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Вважаючи параметри  i незалежними від i, будемо мати тільки два параметри 

алгоритму, що настроюються;  – число основних точок і  – число додаткових 

точок. 

Проведені дослідження дозволяють рекомендувати наступні оптимальні 

значення цих параметрів:  = 2…3,  = 12…18. Для 

простоти реалізації алгоритму можна брати постійні 

значення  і . 

Як процедуру КЛП рекомендується 

використати наступні алгоритми пошуку 

локального екстремуму: 

 алгоритм випадкового пошуку в підпросторах; 

 алгоритм випадкового пошуку з вибором по найкращій пробі; 

 алгоритм зв'язаних градієнтів; 

 алгоритм Нельдера-Міда. 

4.4. Алгоритм випадкового пошуку в підпросторах 

 

Алгоритм випадкового пошуку, що рекомендується в 

підпросторах, можна записати у вигляді наступних 

рекурентних виразів: 

 

 
при 

 

 

Тут h – число послідовно 

невдалих кроків пошуку;  

визначається за формулою 

 

 

 

 

 

 
 

де а – максимальна величина робочого кроку пошуку; 

 – вектор випадкових чисел;   

– вектори приростів на (i-1)-, i-, (i+1)-му кроках пошуку;   

– вектори, описані за формулою (1);   

– значення критеріїв якості після здійснення на (i-1)-, i-, (i+1)-го кроків пошуку. 

Вектор випадкових чисел 

 

 

 

 

де  – випадкове рівномірно розподілене число, вибиране з інтервалу [-1, 1]; k і L – 

випадкові цілі числа, розподілені на відрізку [1, n] і впорядковані співвідношенням k  L. 

Існують і інші модифікації цього алгоритму, які можуть виявитися більш 

ефективними. 

4.5. Особливості використання генетичного алгоритму в 

задачах пошуку оптимального рішення 

 

Генетичний алгоритм (ГА) являє собою змішаний алгоритм як для пошуку 

глобального екстремуму, так і для пошуку локального. Це дає нам можливість 

спростити схему пошуку глобально-оптимальних структур за рахунок використання 

в ній ГА і як алгоритму СДС, і як алгоритму КЛП. Які плюси і мінуси даної схеми? 

Плюси – простота реалізації, універсальність. Мінуси – в порівнянні зі спеціальними 

алгоритмами СДС, які будуть давати набагато більше життєздатних прикладів, дуже 

поменшає швидкість роботи алгоритму. Таким чином, ГА необхідно переважно 

використовувати в наступних випадках: прості випадки, в яких програмування 

спеціального методу буде продовжуватися набагато довше, ніж пошук рішення 

навіть повільним методом; складний випадок, коли невідомо, як починати 

вирішувати задачу. 

Необхідно також відмітити загальні риси ГА і алгоритму випадкового пошуку в 

підпросторах. Обидва ці алгоритми при пошуку оптимуму змінюють не всі можливі 

змінні, а тільки частину їх. Це, здавалося б дрібне удосконалення, веде до разючих 

результатів – ці алгоритми в середньому дають трудомісткість знаходження рішення 
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1. Метод групового врахування аргументів  
 

1.1. Метод найменших квадратів 

 

Метод групового врахування аргументів (МГВА) – універсальний метод 

цілеспрямованої обробки великих об’ємів інформації. Він застосовується для 

розв’язання широкого класу прикладних задач, пов’язаних з відбором даних 

конкретного типу. Застосовується в системах розпізнавання образів та в системах 

прийняття рішень. Основу МГВА складає метод найменших квадратів (МНК) – 

найбільш поширений метод для визначення коефіцієнтів для визначеної моделі 

апроксимації. 

Розглянемо як приклад МНК для трьох аргументів. 

Нехай функція Т = Т(U, V, W) задана таблицею, тобто відомі з випробувань числа 

Ui, Vi, W i, Ti ( i = 1, …, n). Будемо шукати залежність між цими даними у вигляді 

 

Т(U, V, W)=aU+bV+cV, 

де a, b, c – невідомі параметри. 

Підберемо значення цих параметрів так, щоб була найменшою сума квадратів 

відхилень експериментальних даних Ti і теоретичні Ti = aUi + bVi + cWi, тобто сума 

 

 

 
Величина  є функцією трьох змінних a, b, c. Необхідною і достатньою умовою 

існування мінімуму цієї функції є рівність нулю частинних похідних функції  по 

всіх змінних, тобто  

 

 

Оскільки 

тоді система для знаходження a, b, с буде мати вигляд: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дана система розв’язується будь-яким стандартним методом розв’язання 

систем лінійних рівнянь (Гауса, Жордана, Зейделя, Крамера). 

Розглянемо деякі практичні приклади знаходження наближених функцій:  

1)  y =  x2 +  x +   

Задача підбору коефіцієнтів , ,  зводиться до розв’язання загальної задачі, 

коли Т=у, U= x2, V=x, W=1, =a, =b, =c. 

2)  f(x, y) =  sin(x) +  cos(y) + /x.  

3) Задача підбору коефіцієнтів , ,  зводиться до рішення загальної задачі при 

Т=f, U=sin(х), V=cos(у), W=1/х,  =a, =b, =c. 

Якщо розповсюдити МНК на випадок з m параметрами: 

 

 

 

 

тоді шляхом висновків, аналогічних наведеним вище, отримаємо наступну 

систему лінійних рівнянь: 
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 обмеження, що перевіряються, повинні бути впорядковані по зниженню 

імовірності їх порушення; таке упорядкування іноді можна провести 

автоматично у процесі розв’язання задачі. 

Процедури КЛП включають звичайно способи зміни змінних, орієнтовані на 

вирішення задач як структурної, так і параметричної оптимізації. Наведені 

рекомендації щодо побудови процедур СДС можна використати і при побудові 

способів локальної зміни дискретних змінних. Для зміни безперервних змінних, як 

правило, застосовують різні алгоритми локального пошуку. Нижче представлені 

найбільш переважні.  

Як процедура глобального пошуку використовується алгоритм конкуруючих 

точок.  

4.3. Алгоритм конкуруючих точок 

 

В основі цього алгоритму лежить принцип еволюції популяції живих організмів, 

що знаходяться в обмеженому просторі, наприклад, на острові. У такій популяції 

різко загострюється конкуренція між окремими особами. У зв'язку з цим в основу 

алгоритму конкуруючих точок встановлені наступні положення: 

 пошук глобального екстремуму здійснюється декількома конкуруючими 

рішеннями (точками); 

 умови конкуренції однакових для всіх рішень; 

 у певні моменти деякі "гірші" рішення бракуються (знищуються); 

 послідовний локальний спуск кожного рішення (спочатку грубий, потім 

більш точний) відбувається незалежно від спуску інших рішень. 

Конкуренція дозволяє за рахунок відсівання рішень, що спускаються в локальні 

екстремуми, досить швидко знаходити глобальний екстремум у задачах, для яких 

значення функціонала, що усереднене по області тяжіння глобального 

екстремуму, менше значення функціонала, що усереднене по всій області пошуку, 

а область тяжіння глобального екстремуму не дуже мала. 

Алгоритм конкуруючих точок – один з найбільш простих і ефективних 

у порівнянні з іншими поширеними алгоритмами пошуку глобального 

екстремуму. Так, наприклад, трудомісткість пошуку (витрати машинного часу) за 

цим алгоритмом на порядок менша в порівнянні з алгоритмом випадкового перебору 

локальних екстремумів і на два порядки – в порівнянні з методом Монте-Карло. 

Для зручності викладу алгоритму рішення будемо називати також точкою (в 

багатовимірному просторі пошуку), і незалежно від того, чи вирішується задача 

параметричної оптимізації (22) – (24) або задача структурної оптимізації (26) – (29), 

будемо визначати його X. 

Алгоритм конкуруючих точок в загальному вигляді складається з 

наступних операції. 

1. За процедурою СДС синтезується l (l =  +  0) 

точок  (j = 1, ..., l), в яких визначається значення 

функції, що мінімізується (критерій порівняння). З цих l точок відбирається  точок, що 

мають найкращі значення критерію, які надалі називаються головними. Запам'ятовується 

найгірше значення критерію головних точок  0. При цьому враховується довершений 

нульовий глобальний (груповий) крок пошуку (t = 0). 

Таким чином, на t-му груповому кроці пошуку маємо основні точки 

і, відповідно, незростаючу послідовність чисел 

 0,  1, …,  t.  

2. Кожна основна точка робить крок локального пошуку, внаслідок чого точки 

(30) переходять в нову послідовність 

 

 

3. Синтезується  t+1 додаткових допустимих точок, кожній з яких дозволяється 

зробити t + 1 кроків локального пошуку за умови, що після кожного кроку з номером 

 (0    t) її критерій не гірше, чим відповідний член послідовності (11). При 

порушенні цієї умови точка виключається і не бере участь в подальшому пошуку 

г л о б а л ь н о г о  е к с т р е м у м у .  Т а к и м  ч и н о м ,  і с н у є  

q (q  t+1) додаткових точок, що зробили t + 1 кроком локального пошуку: 

 

 

4. Серед точок (32) і (33) відбирається  точок з кращими критеріями: 

 

 

які є основними на (t + 1)-му груповому кроці пошуку. Значення гіршого критерію 

точок з послідовності (34) доповнює послідовність (31) числом  t+1. 

5. Цикл за пп. 2-4 повторюється до знаходження глобального екстремуму за 

заданими умовами припинення пошуку. Як умови припинення пошуку може бути 

використане, наприклад, виконання заданого числа Т групових кроків. 
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 обмеження, що перевіряються, повинні бути впорядковані по зниженню 

імовірності їх порушення; таке упорядкування іноді можна провести 

автоматично у процесі розв’язання задачі. 

Процедури КЛП включають звичайно способи зміни змінних, орієнтовані на 

вирішення задач як структурної, так і параметричної оптимізації. Наведені 

рекомендації щодо побудови процедур СДС можна використати і при побудові 

способів локальної зміни дискретних змінних. Для зміни безперервних змінних, як 

правило, застосовують різні алгоритми локального пошуку. Нижче представлені 

найбільш переважні.  

Як процедура глобального пошуку використовується алгоритм конкуруючих 

точок.  

4.3. Алгоритм конкуруючих точок 

 

В основі цього алгоритму лежить принцип еволюції популяції живих організмів, 

що знаходяться в обмеженому просторі, наприклад, на острові. У такій популяції 

різко загострюється конкуренція між окремими особами. У зв'язку з цим в основу 

алгоритму конкуруючих точок встановлені наступні положення: 

 пошук глобального екстремуму здійснюється декількома конкуруючими 

рішеннями (точками); 

 умови конкуренції однакових для всіх рішень; 

 у певні моменти деякі "гірші" рішення бракуються (знищуються); 

 послідовний локальний спуск кожного рішення (спочатку грубий, потім 

більш точний) відбувається незалежно від спуску інших рішень. 

Конкуренція дозволяє за рахунок відсівання рішень, що спускаються в локальні 

екстремуми, досить швидко знаходити глобальний екстремум у задачах, для яких 

значення функціонала, що усереднене по області тяжіння глобального 

екстремуму, менше значення функціонала, що усереднене по всій області пошуку, 

а область тяжіння глобального екстремуму не дуже мала. 

Алгоритм конкуруючих точок – один з найбільш простих і ефективних 

у порівнянні з іншими поширеними алгоритмами пошуку глобального 

екстремуму. Так, наприклад, трудомісткість пошуку (витрати машинного часу) за 

цим алгоритмом на порядок менша в порівнянні з алгоритмом випадкового перебору 

локальних екстремумів і на два порядки – в порівнянні з методом Монте-Карло. 

Для зручності викладу алгоритму рішення будемо називати також точкою (в 

багатовимірному просторі пошуку), і незалежно від того, чи вирішується задача 

параметричної оптимізації (22) – (24) або задача структурної оптимізації (26) – (29), 

будемо визначати його X. 

Алгоритм конкуруючих точок в загальному вигляді складається з 

наступних операції. 

1. За процедурою СДС синтезується l (l =  +  0) 

точок  (j = 1, ..., l), в яких визначається значення 

функції, що мінімізується (критерій порівняння). З цих l точок відбирається  точок, що 

мають найкращі значення критерію, які надалі називаються головними. Запам'ятовується 

найгірше значення критерію головних точок  0. При цьому враховується довершений 

нульовий глобальний (груповий) крок пошуку (t = 0). 

Таким чином, на t-му груповому кроці пошуку маємо основні точки 

і, відповідно, незростаючу послідовність чисел 

 0,  1, …,  t.  

2. Кожна основна точка робить крок локального пошуку, внаслідок чого точки 

(30) переходять в нову послідовність 

 

 

3. Синтезується  t+1 додаткових допустимих точок, кожній з яких дозволяється 

зробити t + 1 кроків локального пошуку за умови, що після кожного кроку з номером 

 (0    t) її критерій не гірше, чим відповідний член послідовності (11). При 

порушенні цієї умови точка виключається і не бере участь в подальшому пошуку 

г л о б а л ь н о г о  е к с т р е м у м у .  Т а к и м  ч и н о м ,  і с н у є  

q (q  t+1) додаткових точок, що зробили t + 1 кроком локального пошуку: 

 

 

4. Серед точок (32) і (33) відбирається  точок з кращими критеріями: 

 

 

які є основними на (t + 1)-му груповому кроці пошуку. Значення гіршого критерію 

точок з послідовності (34) доповнює послідовність (31) числом  t+1. 

5. Цикл за пп. 2-4 повторюється до знаходження глобального екстремуму за 

заданими умовами припинення пошуку. Як умови припинення пошуку може бути 

використане, наприклад, виконання заданого числа Т групових кроків. 
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1. Метод групового врахування аргументів  
 

1.1. Метод найменших квадратів 

 

Метод групового врахування аргументів (МГВА) – універсальний метод 

цілеспрямованої обробки великих об’ємів інформації. Він застосовується для 

розв’язання широкого класу прикладних задач, пов’язаних з відбором даних 

конкретного типу. Застосовується в системах розпізнавання образів та в системах 

прийняття рішень. Основу МГВА складає метод найменших квадратів (МНК) – 

найбільш поширений метод для визначення коефіцієнтів для визначеної моделі 

апроксимації. 

Розглянемо як приклад МНК для трьох аргументів. 

Нехай функція Т = Т(U, V, W) задана таблицею, тобто відомі з випробувань числа 

Ui, Vi, W i, Ti ( i = 1, …, n). Будемо шукати залежність між цими даними у вигляді 

 

Т(U, V, W)=aU+bV+cV, 

де a, b, c – невідомі параметри. 

Підберемо значення цих параметрів так, щоб була найменшою сума квадратів 

відхилень експериментальних даних Ti і теоретичні Ti = aUi + bVi + cWi, тобто сума 

 

 

 
Величина  є функцією трьох змінних a, b, c. Необхідною і достатньою умовою 

існування мінімуму цієї функції є рівність нулю частинних похідних функції  по 

всіх змінних, тобто  

 

 

Оскільки 

тоді система для знаходження a, b, с буде мати вигляд: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дана система розв’язується будь-яким стандартним методом розв’язання 

систем лінійних рівнянь (Гауса, Жордана, Зейделя, Крамера). 

Розглянемо деякі практичні приклади знаходження наближених функцій:  

1)  y =  x2 +  x +   

Задача підбору коефіцієнтів , ,  зводиться до розв’язання загальної задачі, 

коли Т=у, U= x2, V=x, W=1, =a, =b, =c. 

2)  f(x, y) =  sin(x) +  cos(y) + /x.  

3) Задача підбору коефіцієнтів , ,  зводиться до рішення загальної задачі при 

Т=f, U=sin(х), V=cos(у), W=1/х,  =a, =b, =c. 

Якщо розповсюдити МНК на випадок з m параметрами: 

 

 

 

 

тоді шляхом висновків, аналогічних наведеним вище, отримаємо наступну 

систему лінійних рівнянь: 
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1.2. Загальна схема побудови алгоритмів методу групового 

врахування аргументів  

 

Запозичення алгоритмів переробки інформації у природі є однією з основних 

ідей кібернетики. "Гіпотеза селекції" стверджує, що алгоритм масової селекції 

рослин або тварин є оптимальним алгоритмом переробки інформації в складних 

задачах. При масовій селекції висівається деяка кількість насіння. Внаслідок 

запилення утворяться складні випадкові комбінації. Селекціонери вибирають деяку 

частину рослин, у яких головна властивість, що їх цікавить, виражена більше за всі 

(евристичний критерій). Насіння цих рослин збирають і знов висівають для 

утворення нових, ще більш складних комбінацій. Через декілька поколінь селекція 

зупиняється і її результат є оптимальним. Якщо понадміру продовжувати селекцію, 

то настане виродження рослин. Існує оптимальне число поколінь і оптимальна 

кількість насіння, що відбираються в кожному з них (рис. 1).  

Алгоритми МГВА відтворюють схему масової селекції, що показана на рис. 1. У 

них є генератори комбінацій, що ускладнюються з ряду в ряд і критерії відбору 

кращих з них. Це так званий "повний" опис об'єкта: 

 = f(x1, x2, x3,, xm),   

де f – деяка елементарна функція, наприклад, ступеневий поліном, замінюється 

декількома рядами "приватних" описів: 

1-й ряд селекції: y1= f(x1x2), y2= f(x1x3),..., ys= f(xm-1xm), 

2-й ряд селекції: z1= f(y1y2), z2= f(y1y2),..., zp= f(ys-1ys), де s=c2, p=cs
2 і т.д. 

Вхідні аргументи і проміжні змінні розглядаються попарно, і складність 

комбінацій на кожному кроці обробки інформації зростає (як при масовій селекції), 

доки не буде отримана єдина модель оптимальної складності. 

Кожний "приватний" опис є функцією тільки двох аргументів. Тому його 

коефіцієнти легко визначити за даними навчальної послідовності при малому числі 

вузлів інтерполяції. Виключаючи проміжні змінні (якщо це вдається), можна 

отримати "аналог" повного опису. Математика не забороняє обидві ці операції. 

Наприклад, по десяти вузлах інтерполяції можна отримати внаслідок оцінки 

коефіцієнтів полінома сотого ступеня і т.д. 

З ряду в ряд селекції пропускається тільки деяка кількість самих регулярних 

змінних. Ступінь регулярності оцінюється за величиною середньоквадратичної 

помилки (середньої для всіх обраних в кожному поколінні змінних або для однієї 

більш точної змінної) на окремій перевірочній послідовності даних. Іноді як 

показник регулярності використовується коефіцієнт кореляції. 

Ряди селекції нарощуються до тих пір, поки регулярність підвищується. Як 

тільки досягнуто мінімуму помилки, селекцію, щоб уникнути виродження, потрібно 
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буде досягнуто повного мінімуму, як тільки помилка починає зменшуватись дуже 

повільно. Це приводить до більш простих і більш достовірних рівнянь (рис. 2). 

Рис. 2. МГВА як еквівалент 
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як з безперервним, так і з дискретним характером зміни змінних  Для кожного з 

паралелепіпедів задана за єдиним критерієм якості цільова функція 

 j = 1, …, m  

і система обмежень 

 r = 1, …, pJ,  j = 1, …, m.   

 

Потрібно знайти точку що належить j*-му паралелепіпеду, для якої 

Таким чином, задача структурної оптимізації полягає в знаходженні глобально-

оптимальної структури і глобально-оптимальних значень змінних всередині цієї 

структури, тобто цю задачу можна назвати також задачею структурно-

параметричної оптимізації. До задач структурної оптимізації відноситься задача 

вибору оптимального компонування ТО.  

Необхідно відмітити деякі особливості задач структурної оптимізації. По-

перше, майже завжди в цих задачах одночасно присутні і дискретні, і безперервні 

змінні, тобто задачі структурної оптимізації в загальному випадку відносяться до 

змішаних задач математичного програмування. По-друге, при структурних 

перетвореннях змінюються число і характер змінних і відповідно функції обмежень 

і цільові функції. Що стосується характеру багатозв’язної області пошуку, то 

окремі підобласті або мають різну розмірність, або (при збігу розмірності) утворені 

різними наборами змінних. 

 

4.2. Алгоритм пошуку глобального екстремуму 

 

Алгоритм пошуку глобально-оптимального рішення можна використати для 

рішення задач як параметричної, так і структурної оптимізації. Узагальнена блок-

схема алгоритму включає чотири процедури (рис. 4):  

1) синтез допустимої структури (СДС), що забезпечує вибір допустимого 

рішення з будь-якої підобласті всієї області пошуку; 

2) крок локального пошуку (КЛП), що забезпечує перехід від одного рішення до 

іншого допустимого рішення, як правило, тієї ж структури, але з поліпшеним 

значенням критерію; під кроком локального пошуку можна розуміти деякий 

умовний крок за яким-небудь алгоритмом пошуку локального екстремуму 

(наприклад, одна ітерація за методом найшвидшого спуску); 

3) глобальний пошук, що керує роботою процедур СДС і КЛП; 

4) перевірка умов припинення пошуку, що визначає кінець рішення задачі.  

Визначимо головні рекомендації побудови процедур СДС і КЛП. У деяких 

випадках побудову процедури СДС можна звести до попереднього складання 

набору допустимих структур, з якого вибирають структури при кожному зверненні 

до процедури СДС. Якщо суть цієї процедури складається у виборі по можливості 

допустимого набору змінних структурної оптимізації, то є корисним включати в неї 

правила вибору змінних, що засновані на евристичних припущеннях, аналітичних і 

експериментальних дослідженнях, вивчення досвіду проектування й експлуатації 

аналогічних ТО. Для деяких складних або маловивчених задач проектування важко 

побудувати процедуру СДС, що забезпечує отримання допустимих структур. У 

цьому випадку в процедуру доцільно включати операції перетворення 

недопустимих структур у допустимі. Набір таких операцій можна скласти з 

відповідних евристичних прийомів (для задач, пов'язаних з технічними об'єктами, 

збірники таких прийомів можна знайти у відповідній літературі, в якій рішення 

винахідницьких задач розглядається більш детально). Перетворення недопустимих 

структур у допустимі можна також вирішувати як задачу оптимізації. У діалоговому 

режимі роботи санкцію процедури СДС може взяти на себе проектувальник. 

Загалом щодо процедури СДС можна дати наступні рекомендації, направлені 

на підвищення імовірності вибору допустимих структур і зниження об'єму 

обчислень за оцінкою недопустимих: 

 способи вибору значень змінних повинні містити правила, що відсікають 

явно нераціональні і недопустимі значення змінних і їх комбінації; 

 обмеження потрібно перевіряти не після побудови структури загалом, а по 

можливості в процесі побудови, що дозволяє скоротити зайву роботу по 

непотрібних побудовах і в ряді випадків відразу внести поправки щодо 

усунення дефектів структури; 

Рис. 4. Блок-схема алгоритму глобального пошуку 
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1.2. Загальна схема побудови алгоритмів методу групового 

врахування аргументів  

 

Запозичення алгоритмів переробки інформації у природі є однією з основних 

ідей кібернетики. "Гіпотеза селекції" стверджує, що алгоритм масової селекції 

рослин або тварин є оптимальним алгоритмом переробки інформації в складних 

задачах. При масовій селекції висівається деяка кількість насіння. Внаслідок 

запилення утворяться складні випадкові комбінації. Селекціонери вибирають деяку 

частину рослин, у яких головна властивість, що їх цікавить, виражена більше за всі 

(евристичний критерій). Насіння цих рослин збирають і знов висівають для 

утворення нових, ще більш складних комбінацій. Через декілька поколінь селекція 

зупиняється і її результат є оптимальним. Якщо понадміру продовжувати селекцію, 

то настане виродження рослин. Існує оптимальне число поколінь і оптимальна 

кількість насіння, що відбираються в кожному з них (рис. 1).  

Алгоритми МГВА відтворюють схему масової селекції, що показана на рис. 1. У 

них є генератори комбінацій, що ускладнюються з ряду в ряд і критерії відбору 

кращих з них. Це так званий "повний" опис об'єкта: 

 = f(x1, x2, x3,, xm),   

де f – деяка елементарна функція, наприклад, ступеневий поліном, замінюється 

декількома рядами "приватних" описів: 

1-й ряд селекції: y1= f(x1x2), y2= f(x1x3),..., ys= f(xm-1xm), 

2-й ряд селекції: z1= f(y1y2), z2= f(y1y2),..., zp= f(ys-1ys), де s=c2, p=cs
2 і т.д. 

Вхідні аргументи і проміжні змінні розглядаються попарно, і складність 

комбінацій на кожному кроці обробки інформації зростає (як при масовій селекції), 

доки не буде отримана єдина модель оптимальної складності. 

Кожний "приватний" опис є функцією тільки двох аргументів. Тому його 

коефіцієнти легко визначити за даними навчальної послідовності при малому числі 

вузлів інтерполяції. Виключаючи проміжні змінні (якщо це вдається), можна 

отримати "аналог" повного опису. Математика не забороняє обидві ці операції. 

Наприклад, по десяти вузлах інтерполяції можна отримати внаслідок оцінки 

коефіцієнтів полінома сотого ступеня і т.д. 

З ряду в ряд селекції пропускається тільки деяка кількість самих регулярних 

змінних. Ступінь регулярності оцінюється за величиною середньоквадратичної 

помилки (середньої для всіх обраних в кожному поколінні змінних або для однієї 

більш точної змінної) на окремій перевірочній послідовності даних. Іноді як 

показник регулярності використовується коефіцієнт кореляції. 

Ряди селекції нарощуються до тих пір, поки регулярність підвищується. Як 

тільки досягнуто мінімуму помилки, селекцію, щоб уникнути виродження, потрібно 

зупинити. Практично рекомендується зупинити селекцію навіть трохи раніше, ніж 

буде досягнуто повного мінімуму, як тільки помилка починає зменшуватись дуже 

повільно. Це приводить до більш простих і більш достовірних рівнянь (рис. 2). 

Рис. 2. МГВА як еквівалент 
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Рис. 1. Селекція самого чорного тюльпана на дослідному полі, що 

розширюється (еквівалент повного перебору), і при постійному розмірі поля 

(еквівалент селекції при збереженні свободи вибору рішень F = const) 
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1.3. Алгоритм з коваріаціями і з квадратичними описами 
 

У цьому алгоритмі використовуються "приватні" описи, що представлені в 

наступних формулах: 

yi=a0+a1xi+a2xj+a3xixj;  

yk=a0+a1xi+a2xj+a3xixj+a4xi
2+a5xj

2. 

 

Складність моделі збільшується від ряду до ряду селекції як за числом аргументів, 

що враховуються, так і за ступенем. Ступінь повного опису швидко зростає. На 

першому ряду – квадратичні описи, на другому – четвертого ступеня, на третьому – 

восьмого і т.д. У зв'язку з цим мінімум критерію селекції знаходиться швидко, але не 

зовсім точно. Крім того, є небезпека втрати істотного аргументу, особливо на перших 

рядах селекції (у разі відсутності протекції). Спеціальні теореми теорії МГВА 

визначають умови, за яких результат селекції не відрізняється від результату 

повного перебору моделей. 

Для того, щоб ступінь повного рівняння підвищувався з кожним рядом селекції 

на одиницю, досить розглядати всі аргументи і їх коваріації як узагальнені 

аргументи і користуватися складеними для них лінійними описами. 

2. Методи й алгоритми аналізу структури 

багатовимірних даних 
 

2.1. Кластерний аналіз 

Кластерний аналіз призначений для розбиття множини об'єктів на задане або 

невідоме число класів на основі деякого математичного критерію якості класифікації 

(з англ. cluster – гроно, угрупування, група елементів, що характеризуються якою-

небудь загальною властивістю). Критерій якості кластеризації тією або іншою 

мірою відображає наступні неформальні вимоги: 

а) всередині груп об'єкти повинні бути тісно пов'язані між собою;  

б) об'єкти різних груп повинні бути далекими один від одного;  

в) при інших рівних умовах розподіл об'єктів за групами повинен бути 

рівномірним.  

Вимоги а) і б) виражають стандартну концепцію компактності класів розбиття; 

вимога в) полягає в тому, щоб критерій не нав'язував об'єднання окремих груп 

об'єктів.  

Головним моментом у кластерному аналізі вважається вибір критерію поєднання 

об'єктів в групи, від якого вирішальним чином залежить остаточний варіант 

розбиття об'єктів на групи при заданому алгоритмі розбиття. У кожній конкретній 

задачі цей вибір проводиться по-своєму, з врахуванням головних цілей 

дослідження, фізичної і статистичної природи інформації, що використовується і т.п.  

Іншою важливою величиною в кластерному аналізі є відстань між цілими 

групами об'єктів. Наведемо приклади найбільш поширених відстаней і величин 

близькості, що характеризують взаємне розташування окремих груп об'єктів. Нехай 

wi – i-та група (клас, кластер) об'єктів, Ni – число об'єктів, що створюють групу wi, 

вектор mi – середнє арифметичне об'єктів, що входять в wi (іншими словами mi – 

"центр ваги" i-ї групи), а q (w1,wm) – відстань між групами w1, wm (рис. 3). 

Рис. 3. Різні шляхи 

визначення відстані між 

кластерами w1 і wm: 1 - за 

центрами ваги; 2 - за 

найближчими об'єктами; 3 - 

за найбільш далекими 

об'єктами 

(9) 

(10) 

w1 wm 
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З математичної точки зору два варіанти ТО будуть мати різну структуру, якщо 

відповідні до них задачі параметричної оптимізації по одному і тому ж критерію 

якості і за умови вибору оптимальних параметрів кожного елемента структури 

мають різні набори змінних і функції (23), тобто для різних структур існують різні 

задачі параметричної оптимізації. Під критерієм якості також мається на увазі 

фізико-технічний, економічний або інший показник (маса, точність, потужність, 

вартість та ін.), по значенню якого з будь-яких двох структур можна вибрати кращу. 

Постановку задач структурної оптимізації звичайно починають з визначення 

набору змінних за наступною методикою. 

1. Задаються такі змінні, щоб вони могли по можливості описати множину всіх 

раціональних структур S0, які спроможна оцінити існуюча математична модель у 

класі ТО, що розглядається. 

2. Продивляються й аналізують методи перетворення структур. Доповнюють 

множину S0 підмножинами нових структур, які можна синтезувати й оцінити за 

допомогою існуючої або допрацьованої математичної моделі. У результаті 

б у д у є т ь с я розширена 

м н о ж и н а структур S, 

що розглядаються, і описуючий його набір змінних, який визначимо вектором А. 

Нехай, наприклад, задача структурної оптимізації допускає такий набір А: 

  

 

де k – число елементів у структурі;  

L – число способів з'єднання елементів;  

– вектор, що описує геометричні, фізичні і інші властивості i-го елементу; 

i – номер елементу (1,…, k);  

– вектор, що описує геометричні, фізичні і інші властивості j-го способу 

з'єднання:  

j – номер способу з'єднання (1,…, L); 

– вектор, що характеризує положення i-го елементу в просторі при j-му способі 

з'єднання (i = 1,…, k, j = l,…, L);  

– інші змінні. 

 

3. З вектора А виділяють вектор А' незалежних змінних, якими можна варіювати 

при пошуку оптимальних структур. Для залежних змінних задається алгоритм їх 

визначення через незалежні змінні. 

4. Вектор А' розділяють на вектор змінних A'S, що забезпечують зміну структури, 

і вектор змінних А'Р, за допомогою яких ставлять і розв’язують задачі параметричної 

оптимізації для заданої структури. Вектор А'Р складається з набору загальних 

змінних А'0, які присутні при зміні будь-якої структури, і набору змінних А'С, що 

змінюється при 

переході від 

структури до структури. При розв’язанні задачі параметричної оптимізації для 

заданої структури використовується тільки певна 

частина змінних з набору АС . 

Якщо в задачі структурної оптимізації з вказаним набором змінних структура 

визначається способом з'єднання, то можна вважати, що A'S є одна змінна 
 

 

 

– власні змінні j-ї структури; штрих означає, що 

серед відповідних змінних вибрані незалежні. 

Припустимо, є алгоритм вибору з множини S підмножини всіх допустимих 

структур {Si,…, Sm}, у яких існує хоч би один набір значень параметрів, що 

задовольняють задані обмеження. Припустимо також, що для будь-якої структури SJ 

(j = 1,…, m) можна вирішити задачу параметричної оптимізації, тобто задати простір 

змінних 

  j = 1, …, m,  

  

 

і по єдиному критерію якості знайти допустимі оптимальні па ра метри 

структури SJ. Оптимальні значення параметрів структури SJ 

будемо означати через X*
J. 

Тоді задачу структурної оптимізації можна визначити 

наступним чином: 

Існує m nJ -мірних паралелепіпедів 

 i = 1, …, nJ, j = 1, …, m,    
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З математичної точки зору два варіанти ТО будуть мати різну структуру, якщо 

відповідні до них задачі параметричної оптимізації по одному і тому ж критерію 

якості і за умови вибору оптимальних параметрів кожного елемента структури 

мають різні набори змінних і функції (23), тобто для різних структур існують різні 

задачі параметричної оптимізації. Під критерієм якості також мається на увазі 

фізико-технічний, економічний або інший показник (маса, точність, потужність, 

вартість та ін.), по значенню якого з будь-яких двох структур можна вибрати кращу. 

Постановку задач структурної оптимізації звичайно починають з визначення 

набору змінних за наступною методикою. 

1. Задаються такі змінні, щоб вони могли по можливості описати множину всіх 

раціональних структур S0, які спроможна оцінити існуюча математична модель у 

класі ТО, що розглядається. 

2. Продивляються й аналізують методи перетворення структур. Доповнюють 

множину S0 підмножинами нових структур, які можна синтезувати й оцінити за 

допомогою існуючої або допрацьованої математичної моделі. У результаті 

б у д у є т ь с я розширена 

м н о ж и н а структур S, 

що розглядаються, і описуючий його набір змінних, який визначимо вектором А. 

Нехай, наприклад, задача структурної оптимізації допускає такий набір А: 

  

 

де k – число елементів у структурі;  

L – число способів з'єднання елементів;  

– вектор, що описує геометричні, фізичні і інші властивості i-го елементу; 

i – номер елементу (1,…, k);  

– вектор, що описує геометричні, фізичні і інші властивості j-го способу 

з'єднання:  

j – номер способу з'єднання (1,…, L); 

– вектор, що характеризує положення i-го елементу в просторі при j-му способі 

з'єднання (i = 1,…, k, j = l,…, L);  

– інші змінні. 

 

3. З вектора А виділяють вектор А' незалежних змінних, якими можна варіювати 

при пошуку оптимальних структур. Для залежних змінних задається алгоритм їх 

визначення через незалежні змінні. 

4. Вектор А' розділяють на вектор змінних A'S, що забезпечують зміну структури, 

і вектор змінних А'Р, за допомогою яких ставлять і розв’язують задачі параметричної 

оптимізації для заданої структури. Вектор А'Р складається з набору загальних 

змінних А'0, які присутні при зміні будь-якої структури, і набору змінних А'С, що 

змінюється при 

переході від 

структури до структури. При розв’язанні задачі параметричної оптимізації для 

заданої структури використовується тільки певна 

частина змінних з набору АС . 

Якщо в задачі структурної оптимізації з вказаним набором змінних структура 

визначається способом з'єднання, то можна вважати, що A'S є одна змінна 
 

 

 

– власні змінні j-ї структури; штрих означає, що 

серед відповідних змінних вибрані незалежні. 

Припустимо, є алгоритм вибору з множини S підмножини всіх допустимих 

структур {Si,…, Sm}, у яких існує хоч би один набір значень параметрів, що 

задовольняють задані обмеження. Припустимо також, що для будь-якої структури SJ 

(j = 1,…, m) можна вирішити задачу параметричної оптимізації, тобто задати простір 

змінних 

  j = 1, …, m,  

  

 

і по єдиному критерію якості знайти допустимі оптимальні па ра метри 

структури SJ. Оптимальні значення параметрів структури SJ 

будемо означати через X*
J. 

Тоді задачу структурної оптимізації можна визначити 

наступним чином: 

Існує m nJ -мірних паралелепіпедів 

 i = 1, …, nJ, j = 1, …, m,    

{А'C1, …, A'CL), j, А'C = {  

де А'CJ, = { } 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 
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1 ≤ j ≤ m 
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1.3. Алгоритм з коваріаціями і з квадратичними описами 
 

У цьому алгоритмі використовуються "приватні" описи, що представлені в 

наступних формулах: 

yi=a0+a1xi+a2xj+a3xixj;  

yk=a0+a1xi+a2xj+a3xixj+a4xi
2+a5xj

2. 

 

Складність моделі збільшується від ряду до ряду селекції як за числом аргументів, 

що враховуються, так і за ступенем. Ступінь повного опису швидко зростає. На 

першому ряду – квадратичні описи, на другому – четвертого ступеня, на третьому – 

восьмого і т.д. У зв'язку з цим мінімум критерію селекції знаходиться швидко, але не 

зовсім точно. Крім того, є небезпека втрати істотного аргументу, особливо на перших 

рядах селекції (у разі відсутності протекції). Спеціальні теореми теорії МГВА 

визначають умови, за яких результат селекції не відрізняється від результату 

повного перебору моделей. 

Для того, щоб ступінь повного рівняння підвищувався з кожним рядом селекції 

на одиницю, досить розглядати всі аргументи і їх коваріації як узагальнені 

аргументи і користуватися складеними для них лінійними описами. 

2. Методи й алгоритми аналізу структури 

багатовимірних даних 
 

2.1. Кластерний аналіз 

Кластерний аналіз призначений для розбиття множини об'єктів на задане або 

невідоме число класів на основі деякого математичного критерію якості класифікації 

(з англ. cluster – гроно, угрупування, група елементів, що характеризуються якою-

небудь загальною властивістю). Критерій якості кластеризації тією або іншою 

мірою відображає наступні неформальні вимоги: 

а) всередині груп об'єкти повинні бути тісно пов'язані між собою;  

б) об'єкти різних груп повинні бути далекими один від одного;  

в) при інших рівних умовах розподіл об'єктів за групами повинен бути 

рівномірним.  

Вимоги а) і б) виражають стандартну концепцію компактності класів розбиття; 

вимога в) полягає в тому, щоб критерій не нав'язував об'єднання окремих груп 

об'єктів.  

Головним моментом у кластерному аналізі вважається вибір критерію поєднання 

об'єктів в групи, від якого вирішальним чином залежить остаточний варіант 

розбиття об'єктів на групи при заданому алгоритмі розбиття. У кожній конкретній 

задачі цей вибір проводиться по-своєму, з врахуванням головних цілей 

дослідження, фізичної і статистичної природи інформації, що використовується і т.п.  

Іншою важливою величиною в кластерному аналізі є відстань між цілими 

групами об'єктів. Наведемо приклади найбільш поширених відстаней і величин 

близькості, що характеризують взаємне розташування окремих груп об'єктів. Нехай 

wi – i-та група (клас, кластер) об'єктів, Ni – число об'єктів, що створюють групу wi, 

вектор mi – середнє арифметичне об'єктів, що входять в wi (іншими словами mi – 

"центр ваги" i-ї групи), а q (w1,wm) – відстань між групами w1, wm (рис. 3). 

Рис. 3. Різні шляхи 

визначення відстані між 

кластерами w1 і wm: 1 - за 

центрами ваги; 2 - за 

найближчими об'єктами; 3 - 

за найбільш далекими 

об'єктами 

(9) 

(10) 

w1 wm 
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Відстань найближчого сусіда є відстанню між найближчими об'єктами кластерів:  

 

 

 

Відстань віддаленого сусіда – відстань між самими далекими об'єктами 

кластерів:  

 

 

Відстань центрів ваги дорівнює відстані між центральними точками кластерів:  

 
Узагальнена (за Колмогоровим) відстань між класами, або узагальнена K-

відстань, обчислюється за формулою  

 

 

 

 

 

Зокрема, коли    і коли   - маємо:  

 

 

 

 

Вибір тієї або іншої міри відстані між кластерами впливає, головним чином, на 

вигляд геометричних угрупувань об'єктів, що виділяються алгоритмами 
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Спрямованість алгоритмів кластерного аналізу на певну структуру та форму 
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результатів, якщо гіпотеза про тип угрупувань невірна. У разі відхилення реальних 
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Різноманіття алгоритмів кластерного аналізу зумовлене також безліччю різних 

критеріїв, що відображають ті або інші аспекти якості автоматичного групування. 

Найпростіший критерій якості безпосередньо базується на величині відстані між 

кластерами. Однак такий критерій не враховує "населеність" кластерів – відносну 

щільність розподілу об'єктів всередині угрупувань, що виділяються. Тому інші 

критерії засновуються на обчисленні середніх відстаней між об'єктами всередині 

кластерів. Але найчастіше застосовуються критерії у вигляді відношень показників 

"населеності" кластерів до відстані між ними. Це, наприклад, може бути 
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2.2 Алгоритм ієрархічного групування 

 

Класифікаційні процедури ієрархічного типу призначені для отримання наочного 
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На першому кроці всі об'єкти вважаються окремими кластерами. Потім на 

кожному подальшому кроці два найближчі кластери об'єднуються в один. Кожне 

об'єднання зменшує число кластерів на один так, що зрештою всі об'єкти 
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4. Алгоритми автоматичного синтезу технічних 

рішень 
 

Кожний дослідник шукає не просто нове, поліпшене технічне рішення (ТР), а 

прагне знайти найбільш ефективне, раціональне, краще з кращих рішення. І такі 

рішення вдавалося знаходити. Це, наприклад, конструкція книги, олівця, цвяха, 

велосипеда, трансформатора змінного струму, парової машини і багатьох інших ТР. 

Такі рішення, насамперед, характеризуються тим, що вони сотні або десятки років 

масово виробляються і використовуються без зміни, якщо не вважати дрібних 

удосконалень. Найвищі досягнення інженерної творчості полягають у знаходженні 

глобально-оптимальних принципів дії і структур ТР. 

 

4.1. Пошук оптимальних структур 

 

Постановка задачі параметричної оптимізації. Перш ніж розглядати постановку 

задачі пошуку оптимального ТР для заданого фізичного принципу дії, розберемо 

задачу більш низького рівня, яку називають задачею пошуку оптимальних значень 

параметрів для заданого ТР, або скорочено – задачею параметричної оптимізації. Ці 

задачі неминуче доводиться вирішувати при пошуку оптимального ТР, а крім того, 

вони мають і самостійне значення. 

Будь-яке окреме ТР, як правило, можна описати єдиним набором змінних 

(змінних параметрів): Х = (x1,…, xn), які можуть змінювати свої значення в 

деякому гіперпаралелепіпеді 

ai xi bi, i = l,…, n,  

де для розширення області пошуку не рекомендується накладати жорстких 

обмежень на ai, bi. 

Математична модель об’єкта, що проектується, ставить у відповідність кожному 

набору значень деякий критерій якості (функцію мети) f(х) і накладає на змінні 

додаткові обмеження, що представляються у вигляді системи нерівностей: 

gi (X)  0, j = 1,…, m,  

Тоді задача пошуку оптимальних параметрів ТР полягає в знаходженні такого 

набору, який задовольняє нерівності (22) і (23) і забезпечує глобальний екстремум 

критерію якості. Для визначеності будемо вважати, що відшукується мінімум, і, 

якщо визначимо через D область допустимих рішень, що задовольняють нерівності 

(22), (23), отримаємо задачу м а т е м а т и ч н о г о 

програмування в n-мірному просторі:  

знайти точку X*  D, таку, що 

 

 
Часто в задачах параметричної оптимізації на змінні або частину з них накладені 

умови цілочисельності або дискретності. У цьому випадку область пошуку D стає 

явно багатозв’язною, а сама задача з математичної точки зору – 

багатоекстремальною. 

Потрібно ще визначити, що задачі пошуку оптимальних значень параметрів в 

переважній більшості випадків являють собою багатопараметричні 

багатоекстремальні задачі, в яких функціональні обмеження (23) визначають 

допустимі області. Об'єми цих областей можуть бути дуже малими в порівнянні з 

об'ємами гіперпаралелепіпедів (22). Однак, незважаючи на таку складність, 

більшість задач параметричної оптимізації можна цілком задовільно вирішити 

існуючими методами. 

Постановка задачі структурної оптимізації. Серед задач пошуку оптимальних ТР 

розглянемо тільки підклас, що зветься задачами пошуку оптимальних 

багатоелементних структур технічних об’єктів (ТО), або коротко – задач 

структурної оптимізації. 

Чітке визначення поняття структури ТО дати важко, тому слід відмітити лише 

деякі інженерні і математичні властивості, які пов’язані з цим поняттям. 

З інженерної точки зору різні структури класу ТО, що розглядається, 

відрізняються числом елементів, самими елементами, їх компонуванням, 

характером з'єднання між елементами і т.д. Поняття структури більшою мірою 

аналогічно поняттю технічного рішення, однак є ознаки, які викликають 

необхідність введення цього додаткового поняття. По-перше, в рамках заданого 

фізичного принципу дії, як правило, існує більш широка множина ТР в порівнянні з 

множиною, яку можна формально описати при постановці і розв’язанні задачі 

структурної оптимізації. По-друге, між окремими ТР маються на увазі більш істотні 

ознаки конструктивних властивостей, ніж ознаки між окремими структурами, іноді 

формально відмінними значеннями несуттєвих дискретних змінних. Тобто, для 

заданого фізичного принципу дії множини можливих ТР і множина можливих 

структур (для задачі структурної оптимізації, що розглядається) перетинаються, але, 

як правило, не співпадають. 

При цьому одне ТР можна представити декількома близькими структурами.  

    . min XFX*F
DX
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Відстань найближчого сусіда є відстанню між найближчими об'єктами кластерів:  

 

 

 

Відстань віддаленого сусіда – відстань між самими далекими об'єктами 

кластерів:  

 

 

Відстань центрів ваги дорівнює відстані між центральними точками кластерів:  

 
Узагальнена (за Колмогоровим) відстань між класами, або узагальнена K-

відстань, обчислюється за формулою  

 

 

 

 

 

Зокрема, коли    і коли   - маємо:  

 

 

 

 

Вибір тієї або іншої міри відстані між кластерами впливає, головним чином, на 

вигляд геометричних угрупувань об'єктів, що виділяються алгоритмами 

кластерного аналізу. Алгоритми, засновані на аналізі відстані до найближчого сусіда, 

добре працюють у разі угрупувань, що мають складну, зокрема, ланцюгову 

структуру. Відстань до віддаленого сусіда застосовується, коли шукані 

угрупування утворюють кулеподібні хмари. І проміжне місце займають алгоритми, 

що використовують відстані центрів ваги і середнього зв'язку, які краще усього 

працюють у разі угрупувань еліпсоїдної форми.  

Спрямованість алгоритмів кластерного аналізу на певну структуру та форму 

угрупувань об'єктів може призводити до неоптимальних або навіть хибних 

результатів, якщо гіпотеза про тип угрупувань невірна. У разі відхилення реальних 

розподілів від гіпотетичних вказані алгоритми часто "нав'язують" даним не властиву 

їм структуру і дезорієнтують дослідника. Тому експериментатор, що враховує даний 

факт, в умовах апріорної невизначеності вдається до застосування групи 

алгоритмів кластерного аналізу і віддає перевагу якому-небудь висновку на основі 

комплексної оцінки сукупності результатів роботи цих алгоритмів.  

Алгоритми кластерного аналізу відрізняються великою різноманітністю. Це 

можуть бути, наприклад, алгоритми, що реалізують повний перебір сполучень 

об'єктів або здійснюють випадкове розбиття множини об'єктів. У той же час 

більшість таких алгоритмів складається з двох етапів. На першому етапі задається 

початкове (можливо, штучне або навіть довільне) розбиття множини об'єктів на 

класи і визначається деякий математичний критерій якості автоматичної 

класифікації. Потім, на другому етапі, об'єкти переносяться від класу до класу доти, 

доки значення критерію не перестане поліпшуватися.  

Різноманіття алгоритмів кластерного аналізу зумовлене також безліччю різних 

критеріїв, що відображають ті або інші аспекти якості автоматичного групування. 

Найпростіший критерій якості безпосередньо базується на величині відстані між 

кластерами. Однак такий критерій не враховує "населеність" кластерів – відносну 

щільність розподілу об'єктів всередині угрупувань, що виділяються. Тому інші 

критерії засновуються на обчисленні середніх відстаней між об'єктами всередині 

кластерів. Але найчастіше застосовуються критерії у вигляді відношень показників 

"населеності" кластерів до відстані між ними. Це, наприклад, може бути 

відношення суми міжкласових відстаней до суми внутрішньокласових (між 

об'єктами) відстаней або відношення загальної дисперсії даних до суми 

внутрішньокласових дисперсій і дисперсії центрів кластерів.  

Функціонали якості і конкретні алгоритми автоматичної класифікації досить 

повно і детально розглянуті в спеціальній літературі. Ці функціонали й алгоритми 

характеризуються різною складністю і часом вимагають ресурсів 

високопродуктивних комп'ютерів. Різноманітні процедури кластерного аналізу 

входять у склад практично всіх сучасних пакетів прикладних програм для 

статистичної обробки багатовимірних даних. 

 

2.2 Алгоритм ієрархічного групування 

 

Класифікаційні процедури ієрархічного типу призначені для отримання наочного 

уявлення про стратифікаційну структуру всієї сукупності об'єктів, що 

досліджується. Ці процедури засновані на послідовному об'єднанні кластерів 

(агломеративні процедури) і на послідовному розбитті. Найбільшого поширення 

отримали агломеративні процедури. Розглянемо послідовність операцій в таких 

процедурах.  

На першому кроці всі об'єкти вважаються окремими кластерами. Потім на 

кожному подальшому кроці два найближчі кластери об'єднуються в один. Кожне 

об'єднання зменшує число кластерів на один так, що зрештою всі об'єкти 

об'єднуються в один кластер. Розбиття, що найбільше відповідає умовам 
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об’єднання, вибирає частіше за все сам дослідник, якому надається дендрограма, 

що відображає результати групування об'єктів на всіх кроках алгоритму (рис. 4). 

Можуть одночасно також використовуватися і математичні критерії якості 

групування.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Результати роботи ієрархічної агломеративної процедури групування 

об'єктів, що представлені у вигляді дендрограми 

 

Різні варіанти визначення відстані між кластерами дають різні варіанти 

ієрархічних агломеративних процедур. Враховуючи специфіку подібних процедур, 

для задання відстані між класами виявляється достатнім вказати порядок 

перерахування відстаней між класом wl і класом w(m, n), що є об'єднанням двох 

інших класів wm і wn на відстанях qmn = q(wm, wn) і qln = q(wl, wn) між цими класами. У 

літературі пропонується наступна загальна формула для обчислення відстані між 

деяким класом wl і класом w(m, n):  

ql(m, n) = q (wl, w(m, n)) =  qlm +  qln +  qmn +  | qlm – qln |  (17) 

де , ,  і  – числові коефіцієнти, що визначають націленість агломеративної 

процедури на розв’язання тієї чи іншої екстремальної задачі.  

Зокрема, вважаючи  =  = - = S і  = 0, приходимо до відстані, що вимірюється 

за принципом найближчого сусіда. Якщо покласти  =  =  = S і  = 0, то відстань 

між двома класами визначиться як відстань між двома самими далекими об'єктами 

цих класів, тобто це буде відстань віддаленого сусіда. І, нарешті, вибір коефіцієнтів 

співвідношення за формулами: 

 

 

 

приводить до відстані qcp між класами, обчисленої як середня відстань між всіма 

парами об'єктів, один з яких береться з одного класу, а інший – з іншого.  

Використання наступної модифікації формули: 

 

 

 

дає агломеративний алгоритм, що приводить до мінімального збільшення 

загальної суми квадратів відстаней між об'єктами всередині класів на кожному 

кроці об'єднання цих класів. На відміну від оптимізаційних кластерних алгоритмів, 

що дають досліднику кінцевий результат групування об'єктів, ієрархічні процедури 

дозволяють прослідити процес виділення угрупувань і ілюструють 

співпідпорядкованість кластерів, що утворюються на різних кроках якого-небудь 

агломеративного або дивізімного алгоритму. Це стимулює уяву дослідника і 

допомагає йому залучати для оцінки структури даних додаткові формальні і 

неформальні уявлення. 
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Першим кроком буде перетворення незалежних змінних в хромосоми, які будуть 

містити всю необхідну інформацію про кожну особу, що створюється. Є два 

варіанти кодування параметрів: 

 у двійковому форматі; 

 у форматі з плаваючою комою. 

У випадку, коли використовується двійкове кодування, необхідно використувати 

N біт для кожного параметра, причому N може бути різним для кожного параметра. 

Якщо параметр може змінюватися між мінімальним значенням MIN і 

максимальним MAX, використовуються наступні формули для перетворення: 

r = g*(MAX MIN) / (2^N 1) + MIN; (20) 

g = (r MIN) / (MAX MIN) * (2^N 1),  (21) 

де  g – цілочисельні двійкові гени; r – еквівалент генів у форматі з плаваючою комою. 

Хромосоми у форматі з плаваючою комою створюються за допомогою 

розміщення закодованих параметрів один за іншим. 

Якщо порівнювати ці два способи уявлення, то найбільш кращі результати дає 

варіант представлення в двійковому форматі (особливо при використанні кодів 

Грея). Щоправда, в цьому випадку необхідно постійно виконувати кодування/

декодування параметрів. 

Взагалі генетичний алгоритм працює таким чином. У першому поколінні всі 

хромосоми генеруються випадково. Визначається їх "корисність". Починаючи з цієї точки, 

ГА може починати генерувати нову популяцію. Звичайно, розмір популяції постійний. 

Репродукція складається з чотирьох кроків: 

 селекція та три генетичні оператори (порядок застосування неважливий); 

 кроссовер; 

 мутація; 

 інверсія. 

Важливість і значення селекції було вже розглянуто в огляді еволюційних 

алгоритмів. 

Кроссовер є найбільш важливим генетичним оператором. Він генерує нову 

хромосому, об'єднуючи генетичний матеріал двох батьківських. Існує декілька 

варіантів кроссовера. Найбільш простим є однокрапковий. У цьому варіанті просто 

беруться дві хромосоми і перерізаються у випадково обраному місті. Результуюча 

хромосома виходить з початку однієї і кінця іншої батьківських хромосом. 

Мутація являє собою випадкову зміну хромосоми (звичайно простою зміною 

стану одного з бітів на протилежне). Даний оператор дозволяє більш швидко 

знаходити локальні екстремуми (ГА), з одного боку, та дозволяє "перескочити" на 

інший локальний екстремум, з іншого. 

Інверсія інвертує (змінює) порядок біт у хромосомі шляхом циклічної 

перестановки (випадкова кількість разів). Багато з модифікацій ГА обходяться без 

даного генетичного оператора. 

Необхідно визначити, за рахунок чого ГА на декілька порядків перевершує за 

швидкістю випадковий пошук в багатьох задачах. Справа тут в тому, що більшість 

систем мають досить незалежні підсистеми. Внаслідок цього, при обміні генетичним 

матеріалом часто може зустрітися ситуація, коли від кожного з батьків беруться 

гени, відповідні найбільш вдалому варіанту певної підсистеми (інші елементи 

поступово вимирають). Іншими словами, ГА дозволяє накопичувати вдалі рішення 

для систем, що складаються з відносно незалежних підсистем (більшість сучасних 

складних технічних систем, і всі відомі живі організми). Відповідно можна 

передбачити, коли ГА швидше усього дасть збій (або, принаймні, не покаже 

особливих переваг над методом Монте-Карло), – в системах, які важко розбити на 

підсистеми (вузли, модулі), а також у разі невдалого порядку розташування генів 

(поряд розташовані параметри, що відносяться до різних підсистем), при якому 

переваги обміну генетичним матеріалом зводяться до нуля. Останнє зауваження 

дещо послаблюється в системах з подвійним генетичним набором. 

 

3.4. Еволюційне (генетичне) програмування 

 

Дані, які закодовані в генотипі, можуть являти собою команди якої-небудь 

віртуальної машини. У такому випадку слід вважати, що це еволюційне або 

генетичне програмування. У найпростішому випадку можна нічого не міняти в 

генетичному алгоритмі. Однак в такому випадку довжина послідовності дій 

(програми), що необхідна, виходить не відмінною від тієї, яку розробили на початку. 

Сучасні алгоритми генетичного програмування поширюють ГА для систем із 

змінною довжиною генотипу. 
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Першим кроком буде перетворення незалежних змінних в хромосоми, які будуть 

містити всю необхідну інформацію про кожну особу, що створюється. Є два 

варіанти кодування параметрів: 

 у двійковому форматі; 

 у форматі з плаваючою комою. 

У випадку, коли використовується двійкове кодування, необхідно використувати 

N біт для кожного параметра, причому N може бути різним для кожного параметра. 

Якщо параметр може змінюватися між мінімальним значенням MIN і 

максимальним MAX, використовуються наступні формули для перетворення: 

r = g*(MAX MIN) / (2^N 1) + MIN; (20) 

g = (r MIN) / (MAX MIN) * (2^N 1),  (21) 

де  g – цілочисельні двійкові гени; r – еквівалент генів у форматі з плаваючою комою. 

Хромосоми у форматі з плаваючою комою створюються за допомогою 

розміщення закодованих параметрів один за іншим. 

Якщо порівнювати ці два способи уявлення, то найбільш кращі результати дає 

варіант представлення в двійковому форматі (особливо при використанні кодів 

Грея). Щоправда, в цьому випадку необхідно постійно виконувати кодування/

декодування параметрів. 

Взагалі генетичний алгоритм працює таким чином. У першому поколінні всі 

хромосоми генеруються випадково. Визначається їх "корисність". Починаючи з цієї точки, 

ГА може починати генерувати нову популяцію. Звичайно, розмір популяції постійний. 

Репродукція складається з чотирьох кроків: 

 селекція та три генетичні оператори (порядок застосування неважливий); 

 кроссовер; 

 мутація; 

 інверсія. 

Важливість і значення селекції було вже розглянуто в огляді еволюційних 

алгоритмів. 

Кроссовер є найбільш важливим генетичним оператором. Він генерує нову 

хромосому, об'єднуючи генетичний матеріал двох батьківських. Існує декілька 

варіантів кроссовера. Найбільш простим є однокрапковий. У цьому варіанті просто 

беруться дві хромосоми і перерізаються у випадково обраному місті. Результуюча 

хромосома виходить з початку однієї і кінця іншої батьківських хромосом. 

Мутація являє собою випадкову зміну хромосоми (звичайно простою зміною 

стану одного з бітів на протилежне). Даний оператор дозволяє більш швидко 

знаходити локальні екстремуми (ГА), з одного боку, та дозволяє "перескочити" на 

інший локальний екстремум, з іншого. 

Інверсія інвертує (змінює) порядок біт у хромосомі шляхом циклічної 

перестановки (випадкова кількість разів). Багато з модифікацій ГА обходяться без 

даного генетичного оператора. 

Необхідно визначити, за рахунок чого ГА на декілька порядків перевершує за 

швидкістю випадковий пошук в багатьох задачах. Справа тут в тому, що більшість 

систем мають досить незалежні підсистеми. Внаслідок цього, при обміні генетичним 

матеріалом часто може зустрітися ситуація, коли від кожного з батьків беруться 

гени, відповідні найбільш вдалому варіанту певної підсистеми (інші елементи 

поступово вимирають). Іншими словами, ГА дозволяє накопичувати вдалі рішення 

для систем, що складаються з відносно незалежних підсистем (більшість сучасних 

складних технічних систем, і всі відомі живі організми). Відповідно можна 

передбачити, коли ГА швидше усього дасть збій (або, принаймні, не покаже 

особливих переваг над методом Монте-Карло), – в системах, які важко розбити на 

підсистеми (вузли, модулі), а також у разі невдалого порядку розташування генів 

(поряд розташовані параметри, що відносяться до різних підсистем), при якому 

переваги обміну генетичним матеріалом зводяться до нуля. Останнє зауваження 

дещо послаблюється в системах з подвійним генетичним набором. 

 

3.4. Еволюційне (генетичне) програмування 

 

Дані, які закодовані в генотипі, можуть являти собою команди якої-небудь 

віртуальної машини. У такому випадку слід вважати, що це еволюційне або 

генетичне програмування. У найпростішому випадку можна нічого не міняти в 

генетичному алгоритмі. Однак в такому випадку довжина послідовності дій 

(програми), що необхідна, виходить не відмінною від тієї, яку розробили на початку. 

Сучасні алгоритми генетичного програмування поширюють ГА для систем із 

змінною довжиною генотипу. 
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об’єднання, вибирає частіше за все сам дослідник, якому надається дендрограма, 

що відображає результати групування об'єктів на всіх кроках алгоритму (рис. 4). 

Можуть одночасно також використовуватися і математичні критерії якості 

групування.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Результати роботи ієрархічної агломеративної процедури групування 

об'єктів, що представлені у вигляді дендрограми 

 

Різні варіанти визначення відстані між кластерами дають різні варіанти 

ієрархічних агломеративних процедур. Враховуючи специфіку подібних процедур, 

для задання відстані між класами виявляється достатнім вказати порядок 

перерахування відстаней між класом wl і класом w(m, n), що є об'єднанням двох 

інших класів wm і wn на відстанях qmn = q(wm, wn) і qln = q(wl, wn) між цими класами. У 

літературі пропонується наступна загальна формула для обчислення відстані між 

деяким класом wl і класом w(m, n):  

ql(m, n) = q (wl, w(m, n)) =  qlm +  qln +  qmn +  | qlm – qln |  (17) 

де , ,  і  – числові коефіцієнти, що визначають націленість агломеративної 

процедури на розв’язання тієї чи іншої екстремальної задачі.  

Зокрема, вважаючи  =  = - = S і  = 0, приходимо до відстані, що вимірюється 

за принципом найближчого сусіда. Якщо покласти  =  =  = S і  = 0, то відстань 

між двома класами визначиться як відстань між двома самими далекими об'єктами 

цих класів, тобто це буде відстань віддаленого сусіда. І, нарешті, вибір коефіцієнтів 

співвідношення за формулами: 

 

 

 

приводить до відстані qcp між класами, обчисленої як середня відстань між всіма 

парами об'єктів, один з яких береться з одного класу, а інший – з іншого.  

Використання наступної модифікації формули: 

 

 

 

дає агломеративний алгоритм, що приводить до мінімального збільшення 

загальної суми квадратів відстаней між об'єктами всередині класів на кожному 

кроці об'єднання цих класів. На відміну від оптимізаційних кластерних алгоритмів, 

що дають досліднику кінцевий результат групування об'єктів, ієрархічні процедури 

дозволяють прослідити процес виділення угрупувань і ілюструють 

співпідпорядкованість кластерів, що утворюються на різних кроках якого-небудь 

агломеративного або дивізімного алгоритму. Це стимулює уяву дослідника і 

допомагає йому залучати для оцінки структури даних додаткові формальні і 

неформальні уявлення. 
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3. Алгоритми перебору як найбільш універсальний 

метод пошуку рішень  
 

3.1. Методи прискорення перебору 

 

З теорії алгоритмів відомо, що існують задачі, для яких доведена відсутність 

загального алгоритму рішення (наприклад, задача про розв’язуваність Діофантової 

множини). У той же час, можна сказати, що якби дослідники володіли 

нескінченним запасом часу і відповідними ресурсами, то вони могли б знайти 

рішення будь-якої задачі. Тут мається на увазі не конструювання нового знання на 

основі, що існує (виведення нових з аксіом і вже виведених теорем), а, передусім, 

"простий" перебір варіантів. 

Ще в XVII столітті Лейбніц намагався розкрити таємницю "Загального 

Мистецтва Винаходу". Він стверджував, що однією з двох частин цього мистецтва 

є комбінаторика – перебір комбінацій початкових даних, що поступово 

ускладнюються. Другою частиною є евристика – властивість здогадки людини. І 

зараз друга частина "Мистецтва Винаходу" все ще залишається нерозкритою. На 

мові нашого часу ця частина – модель мислення людини, що включає в себе 

процеси генерації евристик (здогадок, винаходів). 

Однак перш ніж перейти до розгляду поліпшених алгоритмів перебору 

необхідно відмітити ще один універсальний метод прискорення перебору – швидке 

відсікання помилкових (або ймовірно помилкових, що і використовується більшістю 

алгоритмів) гілок перебору. 

 

3.2. Еволюційні алгоритми 

 

Передусім необхідно згадати, що не всі вчені визнають наявність еволюції. 

Багато з релігійних течій (наприклад, свідки Ієгови) вважають вчення про 

еволюцію живої природи помилковим. Але пояснюючи еволюційні алгоритми як 

аналоги процесів, що відбуваються в живій природі, ніхто не зможе сказати, що ці 

алгоритми невірні. Незважаючи ні на що, вони знаходять величезне застосування в 

сучасній науці і техніці і показують часом просто вражаючі результати. 

Головні принципи еволюційної теорії заклав Чарльз Дарвін в своїй роботі – 

"Походження видів". Самим важливим його висновком був висновок про основну 

направляючу силу еволюції – нею визнавався природний відбір. Іншими словами – 

виживає найсильніший (в широкому значенні цього слова). Забігаючи наперед, слід 

відмітити, що будь-який еволюційний алгоритм має такий крок, як виділення самих 

сильних (корисних) осіб. Другим, не менш важливим висновком був висновок про 

змінюваність організмів. Аналогом даного закону у всіх алгоритмів є крок генерації 

нових примірників, об'єктів, які шукаються (рішень, структур, алгоритмів).  

Саме відбір найкращих об'єктів є ключовою евристикою всіх еволюційних 

методів, що дозволяють часто зменшити час пошуку рішення на декілька порядків 

у порівнянні з випадковим пошуком. Якщо спробувати виразити цю евристику на 

природній мові, то отримаємо: складно отримати саме краще рішення, 

модифікуючи погане. Швидше усього, воно вийде з кращих на даний момент. 

 З основних особливостей еволюційних алгоритмів можна визначити їх деяку 

складність у плані налагодження головних параметрів (виродження або нестійкість 

рішення). Тому, експериментуючи з ними і отримавши не дуже добрі результати, 

необхідно не оголошувати відразу алгоритм непідходящим, а спробувати випробувати 

його при інших вхідних даних. Даний недолік виходить з основної евристики – можна 

"знищити" основу самого кращого рішення, якщо зробити селекцію дуже 

"жорсткою" (адже не даремно біологам давно відомо, що якщо залишилося менше 

десятка осіб зникаючого виду, то цей вид сам по собі зникне через виродження). 

 Описаний вище метод групового врахування аргументів так само відноситься 

до розряду еволюційних. Його можна представити як наступний цикл: 

1. Беремо самий останній шар класифікаторів. 

2. Генеруємо з них за певними правилами новий шар класифікаторів (які тепер 

самі стають останнім шаром). 

3. Відбираємо з них F кращих, де F – ширина відбору (селекції). 

4. Якщо не виконується умова припинення селекції (настання виродження), 

переходимо на п. 1. 

5. Найкращий класифікатор оголошується допустимим рішенням задачі 

ідентифікації. 

Як ми бачимо, в наявності всі ознаки еволюційного алгоритму – відбір (селекція) 

і генерація нового покоління. 

 

3.3. Генетичний алгоритм  

 

Генетичний алгоритм (ГА) є самим відомим на даний момент представником 

еволюційних алгоритмів, і по своїй суті є алгоритмом для знаходження глобального 

екстремуму багатоекстремальної функції. ГА являє собою модель розмноження 

живих організмів. 

Для початку необхідно уявити цільову функцію від багатьох змінних, у якої 

необхідно знайти глобальний максимум або мінімум. 

Для того, щоб запрацював ГА, нам необхідно представити незалежні змінні у 

вигляді хромосом. Як це робиться? 
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переходимо на п. 1. 

5. Найкращий класифікатор оголошується допустимим рішенням задачі 

ідентифікації. 

Як ми бачимо, в наявності всі ознаки еволюційного алгоритму – відбір (селекція) 

і генерація нового покоління. 

 

3.3. Генетичний алгоритм  

 

Генетичний алгоритм (ГА) є самим відомим на даний момент представником 

еволюційних алгоритмів, і по своїй суті є алгоритмом для знаходження глобального 

екстремуму багатоекстремальної функції. ГА являє собою модель розмноження 

живих організмів. 

Для початку необхідно уявити цільову функцію від багатьох змінних, у якої 

необхідно знайти глобальний максимум або мінімум. 

Для того, щоб запрацював ГА, нам необхідно представити незалежні змінні у 

вигляді хромосом. Як це робиться? 


