єктами досліджень є зміни в мережевій структурі з часом: з'являються нові 

учасники, деякі учасники припиняють взаємодію, виникають нові зв'язки, деякі 

зв'язки застарівають за умов, що учасники перестають взаємодіяти. Це 

призводить до структурних змін в соціальних мережах в цілому і в окремих 

спільнотах.  

 Загальну схему дисертаційного дослідження наведено на рис. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема дисертаційного дослідження 
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Розв’язання задач кластеризації для 
сукупності складених нечітких чисел 
(СНЧ) 

Застосування генетичного алгоритму в 
задачах групування для сукупності 
СНЧ 

Моделювання динаміки кластерних 
структур в задачах групування для 
сукупності СНЧ 

Розробка алгоритму підтримки 
прийняття рішень та реалізації 
сценарно-прецедентної системи за 
умови подання даних сукупністю СНЧ 
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Актуальність і перспективність задач сукупного аналізу динаміки 

структур соціальних спільнот, необхідність вирішення задач групування даних, 

встановлення та дослідження зв’язків, що отримуються з соціальних мереж, з 

метою розв’язування сучасних проблем організації, збору, формалізації та 

дослідження інформаційних потоків з урахуванням невизначеності подання 

інформації визначили вибір теми, мети і задач дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертаційна робота є складовою частиною наукових робіт, що ведуться 

на кафедрі системного аналізу і теорії прийняття рішень факультету 

комп’ютерних наук та кібернетики та в науково-дослідному секторі "Проблем 

системного аналізу" Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Дослідження виконувалися в рамках науково-дослідної теми 

№16БФ015-02 “Розробка нових математичних методів системного аналізу і 

теорії оптимальних рішень та їх застосування” (державний номер реєстрації 

0116U002529, термін виконання 2016-2018г.г., в рамках програми "Інформати-

зація суспільства") і науково-дослідної теми «Розробка і впровадження 

інформаційної та організаційної системи заходів по забезпеченню інноваційної 

спрямованості науково-дослідних робіт в Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка», НДР № 08БП 013-01 (за напрямом 

Підпрограми "Інформаційні технології в науці та навчальному процесі").  

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розробка конструктивних 

підходів для формалізації та розробки процедур кластеризації даних, що 

подаються сукупністю нечітких трикутних чисел. Крім цього, ставляться задачі 

створення підходів для дослідження динаміки в процесах кластеризації, 

розробки математичного та програмного забезпечення для обробки нечіткої 

інформації спеціального вигляду, а також розв’язання на основі розроблених 

методик задачі оптимального розподілу потужностей каналів передачі даних у 

компьютерній мережі. Результати дослідження можуть бути використані для 

розв’язування різноманітних прикладних задач аналізу інформаційних процесів 

із застосуванням систем підтримки прийняття рішення. 
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Досягнення мети пов'язано з розв'язанням наступних задач: формалізація 

процедур кластеризації інформації в умовах невизначеності; створення методи-

ки застосування складених нечітких чисел для формалізації невизначеності; 

дослідження та розробка методів групування даних, поданих у вигляді 

сукупності нечітких чисел спеціального вигляду; вдосконалення застосувань 

генетичного алгоритму для задачі кластеризації; розробка методу розрахунку 

раціональної кількості груп мережевих маршрутізаторів для оптимального 

розподілу потужностей каналів передачі даних у компьютерній мережі.  

Об’єктом дослідження є процеси групування інформації, способи 

формалізації невизначеності та алгоритми обробки нечітких даних спеціального 

вигляду. Предмет дослідження – методи формалізації та дослідження 

динаміки процесів кластеризації, математичні методи та програмні засоби 

аналізу нечіткої інформації, їх використання для оптимального розподілу 

потужностей каналів в задачах передачі даних. 

Методи дослідження. Методологічну основу складає системний підхід 

до дослідження процесів формалізації та аналізу динаміки складних процесів і 

систем. При розв’язанні поставлених задач були використані методи 

системного аналізу, методи дослідження теорії нечітких множин, методи 

дослідження динамічних систем, теорії оптимізації та теорії прийняття рішень. 

Наукова новизна отриманих результатів. У процесі розв’язання задач  

дослідження отримано нові наукові результати, які полягають в наступному: 

§ запропоновано новий підхід для формалізації невизначеності у вигляді 

складених нечітких чисел та побудови множин скалярного та векторного рівня; 

§ для аналізу процесів та проведення групування нечіткої інформації 

запропоновано новий підхід, що базується на застосуванні множин рівня 

спеціального вигляду та оригінальній методиці обчислення відстані; 

§ вперше запропоновано методи кластеризації даних, поданих у вигляді 

сукупності нечітких чисел; 

§ набула подальшого вдосконалення методика застосування генетичного 

алгоритму для роз’язання задачі кластеризації;  
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§ сформульовано нову оптимізаційну задачу математичного програмування 

для розрахунку раціональної кількості груп маршрутизаторів для забезпечення 

оптимальної потужності каналів передачі даних; 

§ розроблено та впроваджено новий метод розв’язання задачі розрахунку 

оптимальної потужності каналів передачі даних у комп’ютерній мережі. 

  Обґрунтованість та достовірність отриманих результатів підтверджується 

коректністю постановок задач, строгим доведенням теорем, узгодженістю 

отриманих  аналітичних результатів з даними чисельного експерименту. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в розробці нового 

підходу до формалізації невизначеності, у дослідженні та розв’язанні ряду 

практичних задач з нечіткими вхідними даними. Ці результати можуть бути 

використані при створенні ефективних програмних систем для аналізу та 

реалізації процесів групування інформації, для підтримки прийняття рішень 

при дослідженні систем, що функціонують в умовах невизначеності. 

Розроблені методи та підходи використані для розрахунку оптимальної 

кількості маршрутизаторів для забезпечення передачі даних у компьютерній 

мережі ІОЦ Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Результати дисертаційного дослідження використовуються у навчальному 

процесі на факультеті комп’ютерних наук та кібернетики Київського національ-

ного університету імені Тараса Шевченка при підготовці спеціальних курсів 

«Невизначеність та групування інформації» та «Методи дослідження динаміки 

нечітких систем» (спеціальність «системи і методи прийняття рішень»). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

працею, в якій висвітлені власні ідеї та розробки автора, що дозволили досягти 

поставленої мети. Наукові положення, пропозиції та рекомендації, що 

виносяться на захист, отримані здобувачем самостійно. У спільних роботах із 

науковим керівником Є.В.Івохіним, вибір методів дослідження та доведення 

основних результатів виконано автором, особистий внесок якого полягає у 

наступному: у роботі [2] формалізовано процеси кластеризації складених 

нечітких даних на основі множин скалярного рівня; у роботі [3] наведено опис 
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математичних методів групування складених нечітких даних на основі множин 

векторного рівня; у роботі [4] запропоновано методику розв’язання 

трьохіндексної транспортної задачі шляхом зведення її до відповідної 

дворівневої  задачі оптимізації; у роботі [5] запропоновано узагальнення 

методики кластеризації нечітких даних на основі множин векторного рівня, 

наведено чисельні результати розрахунків; у роботі [6] наведено приклади 

практичного застосування методів групування для розв’язування задачі 

розподілу потужностей каналів передачі даних в комп’ютерній мережі. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи 

доповідалися та обговорювалися на наукових конференціях та семінарах: 

VIІ міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми 

математичного моделювання, прогнозування та оптимізації» (Кам’янець-

Подільський, квітень, 2016); міжнародній школі-семінарі «Теорії прийняття 

рішень» (Ужгород, вересень, 2016); Міжнародній науковій конференції 

“Problems of Decision Making under Uncertainties” (Вільнюс, Літва, серпень, 

2017; Прага, Чехія, серпень, 2018); Міжнародній науковій конференції ім. Т.А. 

Таран ”Интеллектуальний анализ информации” (ІАІ) (Київ, травень, 2017); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Обчислювальний інтелект» 

(Київ, травень, 2017); на наукових семінарах факультету комп’ютерних наук та 

кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Публікації. Основні наукові твердження, висновки і результати дисерта-

ційної роботи опубліковані в 11 наукових працях. З них – 6 наукових статей, у 

тому числі 5 у фахових виданнях [1-5],  1 стаття у виданні, яке входить до 

наукометричної бази даних SCOPUS [5], 5 – праці та тези наукових 

конференцій [7-11]. 

Структура дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, п’яти 

розділів, висновку, списку використаних джерел з 85 найменувань (на 8 

сторінках) і п’яти додатків (на 11 сторінках). Загальний обсяг роботи становить 

147 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. 

ПРОБЛЕМИ ГРУПУВАННЯ НЕЧІТКИХ МНОЖИН І НЕЧІТКИХ 

ЧИСЕЛ 
 
1.1. Загальні підходи до формалізації нечіткості 
 

Застосування традиційної теорії звичайних або чітких множин для 

математичного моделювання різноманітних систем, наприклад, таких, які 

описують фізичні процеси або події, що відбуваються в сфері людського 

суспільства, не завжди є коректним, а в деяких випадках навіть можливим, 

через наявність в них багатьох невизначеностей. Неможливість одержання 

істотних висновків про поведінку таких систем приводить до необхідності 

залучати до їх аналізу підходи, які є наближеними за своєю природою. 

На сьогоднішній день існують декілька способів опису неточності й 

невизначеності вимірювань і спостережень. Перший з них - це застосування 

імовірнісних методів, успішне використанне яких у статистиці зробило методи 

теорії ймовірностей широко розповсюдженими у всіх сферах життя, особливо з 

розвитком технічної кібернетики. Найбільш виправдане таке застосування 

виявилося там, де мова йшла про однорідні події масового характеру, а саме – у 

теорії масового обслуговування й у технічній теорії надійності [4, 5]. 

З іншого боку, за час інтенсивного використання імовірності було 

виявлено кілька недоліків імовірнісного підходу, з яких відзначимо два: 

-  складність визначення розподілів апріорних й умовних ймовірностей; 

- невиконання на практиці властивості адитивності, пов’язане з неадитив-

ністю міри людського мислення [6]. 

Останнім часом в наукових публікаціях з’явилися роботи, що ставлять 

під сумнів тотальну пристосованість імовірнісної теорії до обліку невизначе-

ності. Автори робіт закономірно відзначали, що класична ймовірність аксіо-

матично визначена як характеристика генеральної сукупності статистично 

однорідних випадкових подій. У випадку відсутності статистичної однорід-

ності застосування класичної ймовірності в аналізі виявляється незаконним. 
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Дуже поширеною в фундаментальних та прикладних дослідженнях стає 

теорія нечітких множин, що забезпечує можливість теоретико-множинного 

представлення неточних понять. 

Існує багато підходів до побудови та математичної обґрунтованості 

загальної теорії нечітких множин. Основи математичного апарату теорії 

нечітких множин і відношень ввів Л.A. Заде [7-11]. Представлені означення, 

операції над нечіткими множинами, відображення нечітких множин і їх 

властивості складають математичну основу для опису систем, які враховують 

невизначеність. 

Інший спосіб побудови аксіоматичної теорії опису нечіткості 

запропоновано Наміасом [12]. Математичний апарат формується на 

використанні так званого простору можливостей (Наміас називає його 

простором паттернів) [13]. 

Рівні представлення нечіткості (неточності, невизначеності) можуть 

бути узагальнені за допомогою нечітких множин довільного степеня ієрархії. 

Одним з таких представлень є поняття нечіткої множини другого рівня, 

запропонованого Орловським С.А. [14]. Серед інших узагальнень добр 

відоме також поняття невизначених нечітких множин, яке вперше було 

запропоноване Пит’євим Ю.П. [15]. 

Ще одним альтернативним математичним засобом роботи з нечіткими 

поняттями (об’єктами) є теорія неточних множин, початок якої було 

покладено Павлаком [16]. Фундаментальне припущення в теорії неточних 

множин полягає у тому, що будь-який об’єкт сприймається за тією 

інформацією, яка про нього є доступною. При цьому, така інформація може 

бути недостатньою, щоб точно характеризувати об’єкт, який розглядається.  
 

1.2. Аксіоматика нечітких множин: основні поняття та означення 
  

Поняття нечіткої множини ввів Л.А. Заде в роботі [7]. Впроваджене 

автором поняття застосовне для проблеми, що людський спосіб міркувань, 

який спирається на природну мову, не може бути описаний у рамках 
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традиційних математичних формалізмів. Цим формалізмам притаманна 

строга однозначність інтерпретації, а все, що зв'язано з використанням 

природної мови, має багатозначну інтерпретацію. Тому звичайні кількісні 

методи аналізу неефективні при аналізі гуманістичних систем, тобто систем, 

у яких істотна роль належить судженням і знанням людини.  Ідея Л. Заде 

складалася в побудові математичного апарата, в основі якого лежала б не 

класична теорія множин, а теорія нечітких множин. Послідовно проводячи 

ідею нечіткості, на думку Л. Заде, можна побудувати нечіткі аналоги 

основних математичних понять і створити необхідний формальний апарат 

для моделювання людських міркувань і людського способу рішення задач. 

Техніка, яку розвивав Л. Заде, базується на використанні функцій 

належності. Ці функції дають суб’єктивне представлення експерта 

(дослідника) про особливість досліджуваної операції, про характер обмежень 

і цілей дослідника. Маючи у своєму розпорядженні функції належності, 

дослідник одержує в свої руки певний апарат, який дозволяє будувати оцінки 

для наявної сукупності альтернатив на основі деякої система гіпотез, що 

формується в термінах “суб’єктивної” належності. В подальшому,  результат 

аналізу отримується в нечіткій формі – в формі функції належності деякій 

множині.  

Традиційну теорію (звичайних) множин можна розглядати як 

частинний випадок теорії нечітких множин. В традиційній прикладній 

математиці під поняттям множини розуміється сукупність елементів 

(об’єктів), які мають деяку загальну властивість. Наприклад, множина чисел, 

величина яких не менше заданого числа, множина векторів і т.д. 

Звичайну множину , яка формується з елементів універсальної 

множини , прийнято визначати як деяку колецію елементів . Кожен з 

елементів може належати або не належати множині , такій, що .  Цю 

множину можна описати різними способами: можна перелічити ті елементи, що 

належать множині; можна описати множину аналітично, за допомогою рівнянь 

та нерівностей (обмежень); можна визначити елементи множини з 

A

X XxÎ

A A XÌ
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використанням характеристичної функції : . 

 У багатьох випадках, однак, на питання про належність елементів до 

множини відповісти непросто. Множини, які зв’язані, наприклад, з поняттям 

«значний», «велике число», «подібний», «приблизно дорівнює 10», не 

можуть бути інтерпретовані засобами класичної теорії множин або теорії 

ймовірності. Для роботи з об’єктами такого змісту використовують 

концепцію нечіткої множини Заде [7], у відповідності до якої, нечітка 

підмножина заданої множини  формується як непорожня підмножина 

 прямого добутку  з деякою функцією . 

У подальшому викладенні будемо називати нечіткі підмножини заданої 

множини  “нечіткими множинами”, а саму множину  – “універсальною 

множиною”. Позначення звичайних множин будемо записувати великими 

латинськими літерами, а нечітких множин – великими літерами з хвилею. 

Означення 1.1. Нечіткою множиною  універсальної множини , 

називається сукупність пар , де  – відображення 

множини  в одиничний відрізок [0,1] і називається функцією належності 

нечіткої множини . 

 Значення функції належності  для елемента  називається 

ступенем належності. Інтерпретацією ступеня належності  є 

суб'єктивна міра того, наскільки елемент  відповідає поняттю, зміст 

якого формалізується нечіткою множиною .  

Розглянемо можливі операції над нечіткими множинами. Традиційні 

операції доповнення, перетину та об’єднання множин у випадку нечітких 

множин визначаються наступним чином: 

– доповненням нечіткої множини , що позначимо через , є 

нечітка множина, для якої 

     (1.1) 
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– перетином двох нечітких множин  та  називають нечітку 

множину , для якої  

   (1.2) 

– об’єднанням нечітких множин  та  називають нечітку множину 

, для якої  

  (1.3) 

Нечітку множину  називають порожньою, якщо  

Множинами –рівня ( –зрізи),  нечіткої множини  

називають звичайні множини 

.     (1.4) 

Означення 1.2. Нечітка множина  називається нормальною, якщо 

існує хоча б одна точка , для якої  і всі множини –рівня , 

, є непорожніми підмножинами . 

Множину  називають носієм нечіткої множини  і 

позначають через . 

Для довільної нечіткої множини  величина   

називається висотою нечіткої множини. 

Для практичного застосування множини рівня досить часто вважають 

компактними і, якщо універсальна множина  є лінійним простором, також 

опуклими. Фактично, опуклість множини рівня нечіткої множини  

еквівалентна нечіткій опуклості нечіткої множини. Ми будемо для поняття 

опуклості використовувати наступне означення. 

Означення 1.3. Нечітка множина  називається опуклою, якщо 

, для всіх . (1.5) 

Розглянемо у якості універсальної множини  скінченновимірний 

простір над полем дійсних чисел , тобто . 
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Нехай  та  – дві множини з  і . Додавання елементів 

множини  та , а також множення на число  визначаються у розумінні 

Мінковського: 

.    (1.6) 

Припустимо, що  – деяка точка з  і  – непорожня множина. 

Відстань  від  до   визначається у вигляді: 

.    (1.7) 

де під  розуміється звичайна евклідова норма. 

Для двох непорожніх множин   і  визначимо хаусдорфову відстань: 

    (1.8) 

Зрозуміло, що  і  тоді і лише тоді, якщо . 

Використовуючи (1.8), будемо задавати відстань між двома нечіткими 

множинами  і  універсальної множини  у вигляді: 

     (1.9) 

Зауваження. Надалі в деяких формулах величина  (1.9) позначається 

як . 

Для довільних нечітких множин  справедливі співвідношення: 

    (1.10) 

Якщо простір всіх нечітких множин в  позначити через , то 

визначення відстані (1.9) між нечіткими множинами задає в просторі  

метрику Хаусдорфа[17]. При цьому  є повним метричним простором. 
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Отже, для нечіткої множини  з  справедливі властивості [17]: 

1)  

2)  обмежена множина в ; 

3)  – компактні множини в ; 

4)  – опукла множина в розумінні (1.5). 

Зауважимо, що, якщо  – опукла множина і  для деякого 

, то , , і, як наслідок,  

 для довільного . Це означає, що точка  

. В результаті отримуємо, що  є опуклою підмножиною 

універсальної множини  для довільного . 

Множина  також опукла, що слідує з того, що 

 при  

і з повноти простору .  

Для довільної нечіткої множини  має місце представлення [18]: 

,      (1.11) 

де  – нечітка множина з функцією належності , .  

Означення 1.4. [18] Нечітка множина  називається регулярною 

нечіткою множиною в , якщо: 

1) функція належності  напівнеперервна зверху; 

2) множина  опукла, тобто  

; 

3) існує єдиний елемент такий, що ; 

4) носій множини  обмежений в . 

Означення 1.5. Нечітку множину  назвемо нормованою по 

відношенню до нечіткої множини , якщо для  . 
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Очевидно, що частковим випадком нормованої нечіткої множини буде 

нечітка множина, для якої h( ) =1. Зрозуміло також, що регулярна нечітка 

множина буде нормованою, але не кожна нормована нечітка множина є 

регулярною. 

Означення 1.6. Нечітка множину  будемо називати нормовано 

регулярною в C , якщо 

1) функція належності  неперервна зверху; 

2) множина   опукла;  

3) існує єдиний елемент   такий, що ; 

4) носій множини   обмежений в C. 

Означення 1.7. [19] Нечітким відображенням  з  у довільний 

скінченновимірний простір  називається нечітка підмножина  в  з 

функцією належності: 

.   (1.12) 

Означення 1.8. Нечітке відображення  будемо називати 

регулярним, якщо образом регулярної нечіткої множини в X при цьому 

відображенні є регулярна нечітка множина в Y. 

В роботі Орловського С.А. [14] зазначається, що рівні представлення 

нечіткості (неточності, невизначеності) можуть бути узагальнені за допомо-

гою нечітких множин довільного ступіня ієрархії. Іншим таким поняттям, що 

узагальнює нечіткі множини Заде, є поняття невизначених нечітких множин, 

яке запропоноване Пит’євим Ю.П. [15]. Воно базується на неможливості 

точної оцінки рівня належності елементів  до множини . 

Означення 1.9. Невизначеною нечіткою множиною (ННМ)  в  

будемо називати множину , в якій для кожного  

значення функції  визначає рівень достовірності того, що 

величина  задає ступінь включення  до нечіткої множини . 
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Таким чином, якщо , то “цілком достовірно”, що  

задає ступінь належності елемента  нечіткій множині . Якщо 

, тоді “невідомо”, чи можна вважати, що  – рівень 

належності  до , і, нарешті, якщо , “зовсім 

неправдоподібно”, що  задає ступінь включення  до . 
 

1.3. Нечіткі величини та нечіткі числа 
 

В останній час теорія нечітких множин перетворилась в детально 

вивчену область з широким спектром задач практичного характера, в яких 

застосовується новий термін «нечітка величина». Він вперше був 

використаний Кофманом у [20], а після цього з’явився в роботах [11] i [12]. 

Одним з способів опису нечітких величин є підхід, запропонований 

Наміасом [12] і в якому використовується поняття простору можливостей.   

Означення 1.10. [13] Нечітка величина визначається як функція з 

простору можливостей   у множину дійсних чисел , де   - 

деяка непорожня множина,  - величина міри можливості для довільного 

,  - множина усіх підмножин для .   

Нечіткі величини можуть бути визначені різними іншими способами. У 

прикладних задачах для формалізації нечіткої величини з метою збільшення 

конструктивності використовуються наступні означення, які еквівалентні 

класичному означенню нечіткої множини 1.1.  

Розглянемо, як і раніше, в якості універсальної множини  множину 

дійсних чисел, тобто . 

Означення 1.11. [21] Нечітким числом називається впорядкована пара 

функцій , які задовольняють наступним умовам: 

1.  обмежена, неперервна зліва, неспадна функція на ; 

2.  обмежена, неперервна зліва, незростаюча функція на ; 

3. ≤ , . 
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При цьому, довільне чітке число а подається у вигляді нечіткого числа, у 

якого = =а, , і для будь-яких двох нечітких чисел 

x= , y=  і  можна визначити арифметичні операції 

і відношення у вигляді 

- , якщо і ; 

- = , ;         

- = , ; 

-  

Означення 1.12. [21] Нечітким трапецеїдальним числом  називається 

впорядкована четвірка чисел , , що визначають функцію 

належності  вигляду: 

1. ; 

2. ;             (1.13)  

3. ; 

4.  . 

 Якщо покласти , то отримаємо нечітке число, яке називається 

трикутним нечітким числом (триплетом). 

Означення 1.13. [21] Нечітким трикутним числом  називається 

впорядкована трійка чисел , , що визначають функцію 

належності  вигляду: 

1. ; 

2. ;                (1.14)  

3.  . 
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Відзначимо, що нечітке трикутне число (а, b, c) є нечітким числом з 

функціями    .      

Нечітке трикутне число вигляду  (а, b, b), що називається лівим нечітким 

трикутним числом, визначається функцією належності вигляду 

;  ; ,    (1.15)  

а нечітке трикутне число вигляду (b, b, с), що називається правим нечітким 

трикутним числом,  - функцією належності 

; ; .  (1.16)  

Обробка нечітких величин пов'язана з побудовою і використанням 

бінарних відношень. Найчастіше використовується поняття нечіткого бінарного 

відношення з простору  у простір , сформульоване в означенні 1.7: під 

нечітким бінарним відношенням будемо розуміти нечітку множину  на 

декартовому добутку   з функцією належності (1.12). 

У випадку, коли множини  і  співпадають, нечітку множину з 

функцією належності   називають нечітким 

відношенням  на множині . 

Відзначимо одну властивість множині рівня довільних нечітких 

трикутних чисел. Множина –рівня для нечіткого трикутного числа , 

поданого у вигляді триплету (а, b, с), є відрізком вигляду , де 

 і . При цьому, множина –рівня для нечіткого 

лівого трикутного числа  вигляду  (а, b, b) задається відрізком , де 

, а множина –рівня для нечіткого правого трикутного числа  

вигляду  (b, b, с) – відрізком вигляду , де . 

Чіткі значення  і , отримані з множини заданого –рівня для 

нечітких трикутних лівих і правих чисел , залежать від величини діапазону 

носія і форми функції належності нечіткого числа . При цьому, справедливі 

представлення =  і =  для  . 
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1.4. Аксіоматика складених нечітких чисел   
 

Не обмежуючи загальності, розглянемо нечіткі трикутні числа ,…, , 

, ,  з лінійними функціями належності , 

…,  вигляду (1.22), що визначені на відповідних універсальних множинах 

,…, , де . При цьому, очевидно, що для носіїв нечітких 

чисел справедливе включення  . В майбутньому, для 

стислості викладення будемо говорити, що задано множину нечітких чисел. 

З довільних елементів цієї множини сформуємо множину вигляду  

, , .  (1.17) 

Означення 1.14. Довільну множину  вигляду (1.17) будемо називати 

складеним нечітким числом на множині нечітких чисел , …,  трикутного 

вигляду. 

Зазначимо, що складене нечітке число в загальному випадку не є 

нечіткою множиною: неможливо визначити універсальну множину, на якій 

вона задається. З іншого боку, нескладно бачити, що складене нечітке число 

являє собою вектор з елементів нечітких чисел розмірності . Складене 

нечітке число не слід також ототожнювати з нечіткою множиною 

, , яка визначає поняття нечіткого 

вектора, для побудови котрого використовується універсальна множина 

вигляду  з єдиною функцією належності  [20]. 

Задану сукупність складних нечітких чисел  скінченного об’єму  

будемо позначати через , . 

Означення 1.15. Множину  

,  

,       (1.18) 

назвемо носієм складеного нечіткого числа . 
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Означення 1.16. Множину 

 ,  

,        (1.19) 

назвемо множиною скалярного рівня  складеного нечіткого числа . 

Означення 1.17. Множину 

 

 ,      (1.20) 

, назвемо множиною векторного рівня , , 

,  складеного нечіткого числа . 

Очевидно, що множини , , є носіями нечіт-

ких чисел ,…, , множини , , - множинами 

рівня  нечітких чисел , і справедливі такі співвідношення: 

,          (1.21) 

.       (1.22) 

.     (1.23) 

Означення 1.18. Складене нечітке число  вигляду  

, , , назвемо повністю виродженим, а 

складене нечітке число  ,  

, ,  - виродженим за j-ю компонентою, .  

Це має місце у випадку, коли нечітке число  будується з елементів 

, , що в повному обсязі або частково не належать носіям нечітких 

множин  . Очевидно, що складене нечітке число буде виродженим за 

компонентами , , , якщо воно має вигляд 
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=  , , , 

, ,…, , і справедливе співвідношення . 

Означення 1.19. Нечіткі числа , , будемо називати проекціями 

складених нечітких чисел, які належать . 

Означення 1.20. Складене нечітке число , побудоване з елементів 

нечітких чисел , …, , , …, , назвемо зрізом сукупності складених 

нечітких чисел  за j-ю компонентою, . 

 Припустимо, що задано два невироджених складених нечітких числа    

, 

. 

Обчислимо величину , яка є мінімальним 

значенням серед величин мір належності окремих елементів обох чисел . 

Це значення дозволяє побудувати дві множини скалярного рівня  у вигляді 

звичайних множин , , що визначають точки носія  складеного 

нечіткого числа , між якими може бути обчислена відстань 

. 

Означення 1.21. Нечітка величина за Вонгом [22] 

, , ,  (1.24) 

де  - евклідова норма вектора в , визначає метрику на множині . 

Таким чином, кожне складене нечітке число  «вимірюється» за 

допомогою нечіткої величини , а для визначення нечіткої відстані 

 між довільними складеними нечіткими числами  можна 

застосувати нечітку величину   

,  (1.25)   
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де  ,  - множини скалярного рівня  складених нечітких 

чисел  відповідно. 

 У разі використання множин векторного рівня побудова такої метрики 

вимагає більшої формалізації. Проблема полягає в тому, що в результаті 

побудови множин векторного рівня , , , для довільних 

складених нечітких чисел  отримуються дві звичайні множини 

 і , елементи яких характеризуються різним ступенем 

належності. Природно, існують різні способи аксіоматизації відстані між цими 

множинами. 

Скористаємося методами знаходження компромісного розв’язку в задачах 

векторної оптимізації [23]. Припустимо, що для заданих чисел  

побудовано множини рівня  і . Це означає, що 

виконані співвідношення , , . За цими даними 

можна побудувати складене нечітке число вигляду .  

Неважко помітити, що процедура формування компромісного розв’язку 

буде полягати у розв’язанні задачі двокритеріальної оптимізації виду  

, ,      (1.26) 

розв’язок якої , , дозволяє визначити відстань 

між множинами  і  у вигляді нечіткої величини за 

Вонгом  .  

Таким чином, нечітка відстань  між довільними складеними 

нечіткими числами  при використанні множин векторного рівня можна 

визначити як нечітку величину , що отримується в результаті 

розв’язання задачі (1.26). 
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Принцип порівняння відстаней між складеними нечіткими числами. 
 

Порівняння нечітких відстаней при використанні множин скалярного і 

векторного рівнів здійснюється на основі способу обробки нечітких відношень, 

запропонованого Орловським [14]. Відповідно до цього, якщо задано 

,  - нечіткі відстані між складеними нечіткими 

числами  і  відповідно, то можна визначити нечітку відстань, яка є 

меншою у розумінні нечіткого відношення переваги “<”.  

Для знаходження «меншої» відстані вважається, що нечітке відношення 

переваги  для довільних нечітких елементів  за умови 

 визначає співвідношення у вигляді 

 із ступенем . 

За його допомогою можна порівняти відстані  і 

: вираз  визначає ступінь того, наскільки  «менше», 

ніж . Це також надає можливість визначити “найближчий” до заданого 

складеного нечіткого числа  елемент , де  - складене нечітке число, 

значення функцій належності якого для кожного , ,  визначаються 

із співвідношень 

    

де через Т позначено нечітке відношення строгої переваги, що відповідає 

,  

 

 

1.5. Застосування математичних моделей у дослідженнях нечітких 

процесів і систем 
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систем. Перший з них об‘єктивно обумовлений невідомою точною поведінкою 

процесів, що моделюються. Це, в свою чергу, веде до неможливості 

сформулювати точний вигляд моделі фізичного процесу та до незручності 

використання обраних моделей на практиці, що пояснюється наявністю в них 

багатьох невизначеностей. Другий етап, пов‘язаний з проблемою адекватності 

математичного моделювання реальних систем, полягає в суб‘єктивній 

неспроможності оцінювати події процесів абсолютно точно. Неясність, 

нечіткість поведінки системи, відсутність достатньої інформації для 

моделювання процесів не дозволяють коректно описувати моделі в рамках 

традиційних підходів, що враховують невизначеність. 

Формальні модельні представлення з реалізаціями невизначеностей на 

заданих допустимих множинах легко розповсюджуються на широко вжиті 

останнім часом нечіткі моделі, методи побудови і функціонування яких 

базується на принципах теорії нечітких множин і нечіткої логіки [6,24-27]. 

Функціонування процесів та явищ нечітких систем описується  

нечіткими неперервними: 

,          (1.17) 
нечіткими різницевими: 

              (1.18) 
або нечіткими матричними диференціальними рівняннями: 

,       (1.19) 
де  – нечітке відображення з Х в Х з функцією належності ,  

[28]. 

Операція  “ ” означає максимальну композицію, яка для (1.17) і (1.18), 

відповідно, має вигляд: 

,    (1.20) 

.    (1.21) 

Використання диференціального аналога при роботі з нечіткими 

множинами, в загальному випадку, має більш теоретичний характер. Тому 
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основну увагу далі зосереджено на досліджені різницевих нечітких моделей 

вигляду (1.18)  [29]. 

За означенням нечіткої множини функція належності  

ставить у відповідність кожному стану  число з інтервалу [0,1], що 

характеризує ступінь належності елемента  множині можливих елементів . Як 

правило, вимагається неперервність функції , що формалізує 

інтуїтивне поняття про те, що, якщо два розв’язки на множині  мало (в 

деякому розумінні) відрізняються одне від іншого, то значення функцій 

належності для цих розв’язків також будуть близькими [30]. 

Конкретний вид функцій належності визначається на основі різних 

додаткових припущень про властивості цих функцій. В процесах прийняття 

рішень, при побудові функцій належності основним є поняття відносної 

переваги одного стану системи перед іншим. Перевага одного стану перед 

іншим може бути визначена причинами технологічного, економічного, 

екологічного характеру й різних суб’єктивних причин, викликаних 

неформальними даними, якими володіє особа, що приймає рішення. Ряд авторів 

підкреслює суб’єктивність функції належності на відміну від об’єктивності 

ймовірності як характеристики [30, 31].  

У багатьох практичних ситуаціях функція належності може бути оцінена, 

виходячи із часткової інформації про неї, тобто, значення, які вона приймає на 

скінченій множині «опорних» значень . У цьому випадку говорять, що 

вона є частково визначеною. 

Ягер Р.Р. [32] для оцінки функцій належності використовує поняття 

множини рівня. Цей метод дозволяє визначити ступінь належності елементів до 

нечіткої підмножини  з урахуванням відомих сукупностей елементів 

множини  для фіксованих –рівнів. 

На практиці застосовуються методи визначення характеристичних 

функцій (або побудови їх оцінок) за виборками і на підставі апріорної 

інформації, у яку входять обмеження на ці функції [33, 34]. Якщо апріорної 

інформації про властивості характеристичних функцій недостатньо для 
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побудови конкретних функцій, доводиться використовувати евристичні методи 

знаходження цих функцій з наступною експериментальною перевіркою 

“якості” обраних функцій. 

Нижче наведено основні види функцій належності, які застосовуються в 

теорії нечітких множин [20, 35-39]: 

1)      

2)      

3)      

4)      

5)     . 

Методи побудови функції належності можна поділити на прямі й непрямі 

[6, 35, 36]. У прямих методах експерт явно задає правила визначення функції 

належності (формулою, таблицею). У непрямих методах функція належності 

вибирається так, щоб задовольняти деяким заздалегідь сформульованим 

умовам. Експертна інформація є вихідною інформацією для подальшої 

обробки. Для кожної групи методів можлива побудова функції належності як на 

основі думки одного експерта, так і на основі думок декількох експертів. Варто 

відзначити, що експерти використовують деякі формальні критерії (хоча сам 

вибір критеріїв є суб’єктивним). 
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Незважаючи на окремі проблеми, застосування теорії нечітких множин 

дозволило отримати ряд змістовних практичних результатів. Серед них слід 

відзначити застосування моделей нечіткої логіки як засобу формалізації 

процесів побудови висновків, що впроваджені в системах штучного інтелекту й 

в автоматизованих засобах підтримки прийняття рішень.  

Методи теорії нечітких множин також застосовуються в економіці. Треба 

відзначити монографію Кофмана А. і Хил Алуха Х. [40], у якій представлений 

широкий спектр можливих застосувань цієї теорії – від оцінки ефективності 

інвестицій до кадрових рішень і замін устаткування, наводяться відповідні 

математичні моделі. 

Фундаментальні результати з використанням нечітких множин отримано 

у роботах Зайченка Ю.П. [41, 42]. Робота [41] присвячена системам з нечіткою 

логікою і нечітким нейронним мережам та їх використанню в різних 

практичних задачах. Запропоновано новий метод нечіткого моделювання, 

розглянуто приклади його використання в задачах прогнозування, системи 

логічного виводу з різними алгоритмами нечіткого виводу. 

В роботі [42] розглянуто принципи і методи прийняття рішень в умовах 

визначеності, ризику і невизначеності. При цьому, основна увага приділяється 

систематизованому викладенню методів прийняття оптимальних рішень в 

задачах лінійного, нелінійного дискретного, динамічного і стохастичного 

програмування, а також математичним методам нечіткої оптимізації. 

Розглянуто нові задачі багатокритеріальної оптимізації в нечітких умовах. 

На основі використання базових понять теорії нечітких множин 

розроблена теорія, яка має назву “теорія можливостей” і яку розглядають як 

альтернативу класичній теорії ймовірностей та математичної статистики. В 

монографії Пит’єва Ю.П. [15] показано, що теоретико-можливісні моделі 

дозволяють розв’язувати задачі аналізу й інтерпретації експерименту такі, 

наприклад, як задача оптимального оцінювання, прогнозування й т.і. В багатьох 

роботах розглянуто нечіткі диференційні та різницеві рівняння та системи, 

визначено способи їх досліджень [17, 43, 44].  
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Розроблено наукові підходи для досліджень різних задач нечіткого 

математичного програмування. На відміну від класичних задач лінійного і 

нелінійного програмування модель "нечіткого математичного програмування" є 

неоднозначно визначеним типом моделі, при цьому можливі різноманітні 

варіанти її реалізації в залежності від пропозицій або особливостей реальної 

ситуації, котрі мають бути змодельовані.   

У цьому випадку оптимальний розв’язок може бути знайдений шляхом  

розв’язання стандартної (чіткої) задачі математичного програмування з 

додатковою змінною і додатковим обмеженням по відношенню до нечіткої 

моделі. Дана схема є достатньо конструктивною алгоритмічно і ефективною з 

обчислювальної точки зору [45]. 

Нечіткі моделі задач математичного програмування можуть містити 

значення параметрів, які є випадковими величинами з відомими функціями 

розподілу. Часто ці параметри невідомі і для них можливо визначити лише 

інтервал допустимих значень. Задачі такого типу називають задачами з 

множинними значеннями коефіцієнтів. У такій постановці не має сенсу 

говорити про максимізацію цільових функцій, тому що значення цих функцій – 

не числа, а множини чисел. Необхідно з’ясувати, яке відношення переваги на 

множині альтернатив породжує функція цілі, а потім визначити раціональний 

вибір на множині у розумінні даного відношення переваги [46]. 

Наступним етапом з точки зору деталізації і уточнення моделей 

математичного програмування є використання параметрів у вигляді нечітких 

величин [47, 48]. В модель вноситься додаткова інформація у вигляді заданих 

функцій належності, що можна розглядати як спосіб наближеного відбиття 

експертної інформації про наявність неформалізованого представлення про 

реальну величину кожного параметра.  
 

1.6. Групування даних як етап аналізу статистичної інформації 
 

Статистичне спостереження дає змогу одержати значну кількість 

первинних статистичних даних про елементи довільної сукупності. З метою 
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одержання характеристик усієї сукупності первинні дані потрібно 

упорядкувати, систематизувати.  

Важливим етапом статистичного дослідження є систематизація та 

групування інформації після проведення контролю даних, які одержані 

внаслідок статистичного спостереження. Цей етап не менш важливий, ніж етап 

статистичного спостереження, оскільки при невірній розробці даних, одержа-

них за результатами спостереження, можна втратити їх реальну сутність.  

Упорядкування, контроль, систематизація та наукова обробка 

статистичних даних має назву статистичного групування. Його завдання – 

узагальнити дані статистичного спостереження з метою вивчення характерних 

рис та істотних відмінностей різних явищ і їх проявів. Якщо при статистичному 

спостереженні збираються дані про ознаки кожної одиниці сукупності, то 

результатом групуванні є дані, які відображають характерні риси сукупності в 

цілому. 

Групування обов`язково проводять за заздалегідь розробленим планом, 

який включає: вибір групувальних ознак; визначення порядку і прийомів 

формування груп; перелік показників, які необхідно обрахувати для 

характеристики окремих груп і об`єкту в цілому; а також послідовність і 

терміни виконання робіт. 

Групування за своєю сутністю полягає у розподілі сукупності на групи за 

істотними для них ознаками. Залежно від того, які ознаки були покладені в 

основу групування, якими принципами керувалися дослідники при розподілі 

сукупності на групи, можна одержати різні, іноді протилежні результати. 

- Основні вимоги та види групувань 

Для того, щоб забезпечити проведення науково обґрунтованого 

групування, необхідно додержуватися єдиних правил, вимог та принципів, 

розроблених статистичною наукою. 

Перша вимога наукового використання методу статистичних групувань 

полягає у всебічному глибокому аналізі сутності та природи досліджуваного 

явища, виявлення його типових рис і відмінностей. Це визначає, що спочатку 
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слід провести попередній якісний аналіз явища, який дасть змогу виявити 

типові риси й відмінності, властиві тій чи іншій одиниці сукупності. Другою 

вимогою науково обґрунтованого групування є чітке визначення тих істотних 

ознак явища, які необхідні для аналізу і за якими буде здійснюватися 

групування. Третя вимога – об`єктивне, обґрунтоване визначення інтервалів 

групування і його меж. Утворені групи повинні об`єднувати тільки подібні 

одиниці сукупності, а окремі групи істотно відрізнялися одна від одної. 

Дійсно, в системі статистичних методів пізнання суспільних явищ метод 

групування посідає особливо важливе місце. Це пояснюється тим, що на 

відміну від інших методів метод групування виконує три важливих функції: 

1. поділяє сукупність на однорідні групи ,  

2. визначає межі та можливість застосування інших статистичних методів 

(кореляційного, дисперсійного аналізу і т.д.) , оскільки при використанні 

цих засобів дослідник мусить вперш за все впевнитися в тому, що 

однорідною чи не однорідною є сукупність; 

3. дозволяє провести класифікацію і типологію досліджуваних процесів. 

Таким чином, статистичне групування – обов`язковий етап обробки 

статистичних даних, тому що без його проведення неможливо обчислювати 

узагальнюючі показники. 

Статистичне групування дозволяє вирішувати такі три наукові завдання: 

1. виявляти типи явищ/подій; 

2. вивчати структуру та структурні зрушення; 

3. виявляти та досліджувати взаємозв`язок і залежності між окремими 

ознаками. 

Відповідно до цих завдань групування поділяють на типологічні, 

структурні (варіаційні) та аналітичні. 

Типологічне групування дає змогу виділити найхарактерніші групи та 

типи, з яких складається неоднорідна сукупність, визначити істотні відмінності 

між окремими одиницями статистичної сукупності, а також спільні ознаки. 

Типологічними називаються групування, які дозволяють виділити типові 
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ознаки. При проведенні статистичного дослідження спочатку необхідно 

провести типологічне групування, тому що побудувати структурне групування 

можна лише для якісно однорідної статистичної сукупності. 

Структурне групування характеризує розподіл якісно однорідної 

сукупності на групи за розміром варіюючої (яка змінюється за розміром) 

ознаки. Потреба в проведенні структурного групування обумовлена тим, що 

виділення якісно однотипної сукупності ще не означає, що в ній усі одиниці 

однакові. Навпаки, кожна одиниця статистичної сукупності обов`язково 

відрізняється від іншої за розміром ознаки, тобто варіюються числові значення 

різних одиниць сукупності. 

Групування, що ставить собі за мету виявлення і вивчення взаємозв`язку 

між окремими явищами та ознаками, які їх характеризують, називається 

аналітичним . При наявності такого взаємозв`язку обов`язково розглядаються і 

аналізуються щонайменше дві ознаки, але реально їх може бути і значно 

більше. За допомогою аналітичного групування можна з`ясувати наявність чи 

відсутність взаємозв`язку між різними подіями. 

Таким чином, аналітичне групування дає змогу вивчити наявність 

взаємозв`язку між явищами. Переваги цього методу в тому, що він не потребує 

дотримання яких-небудь особливих умов для його використання, окрім одного 

– якісної однорідності досліджуваної сукупності. Тому для того, щоб з`ясувати 

причини та умови зростання або зменшення злочинності в тому чи іншому 

регіоні, необхідно застосувати низку аналітичних групувань. 

- Основні питання методології статистичних групувань 
 

Основні питання методології статистичних групувань охоплюють такі 

питання: вибір групувальної ознаки; вибір кількості груп та інтервалів; вибір 

кількості ознак, за якими проводиться групування. Усі ці питання вирішуються 

в залежності від сутності та тенденцій розвитку досліджуваних явищ. 

Найголовніше питання теорії групувань – це вибір групувальних ознак, за 

якими відмежовуються окремі групи. Суспільні явища відрізняються значною 

кількістю різноманітних рис. При проведенні групування обов`язково слід 
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вибрати істотну ознаку, яка найбільш повно і точно зможе охарактеризувати 

досліджуване явище, дасть змогу вивчити його типові риси і властивості.  

Групувальні ознаки за формою вираження можна поділити на 

атрибутивні (якісні) та кількісні, а за характером коливання ознаки – на 

альтернативні та ознаки, які мають числові різновиди. 

Атрибутивна ознака характеризує властивості, якість даного явища і не 

має кількісного виразу. Кількість груп при проведенні групування за 

атрибутивною (якісною) ознакою визначається числом різновидів цієї ознаки. 

Наприклад, групування населення за статтю матиме дві групи (чоловіки і 

жінки); за рівнем освіти – 7 груп (повна вища, базова вища, професійно-

технічна, повна загальна середня, базова загальна середня, початкова загальна 

та без освіти).  

Якщо ознака альтернативна (індикаторна), то можливо утворення лише 

двох груп: в одній одиниці сукупності мають цю ознаку, а в іншій – не мають.  

Кількісна ознака має числове вираження, вона завжди є у кожної одиниці 

сукупності, але в різних розмірах, (наприклад, групування працівників за 

стажем роботи, за розміром заробітної плати). При проведенні групування за 

кількісною ознакою питання про кількість груп і розмір інтервалів має 

вирішуватися одразу при проведенні групування. 

Питання про вибір кількості груп та величину інтервалів є дуже 

складним, вирішення його пов`язане з конкретним завданням дослідження. Як 

загальний принцип виступає вимога, щоб кількість груп була не надто великою 

і не надто малою, і щоб до кожної групи потрапила достатня кількість одиниць 

сукупності.  

Кількість груп можна обчислити за формулою американського вченого 

Стерджесса [49]: 

, 

де n – кількість груп; N – кількість одиниць сукупності, або її загальний обсяг.  

]lg332.3[1 Nn +=
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Наведена вище формула може вважатися лише орієнтиром для утворення 

груп сукупності. Реально їх треба створювати з урахуванням сутності 

досліджуваних процесів та подій. 

Залежно від кількості ознак, за якими провадиться групування, воно може 

бути простим і складним. Просте групування проводиться за однією ознакою. 

Складне групування – за кількома ознаками, воно може бути комбінаційним і 

багатомірним. 

Комбінаційним є таке групування, якщо воно побудоване за двома і 

більше поєднаними ознаками, коли кожна група, яка побудована за однією 

ознакою, поділяється ще на підгрупи за іншими ознаками. Ці групування дають 

змогу вирішити багато завдань у галузі виділення типів і структурних зрушень, 

а також вивченні взаємозв‘язків між подіями. 

Багатомірним є групування, яке побудоване за кількома ознаками 

одночасно. Наприклад, групування сімей за рівнем споживання продовольчих і 

непродовольчих товарів одночасно. Таке групування можна проводити за 

великим набором ознак. Цей вид групувань зручний для проведення 

кластерного аналізу (від англ. cluster – скупчення, група елементів, які 

характеризуються якоюсь загальною якістю). В цьому випадку досліджується 

сукупність не послідовно за окремими ознаками (як при комбінаційному 

групуванні), а одночасно за великою кількістю ознак. 
 

1.7. Основні поняття, методи та підходи кластерного аналізу в задачах  

  групування  
 

Поділ сукупності на однорідні класи (групи, кластери) називають 

класифікацією. Ідея класифікації ґрунтується на поняттях подібності і 

відмінності. Методологічний принцип класифікації містить два 

фундаментальних положення:  

• в один клас об’єднуються подібні, схожі між собою одиниці сукупності;  

• ступінь подібності, схожості одиниць, які належать до одного класу, 

вища, ніж ступінь подібності одиниць, віднесених до різних класів. 
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Оцінювання подібності здійснюється на основі однієї чи декількох ознак, 

які, на думку експертів, формують «образ класу». В традиційній схемі класифі-

кації ці ознаки ієрархічно впорядковуються за своєю вагомістю. На кожному 

кроці поділу сукупності до уваги береться лише одна ознака, тобто 

відбувається послідовне формування, покрокове уточнення, детальніше 

описування класів. У невеликих за обсягом сукупностях можливості 

використання такої схеми класифікації обмежені. 

Друга схема класифікації використовує множину класифікаційних ознак 

одночасно. Будь-яка одиниця сукупності, описана множиною ознак, 

геометрично інтерпретується як точка у багатовимірному просторі, а близькість 

двох точок розглядається як їх подібність та однорідність. Існують різні 

варіанти реалізації багатовимірної схеми класифікації. Їх можна об’єднати в два 

блоки: 

• конструювання багатовимірних інтегральних оцінок (індексів, рейтин-

гів), на основі яких проводиться класифікація за традиційною схемою; 

• автоматична багатовимірна класифікація методами кластерного аналізу, 

коли поняття однорідності задається певними метриками. 

Слід зазначити, що класифікація за будь-якою схемою є певною мірою 

суб’єктивною, оскільки результати її визначаються передусім множиною 

класифікаційних ознак (атрибутів) та їхніми розмежувальними властивостями.  

Кластерний аналіз являє собою підхід, що базується на використанні 

статистичних методів  для класифікації багатовимірних об'єктів або подій у 

відносно однорідні групи, які називають кластерами. Кластер — це група, клас 

однорідних одиниць сукупності. Однорідність сукупності задається правилом 

обчислення певної метрики, що характеризує ступінь подібності (схожості) j-ї 

та k-ї одиниць сукупності. Такою метрикою може бути відстань між ними або 

коефіцієнт подібності. Близькі, схожі за вибраними метриками одиниці 

вважаються належними до одного типу, однорідними. Вибір метрики є 

вузловим моментом кластерного аналізу, від якого залежить кінцевий варіант 

поділу сукупності на класи [50-52]. 
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На ознаках метричної шкали формується матриця відстаней розміром з 

нульовими діагональними елементами. Використовують різні метрики відстані, 

з-поміж яких найбільш відома Евклідова відстань:  

сjk = , 

де zij і zik — стандартизовані значення і-ї ознаки в j-ї та k-ї одиниць сукупності.  

Якщо xi  різновагомі, то розраховується зважена Евклідова відстань з 

вагами wi: 

. 

За своєю квадратичною формою Евклідова відстань вписується у 

традиційні статистичні конструкції, проте на практиці використовують й інші 

метрики, зокрема Mанхеттенську відстань  

сjk = . 

Інформаційною базою кластерного аналізу є матриця відстаней. 

Методи кластерного аналізу можна розділити на дві групи – ієрархічні та 

неієрархічні. Класичні ієрархічні методи та алгоритми працюють тільки з 

категорійними атрибутами (ознаками), коли будується повне дерево вкладених 

кластерів. Ієрархічні алгоритми забезпечують порівняно високу якість класте-

ризації і не вимагають попереднього задання кількості кластерів. Більшість з 

них мають складність O(n2). 

Неієрархічні алгоритми засновані на оптимізації деякої цільової функції, 

яка визначає оптимальний в певному сенсі розбиття множини об'єктів на 

кластери [31].  

Серед неієрархічних алгоритмів, які не грунтуються на відстані, слід 

виділити EM-алгоритм (Expectation-Maximization) [50]. У ньому замість центрів 

кластерів передбачається наявність функції щільності ймовірності для кожного 

кластеру з відповідним значенням математичного очікування і дисперсією. В
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суміші розподілів ведеться пошук їх параметрів (середні і стандартні 

відхилення) за принципом максимуму правдоподібності. Алгоритм EM і є 

однією з реалізацій такого пошуку. Проблема полягає в тому, що перед 

початком роботи алгоритму висувається гіпотеза про вид розподілів, які 

оцінити в загальній сукупності даних складно. 

Ще одна проблема з'являється тоді, коли атрибути об'єкта змішані - одна 

частина має числовий тип, а інша частина - категорійний. Якщо скористатися 

класичним ієрархічним алгоритмом з будь-якої мірою подібності, нам 

доведеться якимось чином зробити дискредитацію атрибутів.  

При цьому частина інформації, безумовно, втрачається. Якщо ж 

визначати відстань в евклідовому просторі, то виникнуть питання з 

категорійними ознаками. Вирішення проблеми, який варіант вибрати та що 

робити, якщо категорійні атрибути важливіше числових, лягає на плечі 

аналітика. 
 

- Суть та методи ієрархічної кластеризації [52-54] 
 

Суть ієрархічної кластеризації полягає в послідовному об'єднанні менших 

кластерів в великі або поділі великих кластерів на менші. Ієрархічні методи 

кластерного аналізу використовуються при невеликих обсягах наборів даних. 

Ієрархічна кластер-процедура досить проста і прийнятна для інтерпретації. 

Проте для численної сукупності вона виявляється громіздкою. Перевагою 

ієрархічних методів кластеризації є їх наочність. 

Ієрархічні алгоритми пов'язані з побудовою дендрограм (від грецького 

dendron - "дерево"), які є результатом ієрархічного кластерного аналізу. 

Дендрограма описує близькість окремих точок і кластерів один до одного, 

представляє в графічному вигляді послідовність об'єднання (поділу) кластерів. 

Ієрархічні методи кластеризації розрізняються правилами побудови 

кластерів. Як правил виступають критерії, які використовуються при вирішенні 

питання про "схожості" об'єктів при їх об'єднанні в групу (агломеративні 

методи) або поділу на групи (дивізимні методи).
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- Ієрархічні агломеративні методи 

Ця група методів характеризується послідовним об'єднанням вихідних 

елементів і відповідним зменшенням числа кластерів. 

На початку роботи алгоритму всі об'єкти є окремими кластерами. На 

першому кроці найбільш схожі об'єкти об'єднуються в кластери. На наступних 

кроках проводиться послідовне об'єднання вихідних об'єктів і відповідне 

зменшення числа кластерів. Об'єднання триває до тих пір, поки всі об'єкти не 

будуть складати один кластер. 

- Ієрархічні дивізимні (подільні) методи 

Ці методи є логічною протилежністю агломеративного методам. На 

початку роботи алгоритму всі об'єкти належать одному кластеру, який на 

наступних кроках ділиться на менші кластери, в результаті утворюється 

послідовність груп, що розщеплюються. Принцип роботи описаних вище груп 

методів у вигляді дендрограми показаний на рис.1.1 [31]. 

 
Рис. 1.1. Дендрограма агломеративного і дивізимного методів 
 

Серед ієрархічних схем найбільш відома і вживана агломеративна 

(об’єднувальна) процедура, суть якої — послідовне об’єднання двох 

найближчих одиниць сукупності. В матриці відстаней це одиниці, що мають 

мінімальну відстань сjk.  

На першому кроці об’єднання всі одиниці сукупності розглядаються як 

окремі кластери; після кожного кроку розмірність матриці зменшується на 

Крок 0 Крок 1 Крок 2 Крок 3 Крок 4 

Крок 0 Крок 1 Крок 4 Крок 3 Крок 2 
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одиницю. Повна кластеризація n одиниць відбувається за (n – 1) кроки. 

Іноді кластерні процедури вводять обмеження зверху на максимальну 

відстань між об’єктами одного класу. Таке обмеження називають порогом. 

Якщо при формуванні кластерів відстань між oб’єктами перевищує поріг c0, то 

ці об’єкти за певними правилами відносяться до різних кластерів. Порогове 

значення вибирається суб’єктивно або за певною схемою, може бути постійним 

або змінюватися.  

Загальну схему агломеративної кластер-процедури на матриці відстаней 

можна представити як повторення трьох операцій: 

1) пошук мінімальної відстані між j-м і k-м кластерами;  

2) об’єднання j та k в один кластер і надання останньому спільного індексу q;  

3) розрахунок відстаней від сформованого кластера q до інших одиниць 

сукупності cqs за формулою 

cqs = a1 cjs + a2 cks + a3 cjk + a4(cjs – cks). 

Значення коефіцієнтів а1, a2, a3, a4 залежaть від алгоритму формування 

кластерів. Для трьох алгоритмів їх наведено в табл. 1.1. Так, наприклад,за 

алгоритмом одиничного зв’язку (близького сусіда) одиниця s приєднується до 

кластера q, якщо вона близька хоча б до одного представника цього кластера. В 

алгоритмі повного зв’язку (далекого сусіда) відстань між кластером q і s-ю 

одиницею визначається як відстань до найвіддаленішого представника кластера 

q. Алгоритм середнього зв’язку використовує середню відстань між кандидатом 

на включення в кластер q і представниками існуючого кластера. 

Таблиця 1.1 

Алгоритм a1 a2 a3 a4 

Одиничного зв’язку 0,5 0,5 0 –0,5 

Повного зв’язку 0,5 0,5 0 0,5 

Середнього зв’язку 0,5 0,5 0 0 
 

Агломеративна процедура послідовно об’єднує найближчі об’єкти, що 

мають максимальний коефіцієнт подібності rjk. 
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Як вже зазначалось, результати ієрархічних процедур кластеризації 

оформляються у вигляді деревоподібних діаграм — дендрограм. Існує багато 

способів побудови дендограм. У дендограмм об'єкти можуть розташовуватися 

вертикально або горизонтально. На одній осі дендрограми зазначаються номери 

об’єктів, на другій — відстані, за якими відбувається об’єднання. Дендрограма 

відображає ієрархію структур: кожний кластер можна розглядати як елемент 

іншого, з більшим значенням відстані cjk. 

Приклад вертикальної дендрограми наведено на рис. 1.2. 

  
Рис. 1.2. Приклад дендрограми 

Числа 11, 10, 3 і т.д. відповідають номерам об'єктів або спостережень 

вихідної вибірки. Зрозуміло, що на першому етапі кожне спостереження 

представляє собою один кластер (вертикальна лінія), на другому кроці 

спостерігаємо об'єднання таких спостережень: 11 і 10; 3, 4 і 5; 8 і 9; 2 і 6. На 

другому кроці триває об'єднання в кластери: спостереження 11, 10, 3, 4, 5 і 7, 8, 

9. Даний процес триває до об’єднання всіх спостережень в один кластер. 

При реалізації вказаних процедур кластеризації використовуються різні 

міри подібності та методи об'єднання або зв'язку. Для обчислення відстані між 

об'єктами використовуються різні міри схожості (міри подібності), що 

називаються також метриками або функціями відстаней. На початку  було 

розглянуто евклідову відстань, яка є найбільш популярною мірою подібності. 

Для надання великих ваг більш віддаленим один від одного об'єктам 

можна скористатися квадратом евклідової відстані шляхом піднесення до 

другого ступеня стандартної евклідової відстані. Манхеттенська відстань 

(відстань міських кварталів), яку також називають "хеммінговою" або "сіті-

блок" відстанню, розраховується як середнє різниць по координатах. У 

більшості випадків ця міра відстані приводить до результатів, подібних 

розрахункам відстані Евкліда.  
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Відстань Чебишева. Цю відстань варто використовувати, коли необхідно 

визначити два об'єкти як "різні", якщо вони відрізняються за якимось виміром. 

Відсоток розбіжності. Ця відстань обчислюється, якщо дані є категорі-

альними. 

Коли кожен об'єкт являє собою окремий кластер, відстані між цими 

об'єктами визначаються обраною мірою. Виникає головне питання щодо 

обчислення відстані між кластерами. Існують різні правила, що називаються 

методами об'єднання або зв'язку для двох кластерів. 

Метод ближнього сусіда або одиночний зв'язок. Тут відстань між двома 

кластерами визначається відстанню між двома найбільш близькими об'єктами 

(найближчими сусідами) в різних кластерах. Цей метод дозволяє виділяти 

кластери як завгодно складної форми за умови, що різні частини таких 

кластерів з'єднані ланцюжками близьких один до одного елементів. В 

результаті роботи цього методу кластери представляються довгими 

"ланцюжками" або "волокнистими" кластерами, "зчепленими разом" тільки 

окремими елементами, які випадково опинилися ближче інших один до одного. 

Метод найбільш віддалених сусідів або повний зв'язок. Тут відстані між 

кластерами визначаються найбільшою відстанню між будь-якими двома 

об'єктами в різних кластерах (тобто "найбільш віддаленими сусідами"). Метод 

добре використовувати, коли об'єкти дійсно походять з різних "гаїв". Якщо ж 

кластери мають в деякому роді подовжену форму або їх природний тип є 

"ланцюжковим", то цей метод не слід використовувати. 

Метод Уорда (Ward's method). За відстань між кластерами береться 

приріст суми квадратів відстаней об'єктів до центрів кластерів, що отримується 

в результаті їх об'єднання. На відміну від інших методів кластерного аналізу 

для оцінки відстаней між кластерами, тут використовуються методи диспер-

сійного аналізу. На кожному кроці алгоритму об'єднуються такі два кластери, 

які призводять до мінімального збільшення цільової функції, тобто внутрішньо-

групової суми квадратів. Цей метод направлений на об'єднання близько 

розташованих кластерів і "прагне" створювати кластери малого розміру. 
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Метод невиваженого попарного середнього (метод невиваженого 

попарного арифметичного середнього). Як відстань між двома кластерами 

береться середня відстань між усіма парами об'єктів в них. Цей метод слід 

використовувати, якщо об'єкти дійсно походять з різних "гаїв", у випадках 

присутності кластерів  типу "ланцюжка", при припущенні нерівних розмірів 

кластерів. 

Метод зваженого попарного середнього (метод зваженого попарного 

арифметичного середнього). Цей метод схожий на метод невиваженого 

попарного середнього, різниця полягає лише в тому, що тут в якості вагового 

коефіцієнта використовується розмір кластера (число об'єктів, що містяться в 

кластері). Цей метод рекомендується використовувати саме при наявності 

припущення про кластери різних розмірів. 

Незважений центроїдний метод (метод невиваженого попарного 

центроїдного усереднення). За відстань між двома кластерами в цьому методі 

береться відстань між їх центрами тяжіння. 

Зважений центроїдний метод. Цей метод схожий на попередній, різниця 

полягає в тому, що для обліку різниці між розмірами кластерів (числі об'єктів в 

них), використовуються ваги. Цей метод переважно використовувати у випад-

ках, якщо є припущення щодо істотних відмінностей в розмірах кластерів. 

Новий підхід, що реалізує методику динамічної кластеризації, зв’язаний 

з напрямком у вивченні даних, отриманих з соціальних мереж. При цьому 

об'єктами досліджень є зміни в мережевій структурі, що відбуваються у часі: 

змінюється число учасників, відбуваються зміни зв'язків. Це призводить до змін 

в структурі соціальних мереж як у цілому, так і в окремих спільнотах. При 

цьому виникають питання щодо формування стаціонарних конфігурацій 

соціальної мережі, розвитку спільнот у часі, опрацювання змін, що 

відбуваються. Важливим завданням є прогноз формування зв'язків в соціальних 

мережах. У більшості додатків для аналізу соціальних мереж зв'язки 

вважаються динамічними і можуть змінюватися з плином часу. В процес 

прогнозування зв'язків можуть бути залучені як структура мережі, так і 



 56 

інформація про особливості різних вершин. Важливим при цьому є створення 

алгоритмів, що поєднують в собі методи аналізу та методи візуалізації, щоб 

поліпшити розуміння структури і динаміки мережі. 

У процесі моделювання еволюції структурного графа мережі вивчають 

різні стратегії її формування та показують, що розташування ребер грає 

важливу роль в еволюції мереж. Було виявлено, що з часом щільність мережі 

збільшується. При цьому кількість ребер зазвичай збільшується лінійно з 

ростом кількості вершин. В результаті щільність мережі змінюється за 

степеневим законом. Алгоритми, що лежать в основі інструментів для аналізу 

еволюції мереж, базуються на динамічному програмуванні, повному переборі, 

максимальній відповідності і жадних евристиках. Основна увага приділяється 

визначенню приблизних кластерів користувачів та їх часових змін. Для пошуку 

закономірностей в даних і виявлення спільнот в динамічних мережах 

застосовується принцип мінімуму довжини опису (Minimum Description Length) 

[50]. Аналіз графів розвитку мережі проводять, спираючись на парадигму 

визначення асоціативних правил і аналіз частотних моделей, для чого вводяться 

правила еволюції графа, новий тип частотних моделей і розглядається проблема 

пошуку типових моделей структурних змін в динамічних мережах. Для аналізу 

графів розвитку мережі застосовуються методи визначення змінних з часом під-

графів, які найчастіше зустрічаються. Процес прогнозування зміни зв'язків [53] 

полягає у визначенні наявності з'єднання між конкретними вершинами з 

плином часу, для розв’язання чого застосовується автоматичне моделювання 

процесу розвитку мережі з залученням деяких характеристик, таких як кількість 

або впливовість сусідніх вершин. Розглядають моделі прогнозування процесів 

виникнення зв'язків, які засновані на машинному навчанні, часто застосовують 

ієрархічні, імовірнісні (марківські) та реляційні моделі для виявлення зв'язків у 

мережі. В моделях соціальних мереж аналізуються властивості користувачів і 

отримуються висновки щодо принципів їх об’єднання, наприклад, у вигляді 

віртуальних груп, що характеризуються спільними інтересами або подібністю. 
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1.8. Висновки до першого розділу 
 

В першому розділі наведено огляд літератури зв’язаної з нечіткими 

множинами і нечіткими системами. В розділі коротко розглянуто результати 

досліджень на основі поняття нечіткої множини. Наведено аксіоматику 

нечітких множин, основні поняття і визначення нечітких величин і нечітких 

чисел, описано узагальнення поняття нечітких чисел у вигляді складених 

нечітких чисел. Проведено огляд використання нечітких множин та матема-

тичних моделей нечітких систем. Відмічено, що перспективним напрямком 

формалізації нечіткості є використання трикутних нечітких величин, основною 

ідеєю визначення яких є побудова інтервалів можливих значень невизначе-

ного (невідомого) параметра з застосуванням лінійної функції належності.  

Сформульовано задачі групування інформації, що отримується внаслідок 

статистичних спостережень, що описуються сукупністю складених нечітких 

чисел. Наведено види групувань у вигляді набору кластерів, викладено 

проблеми динамічного групування та групування нечітких даних, розв’язанню 

яких призначена дана дисертаційна робота. 
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РОЗДІЛ 2.  

РОЗРОБКА МЕТОДІВ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ В ЗАДАЧАХ 

ГРУПУВАННЯ НЕЧІТКИХ ДАНИХ  
 

Неієрархічні алгоритми кластерного аналізу засновані на оптимізації 

деякої цільової функції, яка визначає оптимальний в певному сенсі розбиття 

множини об'єктів на кластери. У цій групі популярні алгоритми сімейства k-

середніх (k-means, fuzzy c-means, Густафсон-Кесселя), які в якості цільової 

функції використовують суму квадратів зважених відхилень координат об'єктів 

від центрів шуканих кластерів. Кластери шукаються сферичної або еліпсоїдної 

форми. У канонічної реалізації мінімізація функції проводиться на основі 

методу множників Лагранжа і дозволяє знайти тільки найближчий локальний 

мінімум. Використання генетичних алгоритмів значно збільшує обчислюваль-

ну складність алгоритму. 

При реалізації вказаних процедур кластеризації використовуються різні 

міри подібності. Для обчислення відстані між об'єктами використовуються різні 

міри подібності, найбільш популярною серед яких є евклідова відстань. 

Для проведення процесу кластеризації існує багато підходів, що 

грунтується на евристичних методах і реалізують визначені процедурні схеми 

дослідника та не потребують складних статистичних розрахунків. Однак, в разі 

обробки нечіткої (недостатньо точної, fuzzy) інформації їх використання 

істотно ускладнюється або взагалі стає неможливим через специфічне уявлення 

нечіткості. Розглянемо методику кластеризації неточно заданої інформації, для 

формалізації якої використовуються сукупності складених нечітких множин 

[51] (див. розділ 1). 

Застосування введеного у першому розділі поняття відстані між 

складеними нечіткими числами та способу їх порівняння дозволяє 

сформулювати алгоритми нечіткого групування даних, що подаються у вигляді 

сукупності складених нечітких чисел з . Дані алгоритми узагальнюють 

найбільш відомі підходи у розв’язанні задачі кластеризації. При цьому 

)~( mbK



 59 
використання кожного з них має свої специфічні особливості, про котрі буде 

повідомлено далі.  

У літературі, присвяченій проблемам кластеризації [52-54], найчастіше 

розглядаються три алгоритми: C-means, пікового групування та різницевого 

групування. Ці методи представляють собою кардинально різні підходи до 

вирішення проблеми кластеризації. Як правило, перший з них потребує від 

дослідника точного знання кількості кластерів, на базі чого будується алгоритм. 

Другий метод вимагає багато часу для виконання, бо має багато нетривіальних 

умов для перевірки щодо належності елемента до кластеру та побудови самого 

кластеру. Третій – найбільш оптимальний, але для його застосування необхідне 

детальне знання специфічних залежностей в системі для встановлення значень 

важливих параметрів, без яких метод не дає бажаного результату. 

Припустимо, що задана деяка сукупність невироджених складених 

нечітких чисел { } из . В подальшому будемо вважати, що 

використовується скалярний рівень  або векторний рівень 

, , які визначають гарантований рівень нечіткості даних, 

що розглядаються. 
 

2.1. Алгоритм нечіткого групування С-means.  
 

Припустимо, що задану сукупність можна згрупувати в k кластерів. 

Визначимо k центрів кластерів у вигляді набору складених нечітких чисел 

  .  

Виходячи з того, що точні значення центрів групування невідомі, 

алгоритм кластеризації повинен бути ітераційним. На початку процеса 

значення центрів групування оберемо випадково. 

Припустимо, що складені нечіткі числа , , , мають 

непорожні множини рівня , які представляють собою звичайні вектори 

, . Зрозуміло, що вектори   будуть 
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належати  до різних груп з центрами , відповідно, зі ступенем 

належності . Початкові величини мір належності також 

можуть бути задані випадково, з урахуванням умови  для кожного 

. Без обмеження загальності, , можна визначити, 

наприклад, у вигляді ,  . 

Функцію помилок, котра відповідає такому представленню, можна 

визначити як суму часткових помилок у визначенні належності центрам з 

урахуванням значень ступенів належності , відповідно: 

   .    (2.1) 

Тоді задача групування буде полягати у знаходженні мінімальних значень 

функції помилок  з р обмеженнями типу , . Розв’язок даної 

задачі подається у вигляді [31] 

 ,    (2.2) 

 ,     (2.3) 

де ,  – евклідова 

відстань між парами векторів, які визначають центри  і складені 

нечіткі числа , , відповідно. 

Остаточно алгоритм формулюється таким чином: 

   1. Задати величину скалярного рівня  або вектор величин рівня 

, . Побудувати множину зрізів скалярного або векторного 

рівня. 
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   2. Визначити значення коефіцієнтів  з урахуванням умов 

нормування. 

   3. Визначити k центрів кластерів у відповідності з (2.2). 

   4. Обчислити значення функції помилок у відповідності з формулою (2.1). 

Якщо її значення не перевищує деякої граничної величини або за умови 

незначного зменшення значення помилки щодо попередньої ітерації, то 

обчислення припиняються. Поточні значення центрів кластерів складають 

розв’язок задачі. У протилежному випадку необхідно перейти до п’ятого 

пункту.  

   5. Розрахувати нові значення  за формулами (2.3) і перейти 

до другого пункту. 
 

2.2. Метод пікового групування. 
 

У алгоритмі пікового групування, який був запропонований Р. Єгером та 

Д. Фільовим [55], розглянуто міру щільності розміщення векторів , 

, для чого генеруються так звані пікові функції. При застосуванні p 

вхідних векторів створюється сітка, що рівномірно накриває простір векторів 

, . Вузли цієї сітки розглядаються як потенційні нечіткі центри 

 , ,  

і для кожного з них розраховується величина пікової функції M( ), 

, 

M( )= ,   (2.4) 

де ,  - це евклідові відстані між парами 

векторів, що визначають центри  та складені нечіткі числа , 

, відповідно, коефіцієнт σ – це константа, що індивідуально підбирається 

для кожної конкретної задачі, а b – показник ступеню узагальненої функції 

Гауса. 
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Величина функції , розглядається як оцінка висоти 

піко-вої функції. Вона пропорційна кількості векторів  , , що 

знаходяться в околі потенційного центра . Мале значення 

, свідчить про те, що центр , розташований в 

області з невеликою кількістю векторів , . Слід звернути увагу 

на те, що коефіцієнт σ має незначний вплив на кінцеві пропорції між  

, для різних значень , тому підбір його 

величини не є критичним. 

Після обрахунку значень ,  для усіх потенціальних 

центрів відбираються перші  точки, що мають найбільше значення 

, . Для вибору наступних центрів необхідно, перш за все, 

виключити  центрів та вузли, що розташовані в безпосередній близькості від 

них. Це можна зробити шляхом перевизначення пікової функції за рахунок 

відсікання від неї значень функції Гауса з центрами в точках . 

Якщо цю знов визначену функцію позначити  як , то 

= M( ) . 

(2.5) 
 

Необхідно звернути увагу на те, що значення функції 

, набувають нульового значення в точках  

. Звідси зрозуміло, що послідовне відсікання центрів (з максимальним 

значенням пікової функції) дозволяє виявляти та усувати послідовні центри. 

Процес знаходження наступних центрів , , 

,…, здійснюється послідовно на модифікованих значеннях функції 

Mnew( ), , що отримуються при видаленні близького оточення 

центру, виявленого на попередньому етапі. Він завершується в момент 

локалізації усіх наявних центрів. Метод пікового групування ефективний, якщо 
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розмірність век-тора ,  невелика. У випадку великої кількості 

компонент , , кількість потенційних центрів зростає досить 

швидко, і процес розрахунку чергових пікових функції стає довготривалим, а 

процедура малоефективною. 
 

2.3. Метод різницевого групування 
 

Метод різницевого групування даних [31, 56, 57] – це модифікація 

алгоритму пікового групування, в якій усі навчальні вектори , , 

розглядаються в якості  потенційних центрів, . Пікова функція 

, , у цьому алгоритмі задається у вигляді 

, .  (2.6) 

Значення коефіцієнта ra визначає сферу сусідства. На значення  

D( ), , істотно впливають лише ті вектори , , що 

розташовані в межах цієї сфери. За великої щільності точок в околі 

, , (потенційного центра) значення функції D( ), , 

велике. І, навпаки, її мале значення свідчить про те, що в околі , , 

незначна кількість даних.  Така  точка вважається «невдалим» кандидатом в 

центри. Після розрахунку значень пікової функції для кожної точки 

,  відбирається вектор , для якого міра щільності 

  виявилась найбільшою. Саме ця точка стає першим відібраним 

центром  Вибір наступного центра можливий після виключення 

попереднього центру та всіх точок, що лежать в його околі. Так само, як і в 

методі пікового групування, пікова функція перевизначається у вигляді 

Dnew( )=D( )-D( ,    

(2.7) 
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При новому визначенні функції  коефіцієнт rb задає нове 

значення константи, яка окреслює сферу сусідства чергового центра. Зазвичай 

дотримується умови rb  ≥ ra. Пікова функція Dnew( ), , приймає 

нульове значення при = , , і близька до нуля в 

найближчому околі цієї точки. 

Після модифікацій значень пікової функції знаходиться наступна точка 

, для якої величина Dnew( ) максимальна. Ця точка стає наступним 

центром . Процес пошуку чергового центра поновлюється після 

видалення компонентів, відповідних вже отриманим точкам. 

Кожен з методів має свої власні особливості та уточнення в залежності 

від умов застосування та його структурно-концептуальної реалізації. Головним 

чинником, звичайно, виступає показник конструктивності метода, що на 

практиці суттєво залежить від умов конкретної задачі.  

Якщо у методі С-means необхідно обирати початкові коефіцієнти, що 

показують ступінь належності кластеру, виключно випадково, то в алгоритмі 

пікового групування головну роль грає покриття площини рівномірною сіткою 

з розмірами комірок, залежними від максимального та мінімального значень 

двомірних даних по-координатно. Вузли цієї сітки будуть виступати як 

претенденти в центри майбутніх кластерів і виявляється, що обрати розміри 

комірок цієї сітки також є задачею, залежною від конкретної ситуації. Дану 

задачу можна вирішувати за правилом Рунге [58], яке полягає в знаходженні 

такого розбиття області, при якому величина , (тут  - 

результат розрахунку, отриманого при використанні  вузлів по кожній 

координаті сітки), досягає своєї наперед заданої точності. В обчислювальних 

експериментах для знаходження результатів вважалось  Θ =  . Точність 

правила Рунге задається користувачем в залежності від умов прикладної 

області. 

Параметри b та σ, що використовуються у методі, також підбираються 

індивідуально для кожної задачі. При обрахунку експоненціального виразу для 
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оцінки згущення точок навколо кандидата, виникає проблема нульового 

значення виразу для деяких претендентів (через обмеженість розміру чисел в 

машинній інтерпретації), тому перед тим, як підставляти отримані в 

перетвореннях значення в показник експоненти, їх бажано поділити на 

константу (в обчислювальних прикладах, що розглядалися було використано 

значення 1000). Крім цього, при реалізації виникає проблема врахування 

близькості вузла сітки – кандидата в центри кластера, що робить значення суми 

експоненціальних виразів надто великим, навіть без урахування значення цієї 

функції для інших точок. Тому вважається за потрібне ввести обмеження на 

ступінь близькості можливого кандидата у центри кластера до інших точок. Як 

варіант, пропонується визначати мінімально допустиму відстань за правилом 

Рунге. 

Алгоритм  різницевого групування представляє собою спрощену, але 

більш ефективну модифікацію алгоритму пікового групування. Усі зауваження, 

зроблені для метода пікового групування, у цьому випадку несуттєві. Єдиним 

невирішеним питанням залишається значення коефіцієнта ra, що визначає 

сферу сусідства. При практичному використанні це значення може також 

визначатися за правилом Рунге з заданою точністю. Головним же плюсом 

алгоритму є те, що кандидатами в центри кластерів виступають самі нечіткі 

вхідні дані. 

Для аналізу отриманих результатів дослідження проведені обчислювальні 

експерименти. Робота алгоритмів тестувалася на прикладі задачі групування 

станів нечіткої системи, що функціонує в двомірному просторі [59]. Початкове 

розміщення станів системи проводилося випадковим чином, кількість точок 

визначалося користувачем. Результати процедури кластеризації множини 

станів нечіткої системи, що складається з 100 точок (рис.2.6, більший розмір 

точки відповідає більшому значенню міри належності елемента нечіткій 

множині), наведені на рисунку 2.7. 
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Рис.2.6. Вихідна множина заданих станів нечіткої системи, 
поданих у вигляді двоелементних складених нечітких чисел 
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Рис.2.7. Кластери, отримані на основі множин скалярного рівня (а - 
методом C-means (хрестики - центри кластерів), , ; б, в – методом 
різницевого групування, і ; г – пікового групування, ) 
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2.4. Метод групування на основі алгоритму Густафсона-Кесселя. 
 

У наведеному у підрозділі 2.2 алгоритмі групування C-means формування 

кластера здійснюється навколо центру з використанням звичайної евклідової 

відстані між векторами, що отримуються з сукупності складених нечітких 

чисел шляхом побудови зрізів скалярного або векторного рівня, та самим 

центром кластера. 

Ця відстань враховувається у формулі (2.1), яка характеризує значення 

функції помилок. За такого способу подання міри відстані між довільними 

векторами множина точок, які є рівновіддаленими від центру, набуває вигляду 

кола з однаковим масштабом за всіма координатами. Якщо у процесі побудови 

зрізів отримуються групи даних, форма яких відрізняється від від кола або 

шкали значень окремих координат вектора сильно різняться (це можливо у 

випадку, коли носії окремих нечітких чисел суттєво відрізняються між собою), 

отримані значення будуть відображати належність побудованих зрізів до 

конкретних кластерів. Однак при цьому якість групування можна збільшити за 

рахунок застосування алгоритму Густафсона-Кесселя [31]. 

По відношенню до звичайного алгоритму C-means головна зміна полягає 

у введенні у формулу розрахунку відстані між векторами квадратної матриці 

масштабування  розмірності , в якості якої застосовується довільна 

симетрична додатно визначена матриця, тобто матриця, усі власні значення 

якої , є дійсними та додатніми. Множина власних векторів, що 

відповідють таким власним числам, формує ортогональну базу багатомірного 

простору, у якому довжини нормованих власних векторів масштабуються з 

коефіцієнтами . 

Розв’язування задачі розміщення центрів за даним алгоритмом 

відбувається аналогічно алгоритму C-means шляхом багатократного 

перерахунку коефіцієнтів належності , за формулою (2.3) та 

координат центрів , за формулою (2.2), але з урахуванням 
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масштабування при розрахунку відстаней. Остаточно, метод групування 

сукупності складених нечітких чисел на основі алгоритму Густафсона-Кесселя 

можно сформулювати в такому вигляді: 

1. Для заданої вхідної сукупності складених нечітких чисел задати 

величину скалярного рівня  або вектор величин рівня 

, . 

2. Побудувати множину зрізів скалярного або векторного рівня. 

Визначити початкове розміщення кластерних центрів. Задати початкові 

квадратні матриці масштабування  розмірності , .  

3. Розрахувати матрицю коефіцієнтів належності векторів множини зрізів 

до центрів   за формулою 

  ,      (2.8) 

де , 

,  - масштабована евклідова відстань між парами векторів, які 

визначають центри  і зрізи складених нечітких чисел , , 

відповідно. 

4. Розрахувати нове розміщення центрів у відповідності з формулою 

.    (2.9) 

5. Визначити для кожного центру матрицю коваріації  розмірності ,  

: 

, .  (2.10) 

6. Обчислити нові масштабуючи матриці для кожного центру за 

формулою  

, .      (2.11) 
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7.Якщо зміни положень центрів кластерів та матриць коваріації не 

перевищують деякої заданої порогової величини , то процес обчислення 

можна завершити. У протилежному випадку, необхідно перейти до п.3.   

Поточні значення центрів кластерів складають розв’язок задачі.  

Функціонуючий таким чином алгоритм паралельно генерує усі центри 

кластерів і зв’язані з ними масштабуючи матриці, які використовуються для 

розрахунку відстаней. 
 

2.5. Висновки до другого розділу.  
 

Другий розділ присвячено визначенню та застосуванню методик 

групування складених нечітких чисел трикутного вигляду. В розділі розглянуто 

і розв’язано задачу кластеризації станів нечіткої системи, що описуються 

сукупністю складених нечітких чисел, що має місце за умов дослідження різних 

процесів, що функціонують в умовах невизначеності. 

Основна ідея запропонованих алгоритмів групування полягає в 

обчисленні та застосуванні значень відстані між елементами відповідних 

множин заданого скалярного або векторного рівня з урахуванням величини 

похибки, котра визначається за прямокутною сіткою, що накриває множину 

вихідних даних. Розроблений підхід базується на модифікації існуючих методів 

кластеризації (С-means, пікового та різницевого групування, алгоритму 

Густафсона-Кесселя), адаптованих для обробки нечітких чисел спеціального 

вигляду. 

Запропоновані алгоритми дозволяють формалізувати пошук кластерних 

центрів сукупності складених нечітких чисел і реалізувати процедури 

групування даних в межах попередньо заданої або автоматично згенерованої по 

ходу алгоритму кількості кластерів. Розглянуто умови їх конструктивного 

застосування в задачах групування. Наведено приклади використання підходу 

при розв’язанні академічних задач, на основі отриманих результатів чисельних 

експериментів проведено аналіз ефективності роботи алгоритмів кластеризації. 
 

0>e
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РОЗДІЛ 3.   

ЗАСТОСУВАННЯ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ В ЗАДАЧАХ 

ГРУПУВАННЯ НЕЧІТКИХ ДАНИХ  
 

3.1. Основна ідея та етапи роботи генетичного алгоритму 

Розглянуті вище методи в своїй основі використовують ітераційну техніку 

для покращення результатів. Протягом однієї ітерації вони шукають розв’язок, 

який буде кращим в околі даного. Якщо такий розв’язок знайдено, він стає 

поточним і починається нова ітерація. Так триває доти, поки приріст цільової 

функції не зменшиться практично до нуля або не виконається задане число 

ітерацій. Очевидно, що такі методи орієнтовані на пошук лише локальних 

оптимумів, до того ж розташування знайденого оптимуму залежить від стартової 

точки. Глобальний оптимум може бути знайдений лише випадково. Для 

збільшення ймовірності знаходження глобального оптимуму використовується 

множинний експеримент з різними початковими точками, що суттєво збільшує 

час пошуку. 

У зв’язку з цим представляє інтерес розробка алгоритмів, які б зберігали 

переваги описаних методів і не мали б вказаного недоліку. Саме до таких 

відносяться генетичні алгоритми. Генетичні алгоритми - це стохастичні 

евристичні оптимізаційні методи, основна ідея яких взята з теорії еволюційного 

розвитку видів [60]. Основним механізмом еволюції є природний відбір, суть 

якого полягає в тому, що більш пристосовані особини мають більше шансів на 

виживання та розмноження і, відповідно, приносять більше потомства, ніж менш 

пристосовані особини. При цьому, завдяки передачі генетичної інформації, 

нащадки успадковують від батьків основні їх якості. Носіями генетичної 

інформації індивіда виступають молекули ДНК. При розмноженні живих 

організмів відбувається злиття двох батьківських клітин, взаємодія ДНК яких 

утворюють ДНК нащадка. Основний спосіб взаємодії - схрещування (його також 
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називають кросовер або кросинговер). При кросовері ДНК предків діляться на дві 

частини, а потім обмінюються своїми половинками. При наслідуванні можливі 

мутації через різні впливи, в результаті яких можуть змінитися деякі гени в 

клітинах одного з батьків. Змінені гени передаються нащадку і надають йому 

нових властивостей. Якщо ці нові властивості є корисними, то вони, швидше за 

все, збережуться в даному виді и при цьому відбудеться стрибкоподібне 

підвищення пристосованості виду. 

Першим кроком при розробці математичної моделі, основаної на 

генетичному алгоритмі, є розробка структури хромосоми, в якій буде зберігатися 

розв’язок. Обрана структура повинна враховувати всі особливості і обов’язкові 

обмеження, які висуваються до розв’язку, а також те, що від її вибору напряму 

залежить реалізація алгоритмів кросоверу та мутації. Загалом, вибір «хромосоми» 

впливає не лише на швидкість, але й на збіжність алгоритму в цілому. 

Наступний крок алгоритму пов’язаний зі створенням початкової популяції, 

розмір якої залежить від розмірності задачі та складає, як правило, декілька сотень 

розв’язків. 

Для організації оптимізаційного процесу необхідно забезпечити 

цілеспрямованість розвитку популяції. Цьому сприяє вимога мінімізації цільової 

функції або, в термінах генетичних алгоритмів, функції придатності. Зазвичай як 

функцію придатності використовують адитивний показник оптимальності, що 

формується на основі штрафів, які визначаються для кожного розв’язку. Такий 

підхід дає можливість налаштування алгоритму під конкретну задачу шляхом 

варіювання коефіцієнтів і, тим самим, зміни пріоритету при пошуку оптимального 

розкладу. 

Таким чином, розмістивши початкову популяцію в створене штучне 

середовище та реалізувавши процеси кросоверу та селекції, можна отримати 

ітераційний алгоритм пошуку оптимального рішення, на кожній ітерації якого 

виконуються такі дії: 



 72 
1) кожна особина популяції оцінюється за допомогою функції придатності; 

2) кращі розв’язки (звичайно близько 5 %) копіюються в нову популяцію без 

змін. Такий принцип (принцип елітизму) не дозволяє втратити кращі 

розв’язки і забезпечує підвищену збіжність алгоритму; 

3) на основі пропорційного відбору з поточної популяції вибираються два 

розв’язки, які піддаються рекомбінації. Для цього хромосоми батьків 

обмінюються відповідними частинами; 

4) отриманий на попередньому етапі розв’язок може виявитися некоректним, 

наприклад, може не відповідати обмеженням. В цьому випадку можна 

повторювати операцію рекомбінації до того часу, поки не буде отриманий 

коректний розв’язок, або краще передбачити евристичний механізм ви-

правлення розв’язку; 

5) якщо нова популяція сформована, то стара видаляється, після чого 

переходимо до п. 1. У протилежному випадку переходимо до п. 3. 

Розглянутий алгоритм є не лише стійким до локальних мінімумів, але й 

завдяки внутрішньому паралелізму, який працює з цілими класами розв’язків, 

забезпечується відносно швидкий пошук оптимального розв’язку. 
 

 3.2. Обґрунтування доцільності використання генетичного алгоритму 
 

Процедура генетичних алгоритмів (ГА) заснована на механізмах біологічних 

організмів: біологічні популяції розвиваються протягом декількох поколінь, 

підкоряючись законам природного відбору і за принципом "виживає найбільш 

пристосований". Розробник ГА повинен правильно встановити закони еволюції, 

щоб досягти бажаної мети якомога швидше. Сама ідея здається досить цікавою, а 

багаточисельні позитивні результати ще більше розпалюють інтерес до цього 

методу. У [61] відзначають, що генетичні алгоритми є "надзвичайно потужною, 

широко застосовуваною методикою пошуку, яка забезпечує глобальний пошук 
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проблем з багатьма локальними субоптимами". Обґрунтування дієздатності ГА та 

його спроможність ефективно вирішувати поставлені задачі наведено у [62]. 

Незважаючи на це, існує чимало думок, які ставлять під сумнів успішне 

використання ГА. Але, звісно, ГА не претендує на роль універсального засобу 

розв’язання задач: в одному випадку він хороший, а в іншому - не дуже. В зага-

льному випадку ГА не знаходить оптимального розв’язку дуже складних задач, 

але з іншого боку, ГА може знайти непогане рішення. Особливо, якщо розмірність 

задачі є значною. Існує багато прикладів, коли в дуже складних задачах за 

допомогою ГА були отримані хороші результати. 

Відзначимо загальні переваги ГА [63]: 

- не потребує ніякої інформації про поверхню відгуку; 

- розриви, що присутні на поверхні відгуку, мають несуттєвий вплив на повну 

ефективність оптимізації; 

- стійкий до попадання в локальні оптимуми; 

- добре працює при вирішенні великомасштабних проблем оптимізації; 

- використовується для широкого класу задач; 

- простий та прозорий в реалізації; 

- може використовуватися в задачах зі змінним середовищем. 

Серед недоліків ГА можна виділити таке: 

- не бажано використовувати для пошуку точного глобального оптимуму; 

- не бажано використовувати для пошуку всіх розв’язків задачі; 

- значний час роботи алгоритму. 

Генетична популяція містить багато розв’язків, які розосереджені всюди на 

просторі пошуку. Мутація виступає в ролі збурення, що приводить, в основному, 

до блукання поблизу того піку, на якому знаходиться розв’язок. Однак процедура 

кросоверу породжує нові точки, які можуть попадати на віддалені піки. 

У цьому полягає основна відмінність генетичних алгоритмів від більш 

простих пошукових алгоритмів. ГА ефективно проглядає простір пошуку, 
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зберігаючи хороших «батьків», які частіше, ніж погані, дають гарне потомство 

(кращі розв’язки). Тому такий алгоритм з великою ймовірністю дозволяє знайти 

кращий розв’язок задачі. 
 

3.3. Особливості подання та кодування ознак об’єктів у схемі  

  генетичного алгоритму  
 

Оптимізаційні можливості генетичних алгоритмів широко застосовуються у 

різних прикладних задачах та наукових дослідженнях. Наприклад, ГА використо-

вуються для проектування структури складного об’єкту, формування розкладів 

навчального процесу, для пошуку максимального відношення міцності / ваги, або 

для визначення ефективності виробництва. Вони можуть також використовува-

тися для інтерактивного управління виробничим процесом або для балансування 

завантаженням багатопроцесорного обчислювального пристрою. 

Незважаючи на велику кількість застосувань ГА при вирішенні різних 

оптимізаційних проблем , існує небагато досліджень щодо використання такого 

підходу до проблеми кластеризації [64]. Тому, з огляду на якість рішень, які 

отримуються за цією технологію має сенс спробувати використовувати його в 

розв’язанні проблем кластеризації.  

Розглянемо підхід до використання генетичного алгоритму для задач 

кластеризації даних як задачі мінімізації розбіжностей в групах елементів вихідної 

сукупності. При цьому, знов підкреслюючи актуальність застосування генетичних 

алгоритмів для вирішення реальних задач групування, необхідно одразу звернути 

увагу на проблеми, пов’язані з його використанням. По-перше, залишається 

невирішеною проблема обробки надвеликих обсягів даних, в наслідок чого важко 

гарантувати якість кластеризації. По-друге, для практичної реалізації алгоритму 

потрібно забезпечити певні процедури перетворення (кодування) даних. І останнє, 

не зовсім зрозуміла сутність дії генетичних операторів для обробки нечітко 

визначених даних.    
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3.3.1. Подання об’єктів. Кодування ознак,  представлених цілими 

числами 
 

Відомо, що будь-який організм може бути представлений своїм фенотипом, 

який фактично визначає, чим є об'єкт в реальному світі, і генотипом, який містить 

всю інформацію про об'єкт на рівні хромосомного набору. При цьому кожен ген, 

тобто елемент інформації генотипу, має своє відображення в фенотипі. Таким 

чином, для вирішення завдань нам необхідно уявити кожну ознаку об'єкта в 

формі, придатній для використання в генетичному алгоритмі. Все подальше 

функціонування механізмів генетичного алгоритму проводиться на рівні генотипу, 

дозволяючи обійтися без інформації про внутрішню структуру об'єкта, що й 

обумовлює його широке застосування в самих різних завданнях. 

У різновиді генетичного алгоритму, який зустрічається найчастіше для 

подання генотипу об'єкту застосовуються бітові рядки. При цьому кожному 

атрибуту об'єкта в фенотипі відповідає один ген в генотипі об'єкта. Ген являє 

собою бітовий рядок, найчастіше фіксованої довжини, яка представляє собою 

значення цієї ознаки. 

Для кодування ознак, представлених цілими числами можна запропонувати 

найпростіший варіант - бітове значення цієї ознаки. Тоді буде дуже просто 

використати ген певної довжини, достатньої для подання всіх можливих значень 

такої ознаки. Але, на жаль, таке кодування не позбавлене недоліків. Основний 

недолік полягає в тому, що сусідні числа відрізняються в значеннях кількох бітів, 

так, наприклад, числа 7 і 8 в бітовому поданні розрізняються в 4-х позиціях, що 

ускладнює функціонування генетичного алгоритму і збільшує час, необхідний для 

його збіжності. Для того, щоб уникнути цієї проблеми краще застосовувати 

кодування, при якому сусідні числа відрізняються меншою кількістю позицій (в 

ідеалі значенням одного біта). Таким є код Грея [65], який доцільно використати в 

реалізації генетичного алгоритму. Значення кодів Грея наведено у таблиці 3.1. 
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Таблиця 3.1 Відповідність десяткових кодів і кодів Грея 

 

Двійкове кодування Кодування за кодами Грея 

Десятковий 
код 

Двійкове 
значення 

Шістнадцят-
кове знач. 

Десятковий 
код 

Двійкове 
значення 

Шістнадцят-
кове знач. 

0 0000 0h 0 0000 0h 

1 0001 1h 1 0001 1h 

2 0010 2h 2 0011 3h 

3 0011 3h 3 0010 2h 

4 0100 4h 4 0110 6h 

5 0101 5h 5 0111 7h 

6 0110 6h 6 0101 5h 

7 0111 7h 7 0100 4h 

8 1000 8h 8 1100 Ch 

9 1001 9h 9 1101 Dh 

10 1010 Ah 10 1111 Fh 

11 1011 Bh 11 1110 Eh 

12 1100 Ch 12 1010 Ah 

13 1101 Dh 13 1011 Bh 

14 1110 Eh 14 1001 9h 

15 1111 Fh 15 1000 8h 
 

Таким чином, при кодуванні цілочисельної ознаки бінарна послідовність 

розбивається на тетради, після чого кожна тетрада перетворюється за кодом Грея. 

У практичних реалізаціях генетичних алгоритмів не виникає необхідності 

перетворювати значення ознаки в значення гена, а на практиці має місце зворотна 

задача, коли за значенням гена необхідно визначити значення відповідної йому 

ознаки. Таким чином, задача декодування значення генів, яким відповідають 
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цілочисельні ознаки, тривіальне. 

 

3.3.2. Кодування ознак, заданих числами з плаваючою крапкою 
 

Найпростіший спосіб кодування чисел з плаваючою крапкою також полягає 

у використанні бітового подання, хоча такий варіант має ті ж недоліки, що і для 

цілих чисел. Тому на практиці зазвичай застосовують таку послідовність дій: 

1. Розбивають весь інтервал допустимих значень ознаки на рівні проміжки з 

необхідною точністю. 

2. Приймають значення гена як цілочисельне число, що визначає номер 

проміжку (використовуючи код Грея). 

3. За наближене значення параметра приймають число, що є серединою цього 

проміжку. 
 

Розглянемо наведену послідовність дій на прикладі. Припустимо, що 

значення ознаки лежать в інтервалі [0,1], а при кодуванні використовується 

розбиття інтервалу на 256 рівних частин. Для кодування їх номерів потрібно 8 біт. 

Припустимо значення гена: 00100101bG (велика буква G показує, що 

використовується кодування за кодом Грея). Використовуючи код Грея, спочатку 

знайдемо відповідний йому номер інтервалу: 25hG-> 36h-> 54d. Далі визначаємо, 

який інтервал йому відповідає. 

Після нескладних підрахунків отримуємо інтервал [0,20703125, 0,2109375]. 

Це означає, що наближене значення даного параметра буде (0,20703125 + 

0,2109375) / 2 = 0,208984375. 
 

3.3.3. Альтернативний спосіб кодування чисел з плаваючою крапкою 
 

Використаємо послідовності простих чисел для комп’ютерного 

моделювання нечітких дійсних чисел, базуючись на представленні довільних 

дійсних чисел у форматі IEEE 754 [66]. 
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Припустимо, що для подання дійсних чисел використовуються -байтні 

двійкові представлення. Це означає, що будь-яке дійсне число  може бути 

подане у двійковому вигляді  

,    (3.1) 

де  - знак числа ,  ,  - порядок числа  за 

основою 2 (степінь, до якої необхідно піднести число 2, щоб виконувалась умова  

),  - деяка константа, величина якої обчислюється за 

формулою ,  - мантиса числа  без уявної одиниці, 

 та  - відповідно кількості розрядів для представлення характеристики та 

мантиси числа ,   .  

Зауважимо, що у поданні (3.1) характеристика та мантиса визначаються 

полями двійкових цифр, які є записами деяких цілих чисел. Використаємо поняття 

нечіткого цілого числа для знаходження діапазону представлення дійсного числа. 

Розглянемо довільне дійсне число . Припустимо, що мантиса числа  

дорівнює , порядок числа за основою 2 рівний . Представимо дійсне число  у 

вигляді трійки (а, b, c), де діапазон представлення  визначається за 

допомогою дійсних чисел  та , які можна отримані, виходячи з формату (3.1). 

Для цього визначимо нечітке ціле число   у вигляді впорядкованої трійки цілих 

чисел , де  та  обчислюються за формулами, наведеними у 

підрозділі 1.3. Розглядаючи далі величини  та  як мантиси деяких дійсних 

чисел заданого порядку  за основою 2 обчислимо два числа  та , що 

визначатимуть діапазон представлення .  

Значення  та  дозволяють також провести дискретизацію інтервалу 

 множиною проміжних чисел , , що будуть використовуватися 

для формалізації способу подання відповідного дійсного числа. Множина індексів 
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у цьому випадку задається діапазоном , а величини мір належності 

проміжних значень визначаються на основі лінійних функцій  (1.14).  

Таким чином, двійкове представлення чисел у форматі (3.1) надає 

можливість конструктивно визначати спосіб подання дійсних чисел. Однак, є 

випадок, що потребує більш детальної уваги. Якщо число  є степенем числа 2 зі 

знаком плюс або мінус, то мантиса у представленні (3.1) для такого числа 

дорівнює 0. У цьому випадку подання дійсного числа у вигляді трійки чисел (а, b, 

c) може бути записане як ліве нечітке трикутне число  для від’ємного , 

або як праве нечітке трикутне число  для додатного . 

Подання ознак, представлених дійсними числами,  можна розглядати у 

якості прикладів конструктивного застосування сформульованого способу 

кодування. Головною рисою при цьому є те, що даний підхід дає можливість 

формалізувати подання довільного числа, не визначаючи діапазону його 

представлення. Запропонований підхід дозволяє також формувати нечітке 

представлення, яке враховує точність заданого числа й з урахуванням якої 

формується множина проміжних значень.  

Підсумовуючи, зауважимо, що у випадках, коли діапазон кодування числа за 

обома розглянутими способами не задовольняє дослідника, можна використати 

суб’єктивне представлення діапазону дійсного числа з відповідно визначеними 

нижньою та верхньою межами. 
 

3.3.4. Спосіб визначення фенотипу об’єкта за його генотипом. 
 

Для того, щоб визначити фенотип об'єкта (тобто значення ознак, що 

описують об'єкт) необхідно знати тільки значення генів, що відповідають цим 

ознакам, тобто генотип об'єкта. При цьому сукупність генів, що описують генотип 

об'єкта, являє собою хромосому. У деяких реалізаціях її також називають 

особиною. Таким чином, в реалізації генетичного алгоритму хромосома являє 

ac mmI -= ,0

b

),,( bba b

),,( cbb b
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собою бітовий рядок фіксованої довжини. При цьому кожній ділянці рядка 

відповідає ген. Довжина генів усередині хромосоми може бути однаковою або 

різною, але найчастіше застосовують гени однакової довжини.  

Розглянемо приклад хромосоми та інтерпретації її значення. Припустимо, 

що у об'єкта є 5 ознак, кожна закодована геном довжиною в 4 біти. Тоді довжина 

хромосоми буде 5 * 4 = 20 біт.  

0010 1010 1001 0100 1101 
 

Тоді можна визначити значення ознак (див.таблицю 3.2). 
Таблиця 3.2 

Ознака Значення гену Двійкове значення 

ознаки 

Десяткове 

значення ознаки 

1  0010 0011 3 

2 1010 1100 12 

3 1001 1110 14 

4 0100 0111 7 

5 1101 1001 9 
 

Як було вже сказано вище, у генетичних алгоритмах за передачу ознак 

батьків нащадкам відповідає оператор, який називається схрещування. Цей 

оператор визначає передачу ознак від батьків до нащадків. Він діє у такий спосіб: 

1. з популяції вибираються дві особини, які будуть батьками; 

2. визначається (зазвичай випадковим чином) точка розриву; 

3. нащадок визначається як конкатенація частин хромосом першого та другого  

батьків. 
 

Докладніше розглянемо функціонування цього оператора (табл.3.3): 
Таблиця 3.3 

Хромосома_1: 0000000000 

Хромосома_2: 1111111111 
 



 81 
Припустимо розрив відбувається після 3-го біта хромосоми (табл.3.4). Тоді: 

Таблиця 3.4 

Хромосома_1: 0000000000 >> 000 1111111 Результуюча_хромосома_1 

Хромосома_2: 1111111111 >> 111 0000000 Результуюча_хромосома_2 
 

 Потім з ймовірністю 0,5 визначається одна з результуючих хромосом  у 

вигляді нащадка процедури схрещування. 

Дії наступного генетичного оператора мутації призначені для підтримки 

різноманітності особин з популяції. При використанні даного оператора кожен біт 

в хромосомі з певною ймовірністю інвертується. 

 Крім того, використовується ще і так званий оператор інверсії, який полягає 

в тому, що хромосома ділиться на дві частини, і потім вони міняються місцями. 

Схематично це можна представити таким чином: 

000 1111111 >> 1111111 000 
 

Взагалі кажучи, для функціонування генетичного алгоритму досить цих 

двох генетичних операторів, але на практиці застосовують ще й деякі додаткові 

оператори або модифікації основних двох операторів. Наприклад, кросовер може 

бути не одноточковий (як було описано вище), а багатоточковий, коли формується 

кілька точок розриву (найчастіше дві). Крім того, в деяких реалізаціях алгоритму 

оператор мутації є інверсію тільки одного випадково обраного біта хромосоми. 

Критерії відбору хромосом і процедур є евристичними й не гарантують 

знаходження "найкращого" розв’язку. Еволюція може зупинитися на деякій непро-

дуктивній фазі. І, навпаки, є багато прикладів, коли два безперспективних батьки,  

вилучені з еволюції генетичним алгоритмом, здатні зробити ефективного нащадка.  
        

3.4. Схема генетичного алгоритму для кластеризації сукупності 

          складених нечітких чисел 
 

          Припустимо, що задана деяка сукупність невироджених складених нечітких 

чисел { } из . Вважаємо, як і раніше, що використовується pjA jm ,1,~ )( = )~( mbK
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скалярний рівень  або векторний рівень , , які 

визначають гарантований рівень нечіткості даних, що розглядаються. 

Множину нечітких трикутних чисел, які є проекціями складених нечітких 

чисел, формально можна вважати генотипом сукупності. У цьому випадку кожен 

ген подається двома нитками, перша з яких формується із значень носіїв нечітких 

чисел, а друга – із значень мір належності кожного елемента нечіткої множини. 

Таке подання умовно відповідає подвійній структурі біологічних генів та 

хромосом.  

Набір значень генотипу за кожною ознакою, що визначає фенотип, буде 

визначатися за допомогою скалярного або векторного рівня нечіткості. Без обме-

ження загальності усі значення, які подаються числами з плаваючою крапкою, 

належать інтервалу [0,1], а їх кодування проводиться за схемою, наведеною у 

пункті 3.3.2. Таке перетворення вхідних значень генів до значень з одиничного 

інтервалу нескладно отримати шляхом їх нормування на основі відстані від 

мінімального значення гена. 

Таким чином, кожна хромосома формується у вигляді бітової послідовності 

фіксованої довжини, кожна з ділянок якої має однаковий розмір і відповідає 

значенням генів. Значення окремих генів утворюють першу нитку хромосоми. 

Двійкові рядки значень генів характеризуються особистими величинами мір 

належності відповідно до схем побудови множин скалярного  або 

векторного рівня , . Значення відповідних мір належності 

утворюють другу нитку кожної з хромосом, які визначають різнотипність особин 

фенотипу.    

Реалізуючи оператори схрещування, мутації та інверсії за процедурами, 

наведеними у 3.3.2, отримуємо схему функціонування генетичного алгоритму у 

випадку групування нечітких даних, поданих у вигляді складених нечітких чисел 

, : 

10 £< g ),...,( 1 mggg = ]1,0(Îig

10 £< g

),...,( 1 mggg = ]1,0(Îig

)(~ jmA pj ,1=
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0. Сформувати множини скалярного або векторного рівня для нечітких чисел, 

які визначають гени. Вважаємо, що вони є не порожніми. Побудувати 

сукупність особин (хромосом), які представляють собою звичайні вектори 

, . 

1. Ініціювати початковий момент часу t = 0. Випадковим чином сформувати 

початкову популяцію, що складається з k особин B0={A1,A2,…,Ak}. 

2. Обчислити пристосованість кожної особини , , і популяції 

в цілому , використовуючи задану фітнес-функцію. Значення цієї 

функції визначає наскільки відповідає особина, описана даною хромосомою, 

для розв’язування задачі. 

3. Вибрати особину  з популяції . 

4. З певною ймовірністю кросовера Pс вибрати другу особину з популяції 

 і виконати оператор кросовера  . 

5. З певною ймовірністю мутації Pm виконати оператор мутації 

. 

6. З певною ймовірністю інверсії Pi виконати оператор інверсії 

. 

7. Розмістити отриману хромосому в новій популяції insert (Bt+1, Aс). 

8. Виконати операції, починаючи з пункту 3, k раз. 

9. Збільшити номер поточної епохи t = t + 1. 

    10. Якщо виповнилося умова зупинки, то завершити роботу,   

          інакше перехід на крок 2. 
  

Приклад застосування генетичного алгоритму для кластеризації даних, 

поданих сукупністю складених нечітких чисел, наведено у п’ятому розділі для 

задачі формування розкладу занять академічних груп і викладачів курсів 
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підвищення кваліфікації з урахуванням наявного аудиторного фонду навчального 

закладу протягом типового тижня. 
 

3.5. Висновки до третього розділу 
 

Третій розділ присвячено формулюванню основної ідеї та етапів роботи 

генетичного алгоритму. Базуючись на біологічних механізмах схрещування, 

мутації та відбору, процедура генетичного алгоритму реалізує еволюційну 

методику пошуку розв’язків оптимізаційних задач. Наведено сутність операторів 

генетичного алгоритму, визначено його переваги та недоліки, що впливають на 

доцільність застосування.  

Основну увагу зосереджено на використанні генетичного алгоритму для 

кластеризації даних, які подаються сукупністю складених нечітких чисел 

трикутного вигляду. В розділі запропоновано спосіб кодування ознак, заданих 

цілими числами та числами з плаваючою крапкою, з використанням кодів Грея, 

наведено схему функціонування основних операторів генетичного алгоритму за 

умов запропонованого подання та кодування даних. Сформульовано схему 

групування даних на основі генетичного алгоритму. 

Визначено, що наведена схема генетичного алгоритму дозволяє ефективно 

вирішувати задачу формування відносно однорідних груп нечітких об’єктів, стани 

яких описуються за допомогою складених нечітких чисел.  
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РОЗДІЛ 4.   

ФОРМАЛІЗАЦІЯ ДИНАМІКИ КЛАСТЕРНИХ СТРУКТУР І МЕТОДИКИ 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ НЕЧІТКИХ ДАНИХ 
 

4.1. Формалізація динаміки кластерних структур для сукупностей 

складених нечітких чисел. 
 

Як було зазначено у першому розділі, в дослідженнях процесів, що 

характризуються нечіткою динамікою, активно розглядаються постановки задач 

моделювання та управління, що відрізняються від класичних лише 

розширенням множини станів до поняття нечіткої множини [67, 68]. 

Функціонування процесів та явищ нечітких динамічних систем може бути 

описане нечіткими неперервними (1.17), нечіткими різницевими (1.18) або 

нечіткими матричними диференціальними рівняннями (1.19) з заданим  

нечітким відображенням  з уніврсального простору Х в Х з деякою функцією 

належності , . 

Використання диференціального аналога при роботі з нечіткими 

множинами, в загальному випадку, має більш теоретичний характер. Тому 

розглянемо процеси функціонування різницевих нечітких моделей вигляду 

(1.18), стани яких формуються у вигляді складених нечітких чисел, заданих на 

неперервних та дискретних універсальних множинах дісних чисел Х   [69, 

70]. 

Припустимо, що задано m нечітких чисел , , визначених на 

універсальних множинах , відповідно, , . Множина 

, де  – наперед задане додатне число, визначає дискретні 

моменти часу. Позначимо через  впорядковану за 

зростанням послідовність моментів часу з . 
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Функціонування деякого процесу опишемо за допомогою нечіткої різни-

цевої системи, стани якої в довільний момент часу , , є складеними 

нечіткими числами ,  . Запишемо 

систему у вигляді: 

    (4.1) 

де  – складене нечітке число, яке визначає початковий стан 

системи,  – складені нечіткі числа, що описують стани системи в 

моменти часу , ,  – деякі нечіткі відображення з  в , 

що визначають переходи системи, , “ ” – операція максимальної 

композиції, результат якої визначається за формулою (1.21). 

 Зрозуміло, що послідовності складених нечітких чисел ,  , 

при різних початкових даних утворюють розв’язки системи (4.1).   

Означення 4.1. Траєкторією системи (4.1) за i-ю компонентою, , 

будемо називати послідовність , , для елементів якої 

справедливі співвідношення: 

 , ,     (4.2) 

де supp ,  .   

При цьому будь-який розв’язок системи (4.1) формується з елементів 

множин траєкторій за сукупністю компонент , з урахуванням динаміки 

величині міри належності на множині .   

Означення 4.2. Траєкторію системи (4.1) , , , за i-ю 

компонентою, , назвемо регулярною (РТк), якщо для її елементів 

справедлива умова 

, для заданого .   (4.3) 
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Очевидно, що нечіткі числа , , за умов унімодальності функцій  

, , є нормальними. У випадку використання нечітких трикутних чисел 

ця умова виконується, а нечітка різницева система (4.1) за умов неперервності 

операторів  завжди має розв’язок, який, взагалі кажучи, може бути 

неєдиним для початкових даних . 

Припустимо, що у момент часу  задано довільну сукупність складених 

нечітких чисел , , з . Будемо вважати, що динамічний процес, 

який реалізується у вигляді змін елементів сукупності , , у часі, може 

бути формалізований за допомогою нечіткої різницевої моделі (4.1). Для 

проведення процедури формування кластерних структур у формі відносно 

однорідних груп з урахуванням динаміки змін сукупності розглянемо різні 

випадки відповідних нечітких станів системи , , ,  . 

1) Задана сукупність має регулярну траєкторію за довільною компонентою і, 

. 

Це означає, що існує складене нечітке число , , з заданої 

сукупності, для якого траєкторія , , за компонентою i, 

,  є регулярною траєкторією моделі (4.1) з початковими даними у вигляді 

. Тоді зрозуміло, що складені нечіткі числа , , і-а 

компонента яких задається величинами , , можна розглядати в 

якості кандидатів на центри динамічних кластерів в будь-який момент часу 

 для поточного набору складних нечітких множин сукупності. 

У частинному випадку для і-ї компоненти окремих нечітких складених 

чисел з поточного набору сукупності на кожному кроці динамічногого процесу 

виконуються співвідношення ,  . За таких умов можна 
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вважати, що і-а компонента центрів динамічних кластерів визначається 

значенням , , і процедура групування даних зводиться до 

формування у часі кластерних структур для модифікованих сукупностей 

складних нечітких чисел, які є зрізами  за і-ю компонентою. 

2) Припустимо далі, що у сукупності немає регулярної траєкторії за будь-

якою компонентою. Це означає, що для довільного початкового стану системи 

(4.1), які визначаються елементами заданої сукупності, для будь-якої траєкторії 

, , , існує момент часу , що виконується 

нерівність . За таких умов розглянемо два випадки. 

а) Нехай числова множина , , складається з переліку значень 

носіїв i-ї компоненти, , початкових станів , , системи (4.1), для 

яких існує такий момент часу , що . Зрозуміло, що потужність 

множини | | не перевищує s. 

 За таких умов у якості i-ї компоненти центрів динамічних кластерних 

структур на кожному кроці процесу змін сукупності складених нечітких множин 

може бути рекомендовано значення, яке є результатом оптимального вибору з 

використанням правила розрахунку відстані між окремими компонентами 

елементів кластерів або результатом формального вибору між величинами, для 

яких у цей момент часу  виконується умова .   

б) Нарешті припустимо, що неможливо виділити множину  значень 

носіїв i-ї компоненти, , початкових станів , , системи (4.1), для 

яких існує момент часу , що . В цьому випадку потрібно гово-

рити про пряме застосування методів та алгоритмів кластеризації для кожного 

поточного переліку складених нечітких множин заданої сукупності , . 
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4.2. Алгоритм прийняття рішень з складеними нечіткими вихідними 

даними 
 

Сучасний рівень інформаційних технологій дає можливість накопичувати та 

обробляти різноманітні дані, які часто мають неточний, нечіткий характер, що 

потребує розробки спеціальних математичних моделей, що дозволять адекватно 

відображати ситуацію, та методів для обробки даних. 

Виходячи з цього, досить важливими з практичної точки зору є задачі 

використання математичних методів підтримки прийняття рішень в умовах 

невизначеності. Розглянемо одну методику вибору рішень за умов подання 

вихідних даних у вигляді сукупності складених нечітких чисел [70]. 

Припустимо, що вибір рішення в деякій прикладній сфері здійснюється за 

набором критеріїв ,…, , а множини значень критеріїв задаються числовими 

інтервалами , . Ці інтервали можна розглядати в якості носіїв 

нечітких чисел трикутного вигляду ,…, , , ,  з 

лінійними функціями належності ,…,  вигляду (1.14), що визначені на 

відповідних універсальних множинах. Це означає, що будь-який розв’язок 

представляється у вигляді складеного нечіткого числа 

  ,         (4.4) 

де кожне значення , , є кількісним показником, що відповідає 

критерію , .  

Складені нечіткі числа  з  будемо називати альтернативами. Таким 

чином, кожна альтернатива  з відповідними значеннями функцій належності 

характеризує нечітке представлення особи, що приймає рішення, про 

прийнятність окремих елементів розв’язку для прийняття відповідного рішення у 

конкретній ситуації.  
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Розглянемо ситуацію прийняття рішень в умовах невизначеності, для 

формалізації якої використовується нечіткий підхід. Припустимо, що ситуація  

описується сукупністю альтернатив, яку позначимо через . 

Припустимо, що величини кожного з критеріїв , , що характеризує 

альтернативи, задаються дискретним набором значень , , з 

відповідного числового інтервалу , , . За 

таких припущень, кожен елемент альтернатив у ситуації прийняття рішень може 

бути формалізований у вигляді нечіткого числа  

, ,           (4.5) 

значення функції належності для якого визначатимуть рівні відповідності значень 

окремих критеріїв конкретному ситуаційному рішенню (висновку). Як і раніше, 

без обмеження загальності вважаємо функції належності лінійними, а нечіткі 

числа , , – трикутними.  Тоді будь-яке рішення , , у проблемній 

ситуації подається у вигляді складеного нечіткого числа  

 = , , , .  

Таким чином, задаючи вихідну інформацію для ситуації прийняття рішень у 

вигляді сукупності альтернатив, що описуються складеними нечіткими числами 

, , 

де , , , - конкретні значення критеріальних функцій , …, ,  

- кількість спостережень, зводимо процедуру вибору рішень до аналізу та 

взаємного співставлення наборів складених нечітких чисел , , та , 

. Задача в цій постановці може розглядатися як задача групування 

(кластеризації) нечітко визначених даних з заданими  центрами кластерів, для 

вирішення якої використовуються різні методики. 

 Дійсно, якщо сукупність складених нечітких чисел ,  розглядати 
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як центри нечітких кластерів, то задача буде полягати у визначенні груп вихідних 

даних, що утворюються цими центрами. Визначення даних, які відповідають 

центрам кластеризації, можливе за умов визначення способу розрахунку відстаней 

у сукупності складених нечітких множин. 

Для двох довільних складених нечітких числа  

              та  

             

можна побудувати множини скалярного рівня   та  вигляду  

(1.19) або векторного рівня , , ,  та 

 вигляду (1.20)  у якості звичайних множин, між якими визначена 

евклідова відстань  (див. підрозділ 1.4). 

Як було визначено у першому розділі, для знаходження нечіткої відстані 

 між довільними складеними нечіткими числами  можна 

використати нечітку величину за Вонгом, а порівняння відстаней між двома 

довільними парами складених нечітких чисел провести за допомогою нечіткого 

відношення переваги, формалізованому у підрозділі 1.4. 

 Використовуючи введене поняття відстані між складеними нечіткими 

числами та спосіб порівняння відстаней можна сформулювати задачу нечіткого 

групування в  кластерів даних, поданих у вигляді сукупності складених нечітких 

множин ,  з . Для розв’язування задачі кластеризації можна 

застосувати алгоритми, наведені у розділі 2. 

Приклад 4.1. Розглянемо ситуацію оцінювання діяльності викладацького 

складу у навчальному закладі за кількістю публікацій за рік (множина допустимих 

значень ), обсягом аудиторного педагогічного навантаження ( ) та 

характером наукової роботи ( ), яка подається бальними оцінкою у деякій 

цілочисельній шкалі. Покладемо для визначеності , , 
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{0, 1, 2, 3, 4, 5 }.  

Зрозуміло, що друковані роботи публікуються в виданнях різного рівня, 

аудиторна робота характеризується різними формами методичного і змістовного 

наповнення, а якість наукової роботи взагалі не може бути абсолютно чітко 

формалізована. Тому інформація щодо викладацької діяльності буде подаватися у 

вигляді сукупності складених нечітких чисел, що формуються на основі нечітких 

числових множин , , , які задають нечіткі представлення конкретної особи 

щодо рівня активності науково-методичної діяльності та аудиторної роботи 

викладача. Наприклад, нечіткі числа , ,  можуть бути задані у вигляді:  

, , 

.    

Припустимо також, що висновки щодо оцінки науково-методичної роботи 

викладачів формуються на множині {викладач-методист, активний викладач, 

викладач-дослідник, пасивний викладач}. Рівні результативності роботи, які 

визначаються особою, що приймає рішення, подаються у вигляді складених 

нечітких чисел = , , , , 

де через ,   позначено елементи носіїв нечітких чисел , , а  

визначає кількість різних висновків.  

В даному випадку кількість різних висновків , а відповідні нечіткі 

числа визначені у вигляді  

,  , 

,  . 

Припустимо, що визначено показники, які містять інформацію про науково-

методичну діяльність групи викладачів і відповідні нечіткі показники цієї 

діяльності за сукупністю введених вище критеріїв. Тоді, за умов  подання вхідних 

даних сукупністю складених нечітких чисел   
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,  ,  

, ,  

,  , 

можна побудувати чотири кластери: для скалярного рівня  показники , 

 належать кластеру з центром ,  - кластеру з центром ,  - кластеру з 

центром , ,  - кластеру з центром  (зрозуміло, що при збільшенні 

величини  частина даних вироджується); для векторного рівня  

показники ,  належать кластеру з центром ,  - кластеру з центром , 

 - кластеру з центром , ,  - кластеру з центром , що відповідають 

заданим висновкам в наведеній ситуації прийняття рішення. 

Реалізація даного алгоритму дозволяє забезпечити підтримку прийняття 

рішення особою, що приймає рішення, з урахуванням суб’єктивних оцінок рівнів 

відповідності значень критеріальних функцій висновкам у конкретній ситуації. 
 

4.3. Реалізація нечіткого підхіду для сценарно-прецедентних систем. 
 

Розглянемо застосування складених нечітких чисел у сценарно-

прецедентних системах підтримки прийняття рішень (СППР). Формальну модель 

подібних систем будемо визначати аналогічно [71, 72].  

Нехай  - скінченна множина параметрів (факторів),  що визначають стан 

системи, ,   - множина значень параметрів, що задається у 

вигляді , де , - область визначення і-того параметра. Конкретні 

значення, які приймають параметри , позначимо через . 

Означення 4.3.1. Реалізованим станом С системи назвемо сукупність значень 

параметрів . 
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Означення 4.3.2. Ситуацію  , що склалася у момент часу 

визначимо як оцінку значень сукупності факторів системи і 

відношень між ними:  , де  - оцінка значень 

параметрів,  - множина відношень між факторами в момент часу 

 . 

Нехай S – множина можливих ситуацій, R – множина можливих рішень. 

Означення 4.3.3. Прецедентом називається пара , що складається 

з ситуації   і зв’язаного з нею рішення . 

Довільній ситуації s можуть відповідати декілька рішень, тобто вважаємо, 

що два прецеденти  та  є різними, якщо . Таким чином, в 

сценарно-прецедентній СППР дані представлені у вигляді множини прецедентів 

. 

З іншої сторони, якщо ситуація , що склалася, наближено відповідає 

ситуації  і в системі існує прецедент , то можна стверджувати, що  є 

правдоподібним (наближеним) рішенням для ситуації . Ступінь близькості  до 

 оцінюється за допомогою величини міри відношення подібності, на основі  якої 

можна обчислити доречність застосування рішення  в ситуації . 

В основі побудови сценарно-прецедентних CППР лежить метод пошуку 

подібних прецедентів за схемою, основна ідея якої полягає у визначенні в просторі 

параметрів системи ситуацій, найближчих в деякому розумінні до базової [73]. 

Для оцінки відстані між значеннями параметрів базової ситуації та 

поточними значеннями, що визначають наближений варіант ситуації, вводиться 

метріка, в якості якої досить часто використовується звичайна або зважена за 

параметрами евклідова норма. За умови великої кількості параметрів можна 

констатувати, що така методика не дозволяє ефективно враховувати усі 
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особливості ситуації прийняття рішення. Одним з підходів, що дозволив би більш 

точно оцінювати близькість прецедентних ситуацій і, як наслідок, зменшити 

помилку у прийнятті рішення на основі прецедентів, є багатокритеріальний підхід 

з використанням нечітких множин та нечітких відносин [74, 75]. 

Розглянемо довільну ситуацію , , що склалася. Будемо оцінювати 

ступінь близькості (подібності) ситуації  до базової ситуації  за допомогою 

значень міри, обчислення якої проведемо на основі оцінок рівнів відповідності 

(належності) кожного із значень параметрів поточної ситуації базовим 

показникам. Використаємо ідею складених нечітких чисел. Базову ситуацію  

визначимо у вигляді конкретної складеного нечіткого числа, а довільну ситуацію 

 будемо описувати складеним нечітким числом  

, де множина значень  визначає 

реалізований стан системи, , - величини мір відповідності значення 

факторів базовим значенням, , які можна розглядати як рівні 

належності елементів , нечіткім множинам . 
Для порівняння ступенів близькості ситуацій до базової використаємо 

нечітке відношення переваги. Визначаючи відстань між ситуаціями , , та  як 

нечітку величину  вигляду (1.25), за допомогою нечіткого відношення переваги 

можна визначити ситуацію, яка буде «найближчою» до базової. Це надає 

можливість ефективно оцінювати поточну ситуацію в системі та знаходити 

прецеденти, що забезпечують доречність застосування відповідних рішень в 

ситуації, що склалася. 
 

4.4. Висновки до четвертого розділу. 
 

У четвертому розділі роботи запропоновано формалізацію динаміки 

кластерних структур, що формуються на основі змінних у часі сукупностей 

складених нечітких чисел. В якості моделі процесу змін у сукупності розглянуто 
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нечітку різницеву систему, стани якої в довільний момент часу є складеними 

нечіткими числами. Сформульовано поняття траєкторії та регулярної траєкторії 

системи.  

Для проведення процедури формування кластерних структур у формі 

однорідних груп з урахуванням динаміки сукупності розглянуто різні випадки 

нечітких станів системи. Зроблено припущення щодо умов визначення центрів у 

динамічних кластерних структурах на кожному кроці процесу змін сукупності 

складених нечітких чисел, яке базується на результатах аналізу поведінки окремих 

компонент нечіткої системи. 

Наведено реалізацію сценарно-прецедентного підходу у випадку обробки 

нечіткої інформації, для формалізації якої застосовуються складені нечіткі числа. 

Відзначено, що запропонований підхід надає можливість ефективно оцінювати 

поточну ситуацію в умовах її недостатньо точного (чіткого) визначення та 

знаходити прецеденти, що забезпечують доречність застосування відповідних 

рішень в ситуації, що склалася. 

Крім цього, розглянуто  методику вибору рішень за умов подання вихідних 

даних у вигляді сукупності складених нечітких чисел та за наявності набору 

критеріїв, множини значень яких задаються числовими інтервалами з лінійними 

функціями належності. Стверджується, що задача у цій постановці може 

розглядатися як задача групування (кластеризації) нечітко визначених даних з 

заданими центрами кластерів, для вирішення якої використовуються різні 

методики. Для розв’язування задач кластеризації пропонується застосовувати 

алгоритми, наведені у другому розділі.  

Наведено приклад вибору рішення у ситуації оцінювання діяльності 

викладацького складу у навчальному закладі за кількістю публікацій за рік, 

обсягом аудиторного педагогічного навантаження та характером наукової роботи, 

яка подається бальними оцінкою у заданій цілочисельній шкалі.  
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РОЗДІЛ 5.   

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ НЕЧІТКИХ ДАНИХ ДЛЯ 

РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ОПТИМІЗАЦІЇ  
 

5.1. Використання генетичного алгоритму для розв’язання задачі  

складання розкладу занять  
 

Використання генетичного алгоритму для розв’язання оптимізаційних задач 

знаходить широке застосування у різних прикладних галузях. Однак, слід 

зазначити, що в основному розглядаються ситуації, розмірність векторів для опису 

станів в яких невелика. Існує лише два випадки, коли використання генетичного 

алгоритму вважається ефективним. У першому випадку задача характеризується 

відсутністю способу точного її розв’язування, у другому – спосіб розв’язання є 

дуже складним в реалізації і потребує значних витрат часу. 

Розглянемо застосування генетичного алгоритму для задачі складання 

розкладу. Будемо формувати розклад у вигляді двовимірного масиву, у стовпцях 

якого розміщується інформація про викладача, дисципліну, що він викладає, і 

навчальну групу. Перелік занять має вигляд , , , де  – 

кількість навчальних позицій у навчальному плані, – номер викладача, –  

номер дисципліни за навчальним планом, – номер групи, для якої проводяться 

заняття, . 

Часова сітка навчального процесу також задається двовимірним масивом, 

стовпці якого містять інформацію про тиждень, день і час. Множину інтервалів 

представимо у вигляді , , , де – кількість навчаль-

них тижнів, - номер тижня, - кількість навчальних днів у тижні, , 

– номер навчальної години протягом дня, , . З метою 

задоволення побажань викладачів стосовно часу проведення занять задається блок 
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переваг, який представлений у вигляді двовимірного масиву, що формується для 

кожного викладача і містить дані щодо бажаних часових інтервалів для навчання. 

Будемо вважати, що ця інформація подається у формі нечітких числових множин, 

кожен елемент яких , , додатково описується рівнем задоволення 

викладача вибором того чи іншого часового інтервалу в межах робочого тижня. Ці 

множини без обмеження загальності можна розглядати як спосіб нечіткого 

трикутного (трапецієвидного) подання часового розкладу роботи викладача з 

урахуванням його побажань.  

При цьому не розглядається питання щодо аудиторного фонду. В рамках 

проведення занять є можливість забезпечення кожного заняття вільною в цей час 

аудиторією, ведення обліку яких та час використання було розглянуто в іншому 

дослідженні. 

Таким чином, в результаті роботи буде отримано варіант розкладу, що 

враховує умови навчального та часового забезпечення навчального процесу. 

Варіант зберігається у хромосомі, яка подається у вигляді асоціативного масиву, 

що зв’язує переліки занять та часових інтервалів. Індекси масиву – номери занять, 

значення – номери часових інтервалів.   

Кожна хромосома складається з заданої кількості генів, яка дорівнює сумі 

кількості атрибутів з переліку занять та одного значення варіативного атрибуту 

для ведення інформаційного наповнення хромосоми (рис.5.1). Таким показником є 

часові інтервали, які з урахуванням нечіткості в побажаннях часу проведення 

занять викладача в межах робочого тижня утворюють з даними переліків занять 

складені нечіткі числові множини. Це означає, що вхідні дані для побудови 

розкладу подаються сукупністю складених нечітких чисел, для кожного елемента 

якої визначено оцінку якості у вигляді штрафу. Для побудови оптимального 

розкладу потрібно знайти такий варіант, що забезпечує мінімальне значення 

критерію  втрат його якості:   , 

p
p
k Kt ,1= Kk ,1=

Р P = f (τ ) = cnwn(τ )
n=1

N

∑ →min
T
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Рис. 5.1. Структура зв’язків між хромосомою, заняттями та часовими  

               інтервалами 
 

де  – кількість частин розкладу, які впливають на його якість, – оцінки 

ступеня неефективності частини розкладу, – значення коефіцієнтів штрафу за 

невиконання частини розкладу, , .  Очевидно, що однією з найбільш 

важливих вимог до розкладу буде показник урахування побажань викладачів щодо 

свого розкладу занять. 

 Для запропонованої структури особин у схемі генетичного алгоритму 

реалізовані процедури схрещування та мутації за допомогою наведених у 3.3.3 

способів. Для збереження кращих особин у процесі відбору реалізовано метод 

елітарного відбору. Перевірка отриманих хромосом на допустимість здійснюється 

за трьома правилами: заняття для викладача заплановано у неприйнятний для 

нього час, один викладач одночасно веде заняття з різними групами та одна група 

одночасно знаходиться на заняттях у різних викладачів.   

N nc

nw

TÎt Nn ,1=
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Отже, остаточно маємо схему генетичного алгоритму складання розкладу, 

який деталізує загальну схему параграфу 3.4 і складається з таких кроків: 

1. Формування переліку занять. 

2. Формування множини часових інтервалів. 

3. Формування нечітких множин переваг часу викладання. 

4. Формування множини скалярного рівня  для нечітких чисел, які 

визначають варіативний ген розв’язків. 

5. Генерація початкової популяції хромосом: 

5.1. Генерація екземпляру хромосоми; 

5.2. Перевірка хромосоми на допустимість; 

5.3. Додавання допустимого екземпляру до початкової популяції; 

5.4. Перехід до 4.1. 

6. Визначення штрафних оцінок хромосом у початковій популяції. 

7. Вибір найкращої хромосоми з найменшою штрафною оцінкою, а також ще 

однієї з 10 кращих. 

8. Виконання операції кросовера для обраних двох хромосом. 

9. Перевірка отриманих хромосом на допустимість. 

10. Якщо отримано допустимі хромосоми, оцінюємо їх: 

10.1. Якщо отримані хромосоми краще існуючих, додаємо їх у популяцію 

замість найгірших; 

10.2. В іншому випадку: 

10.2.1. Виконується мутація; 

10.2.2. Перевіряється допустимість і проводиться оцінювання; 

10.2.3. Якщо отримані хромосоми краще існуючих, додаємо їх у 

популяцію замість найгірших. 

11.  Повторюємо пункти 6–9. 

12.  Зупиняємо виконання алгоритму у будь-який момент. Результатом роботи 

алгоритму буде хромосома (розклад) з найменшою штрафною оцінкою. 

10 £< g
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 Більш детальна, поетапна реалізація послідовності дій алгоритму може бути 

представлена у наступному вигляді: 

- Опис вхідної інформації  
Хромосома – це набір генів. У нашому випадку цим набором являються 

заняття в розкладі. Хромосоми представляють у вигляді масиву даних, кожний 

елемент якого – це одне заняття в розкладі.  

Особина – це набір хромосом, ним буде являтись сам розклад занять, що 

буде представлено у вигляді двомірного масиву хромосом.  

Популяція – це сукупність особин, що схрещуються між собою. В нашому 

випадку це буде набір сформованих розкладів занять.  
 

- Формування початкової популяції  
На початку роботи алгоритму випадковим чином створюється деяка 

початкова популяція. За умови, що популяція виявиться абсолютно не 

конкурентоздатною, генетичний алгоритм достатньо швидко переведе її в 

придатну для життя популяцію. Таким чином, на цьому кроці можна не 

проводити підбір надто пристосованих осіб, достатньо, щоб вони відповідали 

формату осіб популяції, і на них можна було порахувати функцію пристосова-

ності.  

  Етапи створення особин для початкової популяції представлено на рис. 5.2. 
 

Фітнес-функція  

Вибір хромосоми (особини) оцінюється за допомогою значення цільової 

функції: перевіряється, чи придатна особина для подальшого використання. 

Цільову функцію називають фітнес-функцією чи функцією придатності. Значення 

цієї функції оцінюється для кожної особини популяції окремо, і на його основі 

приймається рішення щодо використання цієї хромосоми чи переходу до етапу 

покращення особин популяції за допомогою генетичних операторів схрещування 

та мутації.   
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Рис.5.2. Алгоритм створення початкової популяції 
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Для задачі складання і оптимізації розкладу занять було розроблено цільову 

функцію, що враховуватиме м’які обмеження на розклад занять. За умови 

невиконання м’якого обмеження на розклад накладається штраф. Кожне 

обмеження має свій штрафний коефіцієнт, а також у кожного обмеження існує 

свій ступінь невиконуваності для розкладу. За оцінку ступеня невиконуваності 

обмежень обрано кількість порушень i-го обмеження у розкладі. Штраф для 

кожного обмеження обчислюється за формулою:  

, , 

де  – це ступінь невиконуваності i-го обмеження;  – штрафний коефіцієнт для 

i-го обмеження;  – штраф за невиконання і-го обмеження, m – кількість м’яких 

обмежень для розкладу занять, 

а цільова функція має вигляд 

,    

  – досліджувана особина, ,  

 – це кількість особин, що міститься в початковій популяції.  

  Отже, чим менший штраф за невиконання м’яких обмежень, тим більшим 

буде значення цільової функції, а отже тим кращою буде особина. Якщо цільова 

функція << 1, то це означає, що не виконалось якесь із м’яких обмежень, 

тому досліджувана особина є непридатною і підлягає покращенню своїх 

характеристик.  

Цільова функція застосовується до кожної особини популяції і спрямована 

на знаходження максимального значення. 
 

- Селекція   
Селекція - це вибір тих хромосом, які будуть брати участь в створенні 

нащадків для наступної популяції, тобто для чергового покоління. Такий вибір 

iii wnP = mi ,1=

in iw

iP

F(H j ) = 1
(1+ Pi(H j )

i=1

m

∑ )
Nj ,1=

jH Nj ,1=

N
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проводиться відповідно принципу природного відбору, за яким найбільші шанси 

на участь в створенні нових особин мають хромосоми з найбільшими значеннями 

функції пристосованості. У даній реалізації алгоритму застосовано метод рулетки.  

Заснований на принципі колеса рулетки метод селекції вважається для 

генетичних алгоритмів основним методом відбору особин для батьківської 

популяції з метою подальшого їх перетворення генетичними операторами, такими, 

як схрещування і мутація. Незважаючи на випадковий характер процедури 

селекції, батьківські особини вибираються пропорційно значенням їх функцій 

пристосованості: кожній хромосомі зіставлений сектор колеса рулетки, величина 

якого встановлюється пропорційною значенню функції пристосованості даної 

хромосоми: 

, , 

 – це величина сектора рулетки (імовірність, з якою особина буде відібрана для 

схрещування), ;  – це значення цільової функції для j-ї особини, 

.  

Тому, чим більше значення функції пристосованості, тим більший сектор на 

колесі рулетки, і, як наслідок, тим вищий шанс, що буде обрана саме ця 

хромосома.  
 

- Схрещування 
Схрещування – це один із видів оператора рекомбінації генетичного 

алгоритму, який у науковій літературі називається кросовером чи кросинговером.  

Метою оператора схрещування є породження з наявної множини рішень 

нового, в якому кожна хромосома буде нащадком деяких двох елементів 

попередньої популяції, тобто нести в собі частково інформацію кожного батька. 
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Допускається ситуація, коли обидва батька подані одним і тим же елементом 

популяції.  

Схрещування відбуватиметься наступним чином:  

1)  З батьківської популяції обираються дві особини. 

2) Від першого батька успадковується розташування предметів за часовими 

інтервалами. Від другого батька успадковується розташування аудиторій за 

часовими інтервалами.  

Інші методи схрещування (наприклад, такі, як точкове схрещування) не 

будуть ефективними в задачі оптимізації розкладу занять, тому що більшість 

створених нащадків будуть відкидатись через порушення жорстких обмежень 

розкладу (проведення двох занять в одній аудиторії одночасно, тощо).  
 

- Мутація 
Оператор мутації полягає в зміні генів у випадково вибраних позиціях. На 

відміну від оператора схрещування, який використовуються для поліпшення 

структури хромосом, метою оператора мутації є диверсифікація, тобто 

підвищення різноманітності пошуку і введення нових хромосом в популяцію для 

того, щоб більш повно досліджувати простір пошуку. Мутація ініціює 

різноманітність в популяції, дозволяючи проглядати більше точок в просторі 

пошуку і долати таким чином локальні екстремуми в ході пошуку.  

Необхідно відзначити, що оператор мутації є основним пошуковим 

оператором і існують методи, що не використовують інших операторів окрім 

мутації.  

Для вирішення нашої задачі використовуватимемо просту мутацію, яка 

застосовується для бінарних, гомологічних, числових і векторних хромосом.  

Для проведення мутації можна використати різні алгоритми, в основу яких може 

бути покладено:  

1) Зміну аудиторії.  

Крок 1. Копіюємо дані особини в особину-нащадка.  
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Крок 2. Обираємо випадково заняття.  

Крок 3. Змінюємо його аудиторію на 1.  

Крок 4. Якщо жорсткі обмеження не порушились, то завершуємо мутацію.  

Інакше зменшуємо значення аудиторії на 1.  

2) Зміну пар.  

Крок 1. Копіюємо дані особини в особину-нащадка.  

Крок 2. Випадково обираємо два заняття з розкладу для групи.  

Крок 3. Міняємо їх місцями.  

3) Зміну аудиторій.  

Крок 1. Копіюємо дані особини в особину-нащадка.  

Крок 2. Випадково обираємо два заняття з розкладу для групи.  

Крок 3. Міняємо їх аудиторії місцями.  

4) Зміну часу проведення заняття для обраної групи.  

Крок 1. Копіюємо дані особини в особину-нащадка.  

Крок 2. Випадково обираємо заняття з розкладу для групи.  

Крок 3. Збільшуємо або зменшуємо випадково час його проведення.  

5) Послідовний зсув занять. 

Крок 1. Копіюємо дані особини в особину-нащадка.  

Крок 2. Випадково обираємо день занять в розкладі.  

Крок 3. Обираємо одне чи декілька занять у цей день.  

Крок 3. Зсуваємо ці заняття на 1 пару вперед.  

Крок 4. Якщо заняття зсунулись на інше заняття, які відбувається, то це 

заняття також зсовується на 1 пару вперед. Перехід на крок 5. Інакше 

завершуємо мутацію. 

Крок 5. Якщо це заняття – 5 пара, то воно зсовуються на першу пару 

наступного дня.  

Крок 6. Якщо перша пара наступного дня також занята, то ця пара 

переноситься на місце першої пари, що була обрана для зсуву в кроці 3.  
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Завершуємо мутацію.  

6) Випадкова зміна аудиторії.  

7) Зміна часу проведення занять для усіх груп.  

Крок 1. Копіюємо дані особини в особину-нащадка.  

Крок 2. Випадково обираємо два стовпчики з матриці розкладу занять (два 

часи проведення занять).  

Крок 3. Міняємо їх місцями.   

 За основу розрахунків у даній реалізації генетичного алгоритму було обрано 

зміну часу проведення занять для усіх навчальних груп. 
 

5.2. Застосування кластеризації в задачі оптимізації розподілу  

потужностей каналів передачі даних 
 

Принципи блочної оптимізації [76] спрощують аналіз, вирішення та змістов-

ні висновки багатьох задач планування та управління. Завдяки таким методам 

можна розбити складну виробничо-транспортну задачу (ВТЗ) на автономні задачі 

планування виробництва і організації доставки продукції. При цьому, зрозуміло, 

виникає необхідність в ітеративному узгодженні інтересів виробничої і 

транспортної систем. З іншого боку, інтерпретація отриманих результатів у 

змістовних термінах достатньо часто дозволяє визначити раціональні підходи 

функціонування різних економічних та технічних систем  [77]. 

 

     5.2.1. Формулювання виробничо-транспортної задачі для оптимізації 

     розподілу потужностей каналів передачі даних 
  

Традиційна виробничо-транспортна задача полягає у визначенні плану 

виробництва та перевезень, що мінімізує сумарні витрати, котрі позв’язані з 

організацією виробництва та транспортування виробленої продукції до пунктів 

споживання. 



 108 
Модель планування, виробництва та перевезень формалізується у вигляді 

загальної схеми, що містить 2 групи змінних: 

,     (5.1) 

 ,      (5.2) 

де  - задані матриці,  - неперервні опуклі функції,  - деякі 

опуклі обмежені множини. 

Для розв’язання задачі (5.1)-(5.2) у [77] запропоновано ітеративний процес, 

на кожному кроці якого вирішуються задачі, що містять лише одну з двох груп 

змінних:  

, ,    (5.3) 

      (5.4) 

     , .           (5.5) 

Вектор  у задачі (5.4),(5.5) має допоміжний сенс і уточнюється в результаті 

вирішення задачі.  

        Припустимо, що  та  - наближення векторів  та , що отримані на 

ітерації з номером , . Тоді ітеративні процеси 

          (5.6) 

        ,       (5.7) 

де , , , ,  - розв’язок задачі (5.4), (5.5) при 

, - вектор оптимальних оцінок умов (5.7) при , збігаються відповідно 

до розв’язку задачі (5.1)-(5.2) і до вектора оптимальних оцінок умов (5.3) [76]. 
 

     5.2.2. Зведення виробничо-транспортної задачі до дворівневої задачі 

     оптимізації 
 

Розглянемо задачу більш детально. Припустимо, що виробники продукції 

(кількість яких ) можуть використати декілька способів виробництва ( ), кожен 
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з яких характеризується різною кількістю товарів, а також різною вартістю 

виробництва і максимально можливим обсягом товарів певного типу. Будемо 

вважати, що виробники (постачальники) забезпечують споживачів (у кількості 

) одним видом товару, і питома вартість перевезень від постачальників до 

споживачів є відомою. Кожен споживач може задовольняти свої потреби у товарі 

за допомогою довільного набору виробників.  

Таким чином, виробничо-транспортна задача складається з визначення 

плану виробництва та плану перевезень з мінімальними транспортними витратами 

з метою повного задоволення попиту споживачів. 

Позначимо: 

 - питома вартість виробництва продукції i-им виробником за допомогою k-го 

способу;  

 - питома вартість перевезень продукції від i-го виробника j-му споживачу; 

 - величина попиту j-го споживача; 

 - кількість продукції, виготовленої i-м виробником k-м способом; 

 - інтенсивність використання k-го способу i-м виробником протягом частини 

періоду, який приймається рівним 1; 

 - кількість продукції, перевезеної i-м виробником j-му споживачу; 

, , .   

Тоді виробничо-транспортна задача (5.1)-(5.2) може бути записана у вигляді 

дворівневої задачі оптимізації [78]: 

    (5.8) 

за умов  

          (5.9) 

при обмеженнях 
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, ,      (5.10) 

  
, ,     (5.11) 

 
, ,     

 (5.12) 

, , , , .     (5.13)  

 Це означає, що виробництво та транспортування продукції повинно бути 

організовано таким чином, щоб забезпечити мінімальні витрати виробництва (5.8) 

за умов (5.10)-(5.13), при якому виникає проблема отримання плану перевезень 

мінімальної вартості (5.9) з урахуванням обмежень (5.10)-(5.13). 

Дискретна модель ВТЗ.  

Нехай кожен споживач може задовольнити свою потребу у продукції тільки 

за рахунок одного виробника. 

Додамо змінні , , , при чому , якщо потреби j-го 

споживача задовольняє i-й виробник, і , в усіх інших випадках. Тоді отри-

муємо дворівневу неперервно-дискретну задачу лінійного програмування вигляду: 

    (5.14)  

за умов  

    (5.15) 

при обмеженнях 

, ,     (5.16) 
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, ,    (5.17) 

, ,      (5.18) 

, , , , .   (5.19)  

В роботі [78] пропонується вирішувати цю задачу за такою схемою: 

- вирішується задача верхнього рівня (5.14), (5.16)-(5.19); 

- фіксується розв’язок , , ; 

- вирішується задача нижнього рівня (5.15)-(5.19). 

Оскільки значення цільової функції верхнього рівня не залежить від рішення 

нижнього рівня, і навпаки, цей алгоритм буде знаходити оптимальні рішення і 

значення відповідних функцій цілей для задач лінійного програмування обох 

рівнів. На першому кроці роботи алгоритму отримується допустимий розв’язок, 

який буде оптимальним розв’язком задачі верхнього рівня. Дійсно, якщо  не є 

оптимальним розв’язком першої задачі, тоді існує інший розв’язок , що має 

краще значення функції (5.14), що суперечить результату, отриманому на 

першому кроці. Тому  є оптимальним розв’язком. Враховуючи це рішення, на 

третьому кроці отримується оптимальний розв’язок для задачі нижнього рівня. 
 

Алгоритм розв’язання ВТЗ. Наведена схема для знаходження розв’язку 

дискретної виробничо-транспортної задачі, незважаючи на простоту, має досить 

узагальнений вигляд.   

Для створення ефективного способу розв’язування отриманої вище 

оптимізаційної дискретної ВТЗ (5.14)–( 5.19) проведено модифікацію загального 

методу вирішення задачі вигляду (5.3)–(5.5) з урахуванням особливостей задачі 

(5.14)–(5.19). Не враховуючи особливостей розв’язання дискретних задач оптимі-

зації, для пошуку оптимального розв’язку дворівневої ВТЗ (5.14)–(5.19) пропону-

ється використати ітераційну схему типу (5.6)–(5.7). 
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Позначимо, як і раніше, , ,  та , , - 

наближення розв’язків  та  дискретної ВТЗ (5.14)–(5.19), що отримані на 

ітерації з номером , .  

Тоді ітеративні процеси (5.6)–(5.7) можна записати у вигляді: 

0 крок. Покладемо   ; ; , . Задамо довільне 

початкове . 

s-й крок. 1.Розв’язується задача верхнього рівня  , 

з обмеженнями , , , , , , ; 

Позначимо , , , - розв’язок задачі, обчислимо , 

. 

2. Розв’язується задача нижнього рівня  , з обмеженнями      

, , , , . Позначимо розв’язок задачі , 

, . 

3. Обчислюються нові наближення  та  , 

. Збільшується s та перераховується : . 

Якщо для наближення  справедлива нерівність , то 

обчислення завершуються. Інакше переходимо до пункту 1 наступної ітерації.  

Умови , , , , виконуються. Тому, як вже було 

сказано вище, послідовність ,  , збігається до оптимального розв’язку 
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виробничої задачі (5.14)-(5.19), а послідовність ,  , відповідно, – до 

оптимального розв’язку транспортної задачі (5.15)-(5.19). 
 

     5.2.3. Розв’язання задачі оптимізації розподілу потужностей каналів 

     передачі даних 
 

Даний алгоритм запропоновано для розв’язання задачі ефективного 

розподілу потужностей каналів передачі даних між вузлами мережі провайдерів та 

користувачів з урахуванням потреб і переваг абонентів, так і можливостей  

провайдерів. Передбачається, що відомі необхідні обсяги абонентів мережі в 

отриманні тих чи інших типів інформації. Задано побажання (переваги) абонентів 

і можливості провайдерів щодо відносної здатності по передачі різного типу 

інформації тому чи іншому абоненту або вузлу. Визначено умови оцінювання 

ефективності розподілу каналів (відносно їх пропускної здатності). Структуру 

мережі та інформації, що розподіляється у ній, визначено виробничо-транспортну 

задачу з лінійними функціями цілі та деякими конструктивними обмеженнями: 

- інформація розподіляється від провайдера до абонентів через комутаційні 

вузли за  постійно підключеними каналами зв’язку; 

- кожен вузел або абонент мережі обслуговується одним або декількома  

комутаційними вузлами; 

- кількість інформації, що розподіляється, для комутаційних узлов та абонентів 

може бути обмеженою як зверху (принципові обмеження можливостей 

провайдера), так і знизу (мінімальна потреба абонентів у необхідній 

інформації). 

          Ця задача відома як задача розподілу обмежених ресурсів каналів передачі 

даних, що відноситься до ієрархічних задач оптимізації, і розглядалась раніше як 

транспортна задача з проміжними пунктами (трьохіндексна транспортна задача) 

[79, 80] та задача визначення оптимальних потоків у мережі [81-84]. 

sx ,...2,1,0=s
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Нехай  – множина провайдерів глобальної мережі,  – множина 

комуникаційних серверів,  – множина абонентів. Позначимо: , , - 

величини максимальної ширини полоси пропускання каналу передачі даних, які 

забезпечуються провайдером i, ; , , – величини максимальної 

ширини полоси пропускання каналу передачі даних, які спроможні забезпечити 

комунікаційні вузли j, ; , , – значення мінімальної та 

максимальної ширини полоси пропускання каналу передачі даних, які необхідно 

забезпечити абоненту k, ; – пропускна здатність k-го абонентського 

пункту, . Тоді, передбачаючи, що розподіл потужностей каналів зв’язку 

задовільняє умовам адитивності та пропорційності, можна розглядати задачу 

розподілу обмеженого однорідного ресурсу (потужності полоси пропускання 

каналів зв’язку) з обмеженнями транспортного типу з метою знаходження 

оптимального плану передачі даних. Це дозволяє забезпечити ефективне 

функціонування Інтернет-доступу, котре полягає в знаходженні оптимальних 

значень пропускних здатностей  передачі даних i-м постачальником інформації 

(провайдером), , та оптимальних значень пропускних здатностей  

використання локальних каналів зв’язку k-м користувачем, .  

Формально постановка даної задачі може бути записана у вигляді: 

; ; … ,                                     (5.20) 

за умов 

                                              (5.21) 

, ,                                            (5.22) 

, ,                                            (5.23) 

     , ,                                     (5.24) 

і при обмеженнях 

1N 2N

3N
+
iA 1,1 Ni =

1,1 Ni = +
jB 2,1 Nj =

2,1 Nj = +-
kk CC , 3,1 Nk =

3,1 Nk = kt

3,1 Nk =

iT

1,1 Ni = kt

3,1 Nk =

1max t 2max t
3

max Nt

;A=t
N

i
i

N

k
k åå

=

+

=

13

11

+£ ii AT 1,1 Ni =
+£ jj Bτ 2,1 Nj =

+- ££ kkk CtC 3,1 Nk =



 115 

    ,                                      (5.25) 

де – величини пропускних здатностей каналів зв’язку, що забезпечуються  j-м 

комуникаційним вузлом, . 

 Введемо позначення: 

 - рівні пропускної здатності каналів зв’язку, які з’єднують провайдера з 

номером i через проміжний комунікаційний сервер j з вузлом споживання k, 

, ,  ( , , ); 

, , – максимальні величини ширини полоси пропускання, що 

забезпечуються провайдером для підключення комунікаційних серверів (обидві 

величини дорівнють 10 Гб/с);  

, , , - величини пропускної здатності зовнішніх каналів 

зв’язку, які забезпечують підключення серверу j до провайдеру з номером i (усі 

величини вважаються рівними ширині полоси пропускання 10 Гб/с); 

, , , - максимальні пропускні здатності окремих 

користувацьких підключень (k) до комунікаційних серверів (j), які на початку 

складають відповідно 260, 165, 150, 190, 275, 115, 175, 275, 155, 195, 125, 145, 90, 

370, 180, 90, 150 Мб/с; 

, , - вартість з’єднання провайдера з номером i в межах заданої 

ширини полоси пропускання зовнішнього каналу зв’язку. 

Тоді математичну модель задачі оптимального розподілу потужностей 

каналів передачі даних з умовою оптимізації обсягів споживання [85] можна 

розглядати як транспортну задачу з критерієм оптимальності, який враховує 

вартісні показники використання зовнішніх каналів,  

, ,       (5.26) 
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та обмеженнями вигляду (5.21)-(5.25), котрі у цьому випадку записуються у 

вигляді системи нерівностей  

   , ;      (5.27)  

 , , ;     (5.28) 

, , ;     (5.29) 

, , , .   (5.30) 

 При розв’язуванні даної транспортної задачі було отримано, що для трьох 

однакових комунікаційних серверів сумарної пропускної потужності 3 Гб/с 

величини пропускної здатності локальних підключень дорівнюють 260, 148, 146, 

190, 258, 114, 175, 266, 146, 195, 124, 143, 90, 335, 180, 89, 141 Мб/с відповідно. 

 Розв’язуючи задачу оптимального розподілу потужностей каналів зв’язку з 

критерієм, що враховує вартісні показники використання зовнішніх каналів виду 

(5.26)-(5.30), необхідно відмітити, що запити на інформацію усіх користувачів 

мережі Інтернет (споживачів) забезпечуються за рахунок лише одного провайдера 

(постачальника). У цьому випадку математична модель задачі може бути записана 

у формі двохрівневої виробничо-транспортної задачі (5.14)-(5.19) такого вигляду: 

     (5.31)  

за умови 

    (5.32) 
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, ,    (5.34) 

,       (5.35) 

где , ,  - максимальні пропускні здатності окремих користуваць-

ких підключень (k) до комунікаційних серверів (j), які, як і у попередньому 

випадку, на початку складають відповідно 260, 165, 150, 190, 275, 115, 175, 275, 

155, 195, 125, 145, 90, 370, 180, 90, 150 Мб/с;  

змінні , , при чому , якщо потреби користувачів забезпечуються 

і-м провайдером, і , у протилежному випадку;  

переменные , , , , і , якщо потреби k-го 

споживача забезпечуються j-м комунікаційним сервером, і , в усіх інших 

випадках; , . 

Розв’язування неперервно-дискретної задачі лінійного програмування (5.31)-

(5.35) відбувається за такою схемою: 

- розв’язується задача рівня користувач-сервер (5.32)-(5.35); 

- фіксується отриманий розв’язок , , ; 

- розв’язується задача рівня сервер-провайдер (5.31)-(5.35) для даного 

розв’язку. 

Розв’язок задачі (5.31)-(5.35) знаходиться шляхом повного перебору 

можливих з’єднань користувачів з комунікаційними серверами. З урахуванням 

умови про рівні пропускних здатностей мережевих комунікаторів у процесі 

пошуку розв’язку  способів з’єднання. 
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 При розв’язанні даної виробничо-транспортної задачі було отримано, що 

при використанні 3 комуникаторів загальної пропускної здатності 3 Гб/с величини 

потужностей локальних підключень складають 260, 148, 146, 190, 258, 114, 175, 

266, 146, 195, 124, 143, 90, 335, 180, 89, 141 Мб/с, відповідно (які співпали з 

попереднім розв’язком). 

При збільшенні максимальних величин пропускної здатності локальних 

підключень до 280, 180, 170, 200, 290, 125, 190, 290, 170, 210, 135, 160, 100, 390, 

195, 95, 165 Мб/с у випадку використання трьох комунікаційних серверів сумарної 

пропускної потужності 3 Гб/с отримано оптимальні швидкості локальних 

підключень, що дорівнюють 271, 146, 153, 65, 273, 123, 123, 284, 162, 206, 131, 

158, 97, 378, 192, 92, 146 Мб/с відповідно. 
 

     5.2.4.Застосування алгоритмів кластеризації в задачі оптимізації 

         розподілу потужностей каналів передачі даних 
 

Розв’язання задачі розподілу потужностей каналів передачі даних при 

використанні проміжних комунікаційних серверів, яке описане вище, проводилось 

за припущенням рівної пропускної здатності серверів. Цикавим є питання 

розподілу потужностей каналів у випадку різної пропускної здатності серверів, 

при чому, формування величин цієї здатності здійснюються з урахуванням рівнів 

запитів користувачів мережі. Іншими словами, потрібно розв’язати задачу ефек-

тивного розподілу потужностей за наявності трьох комунікаційних серверів різної 

пропускної здатності, залучивши до обслуговування різних груп користувачів 

окремий сервер.  

Проведемо групування користувачів за показниками бажаних швидкостей 

з’єднаннь окремих показників. Будемо об’єднувати в першу групу користувачів з 

найвищими запитами щодо швидкості з’єднання, в другу групу – користувачів з 

запитами проміжного рівня, а у третю – з найменшими обсягами запитів. Сумарна 

пропускна здатність комунікаційних серверів залишається на рівні 3 Гб/с, 
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пропускні здатності серверів дорівнюють, відповідно, 1,5; 1,0; 0,5 Гб/с. В якості 

границь обсягів, що розподіляють рівні запитів на групи, було обрано величини 

200 та 130 Мб/с. Відповідно до цього, потужності локальних підключень 

величиною 260, 148, 146, 190, 258, 114, 175, 266, 146, 195, 124, 143, 90, 335, 180, 

89, 141 Мб/с, відповідно, розбиваються на три групи такого складу: 

1 – 260, 258, 266, 335 Мб/с (сумарна пропускна здатність 1119 Мб/с);  

2 – 148, 146, 190, 175, 146, 195, 143, 180, 141 Мб/с (сумарна здатність 1464 Мб/с);  

3 – 114, 124, 90, 89 Мб/с (сумарна здатність 417 Мб/с). 

 Забезпечення пропускних здатностей окремих груп з урахуванням рівнів 

запитів і потужностей комунікаційних серверів призвело до корегування вихідних 

величин, які набули таких значень: 1 - 250, 248, 256, 246;  2 – 152, 154, 196, 181, 

152, 198, 149, 186, 150; 3 – 118, 128, 125, 129 Мб/с.   Відбувається вирівнювання 

навантаження в каналах користувачів, які входять в групи. При цьому, найбільш 

потужний комунікаційний сервер забезпечує запити середнього обсягу.  

Застосування методу групування С-means дозволило отримати групування 

іншого складу: 

1 – 260, 190, 258, 266, 195, 335 Мб/с (сумарна пропускна здатність 1504 Мб/с);  

2 – 148, 146, 175, 146, 143, 180, 141 Мб/с (сумарна здатність 1079 Мб/с);  

3 – 114, 124, 90, 89 Мб/с (сумарна здатність 417 Мб/с). 

 Розв’язок задачі ефективного розподілу потужностей каналів передачі даних 

для отриманих груп дозволив скорегувати величини запитів до рівнів 

1 – 260, 190, 258, 266, 195, 331 Мб/с; 2 – 148, 146, 175, 146, 143, 180, 141 Мб/с;  

3 – 122, 129, 125, 124 Мб/с, забезпечивши при цьому більш рівномірний розподіл 

користувачів мережі та перевівши обслуговування найбільш потужних запитів на 

найпотужнішій комунікаційний сервер.   

 Проводячи аналогічні розрахунки з врахуванням можливого збільшення 

максимальних величин пропускної здатності локальних підключень до 280, 180, 

170, 200, 290, 125, 190, 290, 170, 210, 135, 160, 100, 390, 195, 95, 165 Мб/с 



 120 
отримано результат, що дозволяє ефективніше здійснювати обслуговування 

користувачів мережі на рівні комунікаційних серверів:  1 група – 260, 205, 270, 

270, 215, 280 Мб/с; 2 група  – 150, 146, 175, 150, 141, 173, 144 Мб/с; 3 група – 126, 

130, 124, 120  Мб/с. 
 

5.3. Програмні засоби для проведення чисельних експериментів. 
 

Створення програмних засобів для проведення чисельних розрахунків на 

основі запропонованих методів та алгоритмів дозволило отримати та перевірити 

доцільність їх застосування. Виходячи зі специфіки подання даних, які мають 

вигляд сукупності складених нечітких чисел, неможливо провести порівняння 

ефективності роботи наведених алгоритмів з відомими аналогами, однак треба 

відмітити, що практичне застосування розглянутих методик дозволяє вирішити 

ряд прикладних задач групування (кластеризації)  та оптимізації в умовах подання 

даних запропонованого вигляду.  

Основними задачами, на розв’язання яких було спрямовано розробку та  

застосування програмних засобів з метою реалізації запропонованих методів та 

алгоритмів, є: 

– забезпечення процесів кластеризації вхідних даних, поданих сукупністю 

складених нечітких трикутних чисел; 

– забезпечення та оптимізація величин смуг пропускання для інформаційних 

потоків в ієрархічних комунікаційних системах з урахуванням обмежень на 

допустимі зміни пропускних здатностей комунікаційного обладнання. 

Серед основних можливостей, що надаються розробленими програмними 

засобами, можна відмітити таке: 

– незалежність системи від програмного забезпечення, встановленого на 

комп’ютері користувача; 

– автоматичне формування сукупності вхідних даних; 
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– формування початкових кластерів у процесах групування на основі побудови 

множин скалярного або векторного рівнів; 

– можливість настроювання параметрів для роботи алгоритмів; 

– наявність підсистеми обробки статистичної інформації за результатами 

чисельного тестування; 

– наявність засобів для ведення журналу та обліку проведених обчислень; 

– забезпечення можливості формування графічних зображень для результатів 

чисельних експериментів. 

Сучасні програмні засоби для організації та проведення обчислювальних 

експериментів поділяються за методом доступу на Web-орієнтовані (для 

дистанційного застосування) системи та  системи, орієнтовані на ізольоване 

використання програмних засобів. Для проведення тестування розроблених 

алгоритмів та здійснення аналізу отриманих чисельних результатів 

використовувалась технологія розробки сукупності програмних засобів, що 

орієнтована на спрощення процесу проведення тестів з урахуванням особливостей 

формулювань задачі та функціональних можливостей для її розв’язування. 

Зручною особливістю тестових програм є відсутність необхідності додаткових 

налаштувань і обов’язкової попередньої підготовки даних користувачами. 

Для розробки програмного забезпечення та реалізації чисельних 

експериментів було використано мову програмування Java (8 версії) із 

застосуванням фреймворку Spring. 
  

5.4. Висновки до п’ятого розділу. 
 

У п’ятому розділі роботи розглянуто приклади практичних задач, при 

розв’язанні яких враховується невизначеність даних. Запропоновано варіант 

реалізації генетичного алгоритму для розв’язання задачі складання розкладу.  

Формалізовано процес розподілу мережевих ресурсів в дворівневій системі 

Інтернет-доступу на основі використання неперервно-дискретної моделі 
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виробничо-транспортної задачі та опису даних у вигляді складених нечітких 

чисел. Реалізовано алгоритми кластеризації та прийняття рішень в ситуаціях зі 

складеними нечіткими вихідними даними. 

Побудовано модель складання розкладу з урахуванням побажань 

викладачів щодо часу проведення навчальних занять. Інформація про рівні 

задоволення викладачів вибором того чи іншого часового інтервалу подається у 

вигляді складених нечітких чисел, що описують бажані інтервали часу в межах 

робочого тижня. Реалізовано операції схрещування та мутації, що враховують 

специфіку задачі. 

Побудовано математичну модель для визначення оптимального розподілу 

потужностей каналів передачі даних у локальній мережі, запропоновано 

алгоритми для розв’язання задачі розподілу потужностей каналів за умов 

використання трьох комунікаційних серверів. Запропоновано новий підхід для 

розв’язання задачі розподілу потужностей як виробничо-транспортної задачі. Він 

базується на її зведенні до дворівневої транспортної задачі. Отримано розв’язок 

задачі групування користувачів за рівнями споживання мережевих потужностей та 

відповідної задачі ефективного розподілу ресурсів каналів передачі даних серед 

груп користувачів, що обслуговуються. 

Наведено приклади розв’язуваня практичних задач визначення пропускних 

здатностей каналів мережі інформаційно-обчислювального центру для ситуацій, в 

яких потужності з’єднань описуються сукупністю даних у вигляді сукупності 

складених нечітких чисел. Проведено аналіз розв’язків, отриманих різними 

методами. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дисертаційна робота присвячена розробці та практичному впровадженню 

методів і алгоритмів розв’язування задач кластеризації даних, що подаються 

сукупністю нечітких трикутних чисел, створенню підходів для дослідження 

динаміки в процесах кластеризації, розробці математичного та програмного 

забезпечення для обробки нечіткої інформації спеціального вигляду, яке може 

бути використано у процесах створення та впровадження систем підтримки 

прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності. 

Наведено огляд літератури зв’язаної з нечіткими множинами і нечіткими 

системами. Коротко розглянуто результати досліджень на основі поняття нечіткої 

множини. Наведено аксіоматику нечітких множин, основні поняття і визначення 

нечітких величин і нечітких чисел, описано узагальнення поняття нечітких чисел у 

вигляді складених нечітких чисел. Проведено огляд використання нечітких 

множин та математичних моделей нечітких систем.  

Досліджено методики групування складених нечітких чисел трикутного 

вигляду. Розглянуто і розв’язано задачу кластеризації станів нечіткої системи, що 

описуються сукупністю складених нечітких чисел, що має місце за умов 

дослідження різних процесів, що функціонують в умовах невизначеності. 

Основна ідея запропонованих алгоритмів групування полягає в обчисленні 

відстані між елементами відповідних множин заданого скалярного або векторного 

рівня. Розроблений підхід базується на модифікації існуючих методів 

кластеризації, адаптованих для обробки нечітких чисел спеціального вигляду. 

Розглянуто умови конструктивного застосування запропонованих алгоритмів в 

задачах групування. Наведено приклади використання підходу, проаналізовано 

результати чисельних експериментів. 

Проаналізовано основну ідею та етапи роботи генетичного алгоритму. 

Основну увагу зосереджено на використанні генетичного алгоритму для 
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кластеризації даних, які подаються сукупністю складених нечітких чисел 

трикутного вигляду. Запропоновано спосіб кодування ознак, заданих цілими 

числами та числами з плаваючою крапкою, наведено схеми функціонування 

основних операторів генетичного алгоритму за умов запропонованого подання та 

кодування даних. Сформульовано алгоритм групування нечітких даних на основі 

генетичного алгоритму. 

Запропоновано формалізацію динаміки кластерних структур, що 

формуються на основі змінних у часі сукупностей складених нечітких чисел. В 

якості моделі процесу змін у сукупності розглянуто нечітку різницеву систему, 

стани якої в довільний момент часу є складеними нечіткими числами.  

Розглянуто  методику вибору рішень за умов подання вихідних даних у 

вигляді сукупності складених нечітких чисел та за наявності набору критеріїв, 

множини значень яких задаються числовими інтервалами з лінійними функціями 

належності.  

Розглянуто приклади практичних задач, при розв’язанні яких враховує-

ться невизначеність даних. Запропоновано варіант реалізації генетичного 

алгоритму для розв’язання задачі складання розкладу.  Побудовано модель 

складання розкладу занять з урахуванням побажань викладачів щодо часу 

проведення навчальних занять. Інформація про рівні задоволення викладачів 

вибором того чи іншого часового інтервалу подається у вигляді складених 

нечітких чисел, що описують бажані інтервали часу в межах робочого тижня.  

Формалізовано процес розподілу мережевих ресурсів в дворівневій 

системі Інтернет-доступу на основі використання неперервно-дискретної моделі 

виробничо-транспортної задачі та опису даних у вигляді складених нечітких 

чисел. Запропоновано алгоритми для розв’язання задачі розподілу потужностей 

каналів за умов використання заданої кількості комунікаційних серверів. 

Запропоновано новий підхід для розв’язання задачі розподілу потужностей як 

виробничо-транспортної задачі.  
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Наведено приклади розв’язуваня практичних задач оптимізації пропускних 

здатностей каналів мережі інформаційно-обчислювального центру для ситуацій, в 

яких потужності з’єднань описуються сукупністю даних у вигляді сукупності 

складених нечітких чисел.  

Основні теоретичні та практичні наукові результати дисертаційної роботи: 

§ запропоновано новий підхід для формалізації невизначеності у вигляді 

складених нечітких чисел та побудови множин скалярного та векторного рівня; 

§ для аналізу процесів та проведення групування нечіткої інформації 

запропоновано новий підхід, що базується на застосуванні множин рівня 

спеціального вигляду та оригінальній методиці обчислення відстані; 

§ вперше запропоновано методи кластеризації даних, поданих у вигляді 

сукупності нечітких чисел; 

§ набула подальшого вдосконалення методика застосування генетичного 

алгоритму для роз’язання задачі кластеризації;  

§ сформульовано нову оптимізаційну задачу математичного програмування 

для розрахунку раціональної кількості груп маршрутизаторів для забезпечення 

оптимальної потужності каналів передачі даних; 

§ розроблено та впроваджено новий метод розв’язання задачі розрахунку 

оптимальної потужності каналів передачі даних у комп’ютерній мережі. 
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ДОДАТОК 2. АПРОБАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Основні результати були апробовані на конференціях:  

- VIІ міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми 

математичного моделювання, прогнозування та оптимізації». Кам’янець-

Подільський, 21-22 квітня, 2016;  

- міжнародна школа-семінар «Теорії прийняття рішень». Ужгород, 26 

вересня – 1 жовтня, 2016;  

- ХХХ міжнародна наукова конференція “Problems of Decision Making under 

Uncertainties”. Вільнюс, Літва, 14-19 серпня, 2017;  

- ХХХІІ міжнародна наукова конференція “Problems of Decision Making 

under Uncertainties”. Прага, Чехія, 27-31 серпня, 2018;  

- міжнародна наукова конференція ім. Т.А. Таран ”Интеллектуальний анализ 

информации” (ІАІ). Київ, 17-19 травня, 2017;  

- міжнародна науково-практична конференція «Обчислювальний інтелект». 

Київ, 16-18 травня, 2017;  

а також на науковому семінарі кафедри системного аналізу та теорії прийняття 

рішень факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, який пройшов у м.Києві (Україна) 1 

листопада 2018 року. 
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ДОДАТОК 3. Результати тестових розрахунків в задачах кластеризації  

сукупності складених нечітких чисел 
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Рис. 1. Приклад застосування методу С-means (скалярний рівень). 

 

 
Рис. 2. Приклад застосування методу різницевого групування  

(скалярний рівень). 
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Рис. 3. Приклад застосування методу пікового групування  
(скалярний рівень). 

 

 

 
Рис. 4. Приклад застосування методу С-means (векторний рівень). 
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Рис. 5. Приклад застосування методу різницевого групування  
(векторний рівень). 

 
 
 

 
 

Рис. 6. Приклад застосування методу пікового групування  
(векторний рівень). 
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ДОДАТОК 4. Результати розв’язання задачі розподілу потужностей каналів 

передачі даних 



                                                     Таблица 1.  
 User's               Total Request  
                 2 servers  
260 165 150 190 275 115 175 275 155 195 125 145 90 370 180 90 150 3105  Current demands 
256 146 145 35 260 114 136 268 145 0 124 143 90 340 103 89 146 2540 -195 Cap B1,B2=1270 
259 140 144 90 273 115 125 274 143 0 124 143 90 365 179 89 147 2700 -195 Cap B1,B2=1350 
259 156 148 119 270 115 157 273 151 53 124 144 89 360 144 89 149 2800 -142 Cap B1,B2=1400 
256 156 148 154 260 115 157 268 150 123 124 144 90 340 178 89 148 2900 -72 Cap B1,B2=1450 
259 159 149 166 273 115 163 274 152 148 125 144 90 365 180 89 149 3000 -47 Cap B1,B2=1500 
                     
280 180 170 200 290 125 190 290 170 210 135 160 100 390 195 95 165 3345  MAX demands 
128 161 160 124 284 124 152 287 165 208 134 158 100 378 194 94 149 3000 -152 Cap B1,B2=1500 
279 170 165 160 285 125 170 288 168 130 134 159 100 380 194 94 149 3150 -80 Cap B1,B2=1575  
280 173 166 143 289 125 176 289 168 210 135 159 100 388 166 94 149 3210 -57 Cap B1,B2=1605 
278 173 167 173 281 125 176 286 168 209 135 159 100 373 193 94 150 3240 -27 Cap B1,B2=1620  
279 175 168 180 285 125 180 288 169 209 135 159 100 380 194 94 150 3270 -20 Cap B1,B2=1635  
279 176 168 185 287 125 182 289 169 210 135 160 100 385 194 94 150 3288 -15 Cap B1,B2=1644 
280 177 168 188 289 125 184 289 169 210 135 160 100 388 194 94 150 3300 -15 Cap B1,B2=1650 
280 178 169 199 289 125 187 290 170 210 135 160 100 388 188 94 150 3312 -15 Cap B1,B2=1656 
                 3 servers  
260 165 150 190 275 115 175 275 155 195 125 145 90 370 180 90 150 3105  Current demands 
260 148 146 190 258 114 175 266 146 195 124 143 90 335 180 89 141 3000 -35 Cap B1,B2,B3=1000 
256 163 149 190 275 114 170 266 154 195 125 145 90 353 180 90 145 3060 -17 Cap B1,B2,B3=1020 
260 165 150 190 271 115 175 273 155 195 123 145 90 363 180 90 150 3090 -7 Cap B1,B2,B3=1030 
259 165 150 190 275 114 175 275 155 194 125 145 89 369 180 89 150 3099 -1 Cap B1,B2,B3=1033 
                     
280 180 170 200 290 125 190 290 170 210 135 160 100 390 195 95 165 3345  MAX demands 
280 146 153 65 273 123 123 284 162 206 131 158 97 378 192 92 146 3000 -135 Cap B1,B2,B3=1000 
278 154 157 199 273 123 138 281 169 209 132 153 99 355 195 94 141 3150 -52 Cap B1,B2,B3=1050  
278 148 154 199 278 124 189 284 162 209 133 156 99 365 195 94 143 3210 -32 Cap B1,B2,B3=1070 
280 168 164 200 280 124 165 285 167 210 134 158 100 370 195 95 145 3240 -25 Cap B1,B2,B3=1080 

 270 179 169 195 283 125 188 286 169 205 135 159 99 375 193 94 146 3270 -19 Cap B1,B2,B3=1090 
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ДОДАТОК 5. Акти впровадження 


