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РЕФЕРАТ 

 

Звіт про НДР: 108 с., 66 табл., 23 рис., 7 додатків, 26 джерел. 

КЛАСИФІКАТОРИ ЛІНІЙНІ, НЕГЛАДКА ОПТИМІЗАЦІЯ, 

БАГАТОЕКСТРЕМАЛЬНІ ЗАДАЧІ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 

Метою проекту є розробка ефективних методів та програмних засобів 

побудови класифікаторів, виділення інформативних ознак, створення 

прототипу інтелектуальної аналітичної системи, яка являє собою програмну 

реалізацію всіх етапів обробки та аналізу даних і спрямована на проведення 

наукових досліджень в галузі клінічної медицини. 

Отримані результати та їх новизна.  

В результаті виконання 2 етапу НДР проведено тестування 

розроблених програмних засобів для побудови лінійних бінарних 

класифікаторів та порівняння їх роботи з відомими існуючими аналогами. 

Тестування проведено на навчальних вибірках, що містять велику кількість 

елементів; на незбалансованих вибірках; на лінійно розділимих і лінійно 

нерозділимих вибірках. В результаті виконання більше 4000 тестів було 

підтверджено конкурентоспроможність розроблених програмних засобів та 

виявлено типи даних, на яких вони демонструють перевагу перед існуючими. 

Матеріали проекту розміщено на спеціально створеному сайті. 

Розроблені моделі, методи та програмні засоби можуть 

використовуватися при розв'язанні широкого кола задач класифікації.  

 

Умови одержання звіту: за договором.  

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України 

03187, м. Київ-187, пр-т Академіка Глушкова, 40 
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ВСТУП 

 

 

У звіті наведено результати виконання НДР «Розробка нових методів і 

програмних засобів побудови лінійних класифікаторів». 

Метою проекту є розробка ефективних методів та програмних засобів 

побудови класифікаторів, виділення інформативних ознак, створення 

прототипу інтелектуальної аналітичної системи, яка являє собою програмну 

реалізацію всіх етапів обробки та аналізу даних і спрямована на проведення 

наукових досліджень у галузі клінічної медицини. 

Як уже відмічалося у звіті за перший етап, велика кількість 

дослідницьких робіт, присвячених розгляду задач класифікації, зумовлена, з 

одного боку, широким спектром можливих застосувань, а з іншого боку – 

складністю цих задач, що вимагає розробки та удосконалення засобів їх 

розв’язання. Обробка та дослідження медичних даних має свої особливості. 

Це, зокрема, існування досить великих похибок, які можливі при 

опрацюванні медичної інформації та величезна кількість ознак, які потрібно 

брати до уваги, що збільшує розмірність відповідних оптимізаційних задач. 

Природними напрямами тут є підходи з підвищення ефективності засобів 

розв’язування таких оптимізаційних задач та застосування засобів виділення 

інформативних ознак. У працях партнерів з Білорусії велика увага 

приділяється саме попередній підготовці наявних медичних даних з метою 

виділення інформативних ознак [1-6].  

У даному дослідженні на базі застосування методів негладкої 

оптимізації [7-9] продовжуються роботи з підвищення ефективності засобів 

розв’язання задач побудови лінійних класифікаторів. Результати, отримані в 

[10-14], служать основою для продовження досліджень.  

На протязі першого етапу „Розробка нових методів і програмних 

засобів побудови лінійних класифікаторів”  
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 розроблено оптимізаційні моделі та методи розв’язання задач побудови 

лінійних класифікаторів;  

 розроблено програмне забезпечення для розв’язання задач побудови 

лінійних класифікаторів та для автоматизації проведення 

обчислювальних експериментів;  

 проведено обчислювальні експерименти на штучно згенерованих та 

реальних медичних даних;  

 виконано технічні роботи із створення сайту для розміщення матеріалів 

проекту. 

Метою другого етапу є тестування розроблених програмних засобів: 

 на навчальних вибірках, що містять велику кількість елементів; 

 на незбалансованих навчальних вибірках; 

 на лінійно розділимих і лінійно нероздільних навчальних вибірках. 

На основі результатів тестування та порівняння розроблених 

програмних засобів з існуючими аналогами передбачалося виявити класи 

даних, де нові засоби мають перевагу. В тексті звіту наведено детальний опис 

проведених обчислювальних експериментів, а одержані статистичні дані 

дозволяють оцінити якість роботи нових програмних засобів. 

У розділі 1 представлені загальні особливості тестування розроблених 

програмних засобів, а саме: особливості формування тренувальних та 

тестових вибірок (підрозділ 1.1), особливості використання програмних 

засобів (підрозділ 1.2), показники, за якими здійснювалося порівняння 

(підрозділ 1.3). 

У розділі 2 описано проведення тестування на повних вибірках. Розділ 3 

присвячений тестуванню на вибірках, що містять велику кількість елементів. 

У розділі 4 містяться результати тестування на незбалансованих вибірках. 

У розділі 5 наведено результати тестування на лінійно розділимих вибірках. 

Розділ 6 містить результати тестування на лінійно нероздільних вибірках. 

Розділи 2–6 мають однакову структуру: у першому підрозділі описується 

загальна характеристика розглянутих даних, у другому проводиться 
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порівняння дескриптивних статистик для показників якості та часу роботи 

програмних засобів, у третьому наведено порівняння характеристик груп 

спостережень за показником точності класифікації (для відповідних груп 

даних). 

Допоміжні статистичні характеристики показників, що характеризують 

якість роботи програм, винесено в додатки А–Д. Додаток Е містить 

пояснення до побудови діаграм типу «боксплот». У додатку Ж наведено звіт 

про відрядження до партнерів в Об'єднаний інститут проблем інформатики 

НАН Білорусі, м. Мінськ, Республіка Білорусь. 
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1 ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕСТУВАННЯ РОЗРОБЛЕНИХ 

ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ 

 

 

Метою тестування розроблених програмних засобів є – встановити 

переваги та недоліки їх застосування в задачах побудови лінійних бінарних 

класифікаторів (ЛБК) на різноманітних тренувальних та тестових вибірках за 

найбільш важливими показниками у порівнянні з існуючими програмними 

засобами, а також виявити фактори (причини) та їх сполучення, що 

зумовлюють ці переваги або недоліки. 

1.1 Особливості формування тренувальних та тестових вибірок 

Для досягнення поставленої мети підготовлено набір вибірок 

тренувальних та тестових даних (загальною кількістю 4400 наборів), у якому 

дані генерувалися таким чином, щоб максимально охопити усі комбінації 

факторів, які можуть впливати на важливі показники ЛБК.  

Фактори, рівні яких варіювалися у згенерованих тренувальних вибірках: 

1. кількість змінних (стовпчиків у наборах даних)1; 

2. кількість точок (рядків у наборах даних) для окремого класу2; 

3. наявність/відсутність незбалансованості точок у класах, рівнів  – 2; 

4. проміжок між класами у першій змінній3; 

5. коефіцієнт «зашумленості» даних (випадковий зсув кожної точки)4; 

6. кількість точок помилково віднесених до іншого класу5; 

                                           
1 значення рівнів – “20”, “140”, “260”, “380”, “500”. 

2 кількість рівнів – 11 (від “500” до “20000”). 

3 значення рівнів – "-0.2", "0", "0.2". 

4 значення рівнів – "0", "0.125", " 0.25", "0.375", " 0.5". 

5 значення рівнів – "0", "100". 
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7. максимальна глибина (у відсотках) розташування точок помилково 

віднесених до іншого класу за першою змінною (рис. 1.1)6; 

8. ширина полоси (у відсотках від максимальної глибини), в межах 

якої розташовані помилково віднесені до іншого класу точки 

(рис. 1.1)7; 

9. початкове значення генератора випадкових чисел8. 

 

Рисунок 1.1 – Параметри розташування точок, помилково віднесених 

до іншого класу  

Формування набору даних відбувалося наступним чином. Спочатку 

було сформовано набір завдань для формування вибірок. Завдання – це 

документ у форматі JSON, який містить наступну інформацію: 

- ідентифікатор завдання ("_id") – універсальний унікальний 

ідентифікатор, що складається з 32 шістьнадцятирозрядних 

символів; 

- кількість точок для першого класу ("nRowsClassOne"); 

- кількість точок для другого класу ("nRowsClassTwo"); 

                                           
6 значення рівнів – "0", "10", "70". 

7 значення рівнів – "0", "20", "100". 

8 значення рівнів – "1", "2". 
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- кількість змінних ("nCols"); 

- проміжок між класами ("shift"); 

- коефіцієнт «зашумленості» даних ("epsilon"); 

- кількість точок, помилково віднесених до іншого класу 

("swapClasses"); 

- максимальна глибина (у відсотках) розташування точок, помилково 

віднесених до іншого класу ("maxDeepSwapClassesPrt"); 

- ширина полоси (у відсотках від максимальної глибини), в межах 

якої розташовані помилково віднесені до іншого класу точки 

("widthSwapClassesPrt"); 

- початкове значення генератора випадкових чисел ("randGenVal"). 

Приклад завдання:  

{ 
        "_id" : "C497AD40348C4777877FF35466BE0B26", 
        "nRowsClassOne" : 15777, 
        "nRowsClassTwo" : 15777, 
        "nCols" : 260, 
        "shift" : 0.2, 
        "epsilon" : 0.375, 
        "swapClasses" : 100, 
        "maxDeepSwapClassesPrt" : 70, 
        "widthSwapClassesPrt" : 100, 
        "randGenVal" : 1 
} 

Усього було сформовано 12000 завдань (з них опрацьовано – 4400), які 

охоплювали різні комбінації рівнів факторів. Окремо, для формування 

множини незбалансованих вибірок у 600 завданнях було змінено кількість 

точок для першого класу таким чином, щоб вона була меншою за кількість 

точок другого класу.  

Завдання були розміщені у колекції “tasks” документальної бази даних 

“MongoDB” яка має віддалений мережевий доступ. 

Наступним кроком відбувалося формування вибірок даних та 

застосовування програмних засобів для створення класифікаторів. 

Програмний засіб формування вибірок RandGen за запитом до колекції 

«tasks» у базі даних отримував чергове завдання (у випадковому порядку) та 
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формував матриці тренувального та тестового набору даних у відповідності 

до завдання.  

Програмний засіб SVCMethodsComparison послідовно викликав кожен з 

чотирьох програмних засобів побудови класифікаторів передаючи на їх вхід 

генеровані матриці, значення яких були попередньо стандартизовані за 

допомогою класу StandardScaler9 бібліотеки scikit-learn. По закінчені, 

результат зберігався у вигляді файлів та записів бази даних. Для кожного 

завдання було сформовано наступні файли: 

- файл «тренувального» набору даних у форматі розріджених 

матриць libSVM [15], який містить 80% загального об’єму даних і 

призначений для побудови класифікатора, ім’я файлу складається з 

ідентифікатора завдання та має розширення «.train80prt»; 

- файл «тестового» набору даних (у тому ж форматі), який містить 

20% загального об’єму даних і призначений для перевірки 

побудованого класифікатора, ім’я файлу складається з 

ідентифікатора завдання та має розширення «.test20prt»; 

- файл метаданих у форматі JSON, який містить копію завдання на 

формування набору даних, та основні результати – найбільш 

важливі показники якості та часу для кожного з 4-х програмних 

засобів, ім’я файлу складається з ідентифікатора завдання та має 

розширення «.meta»; 

- чотири файли (для кожного програмного засобу) у форматі JSON з 

повними результатами, які включають: ідентифікатор завдання, 

назву програмного засобу, час створення моделі класифікатора, час 

створення моделі з урахуванням пошуку найкращого значення 

коефіцієнту «C» (тільки для програмного засобу LinearSVC), 

обране значення коефіцієнту «C» (тільки для програмного засобу 

LinearSVC), вектор коефіцієнтів моделі класифікатора, вільний 

                                           
9https://scikit-learn.org/stable/modules/ 

generated/sklearn.preprocessing.StandardScaler.html 
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член моделі, показник точності класифікації (окремо для 

тренувального та тестового набору), проміжок між класами 

розділених гіперплощиною (окремо для тренувального та тестового 

набору), вектори точності та повноти (precision, recall) (окремо для 

тренувального та тестового набору), ім’я файлу складається з 

ідентифікатора завдання, слова «.method», точки, назви 

програмного засобу та має розширення «.result»; 

- файл у форматі CSV (Comma Separated Values), який дублює деяку 

інформацію з попередніх файлів для використання його у процесі 

візуалізації гіперплощин і проміжку між класами, ім’я файлу 

складається з ідентифікатора завдання та має розширення 

«.stat.model». 

Загальний об’єм файлів для 4400 наборів даних складає більше 230 Gb. 

Таблиці з А.4 по А.12 (додаток А) містять інформацію про кількості 

вибірок розподілених по рівням кожного із залучених до дослідження 

факторів. 

1.2 Особливості використання програмних засобів 

До порівняння були залучені наступні програмні засоби: 

- LinearSVC10 – клас у складі бібліотеки scikit-learn [17] який надає 

доступ до бібліотеки LIBLINEAR [16]; 

- NonSmoothSVC – розроблений програмний засіб – клас 

наслідуваний від базових класів бібліотеки scikit-learn, який надає 

доступ до розробленої бібліотеки NonSmooth (динамічної 

бібліотеки реалізованої на С++), яка в свою чергу включає в себе 

NonSmoothLCLib – бібліотечний компонент побудови бінарного 

лінійного класифікатора методами негладкої оптимізації на основі 

розроблених алгоритмів та сучасних бібліотек лінійної алгебри; 

                                           
10 https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.svm.LinearSVC.html 
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- NuSVC11 – клас у складі бібліотеки scikit-learn, який використовує 

методи бібліотеки libSVM [15] і надає можливість контролювати 

кількість опорних векторів; 

- AdaBoostClassifier12 – клас у складі бібліотеки scikit-learn, в основі 

якого лежить реалізація алгоритму AdaBoost-SAMME [18]. 

Нелінійні класифікатори NuSVC та AdaBoost використовувалися для 

перевірки можливості їх застосування на цих тестових вибірках. 

Майже всі методи мають параметри, які можна налаштовувати. 

Більшість параметрів мають значення за замовчуванням.  

Для програмного засобу LinearSVC важливим параметром є коефіцієнт 

«C». Цей параметр дозволяє знайти таку модель класифікатора, яка з одного 

боку максимізує значення показника точності класифікації та мінімізує його 

варіабельність під час крос-валідації [19] (що запобігає перенавчанню 

моделі), а з іншого боку максимізує проміжок між класами. Під час 

використання цього програмного засобу ми не використовували крос-

валідацію, а обирали параметр «C» наступним, спрощеним, чином: модель 

будувалася шість разів на одному тренувальному наборі. Параметр «C» 

змінювався у діапазоні 10n, де n = 0,…,5, і обиралося те його значення, за 

якого було досягнуто найбільшої точності класифікації. Іншим важливим 

параметром цього програмного засобу є максимальна кількість ітерацій. Під 

час роботи з вибірками, які є нероздільними, цей програмний засіб доволі 

часто видавав попередження «ConvergenceWarning: Liblinear failed to 

converge, increase the number of iterations», що свідчить про необхідність 

збільшення кількості ітерацій. Збільшення цього параметру з 5000 до 50000 

не усунуло появу попереджень, але більші значення цього параметру не 

використовувалися, зважаючи на суттєве збільшення часу розрахунків моделі 

                                           
11 https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.svm.NuSVC.html 

12https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/ 

sklearn.ensemble.AdaBoostClassifier.html 
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класифікатора. Інші параметри цього програмного засобу використовувалися 

за замовченням. 

Для програмного засобу NonSmoothSVC параметр максимальної 

кількості ітерацій дорівнював 5000. Його збільшення могло негативно 

вплинути на час розрахунку моделі, який навіть за таких значень параметра є 

доволі великим.  

Для програмного засобу NuSVC використовувалися параметри: «kernel» 

– “rbf” (радіально-базисна функція); «nu» – 0.5 (верхня межа фракції помилок 

тренувань та нижня межа фракції опорних векторів); «gamma» – 1e-3 

(коефіцієнт  ядра). 

Для програмного засобу AdaBoost використовувалися параметри: 

«n_estimators» – 50 (максимальна кількість оцінювачів, у яких бустування 

припиняється.); «learning_rate» – 1.0 (коефіцієнт навчання); «algorithm» – 

«SAMME.R» (алгоритм бустування для дійсних числових значень). 

1.3 Показники, за якими здійснювалося порівняння 

До найбільш важливих показників віднесено:  

- показники якості класифікації – «точність класифікації» (найбільш 

важливий) та показник «проміжку між класами» розділених 

гіперплощиною ЛБК;  

- час побудови класифікатора та час вибору коефіцієнту «C» для 

програмного засобу «LinearSVC». 

«Точність класифікації» – це критерій F-measure (оцінки точності 

тесту) Соренсена (Sørensen) [20], значення якого лежать у межах [0,  1]. 

Програмна реалізація розрахунку цього показника доступна в бібліотеці 

scikit-learn у вигляді функції F1_score13. Розраховується критерій за 

формулою: 

F-measure = 2 * (precision * recall) / (precision + recall); 

                                           
13 https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.f1_score.html 
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де:  precision – точність; recall  – повнота. 

В свою чергу: 

precision = TP/(TP + FP), 

 recall  = TP/(TP+FN), 

де: TP (true positive) – (у контексті бінарної класифікації) кількість правильно 

класифікованих випадків «позитивного» класу (рис. 1.2); FP (false positive) – 

кількість неправильно віднесених до «позитивного» класу випадків; FN (false 

negative) – кількість неправильно віднесених до «негативного» класу 

випадків. В нашому дослідженні, під час розрахунку точності класифікації, 

перший клас розглядався як «позитивний», а другий як «негативний». 

Слід зазначити, що критерій F-measure не єдиний для оцінки точності 

класифікації. У роботі [21] наведено детальний перелік відомих критеріїв та 

наводяться аргументи на користь використання того чи іншого критерію в 

різних ситуаціях. У висновках автори радять застосовувати такі критерії, 

результати оцінки яких легко інтерпретувати, і серед інших у цьому переліку 

вказано F-measure. Також цей показник обрано внаслідок його широкого 

використання у прикладах бібліотеки scikit-learn в задачах бінарної 

класифікації14. 

 

Рисунок 1.2 Можливі результати бінарної класифікації (рисунок 

відтворено з [22]) 

Інший показник – проміжок між класами розділених гіперплощиною 

ЛБК. Він дозволяє порівняти програмні засоби у здатності його 

                                           
14https://scikit-learn.org/stable/modules/model_evaluation.html#precision-recall-f-

measure-metrics 
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максимізувати. На лінійно нероздільних вибірках максимізація цього 

показника може призводити до погіршення «реальної» точності класифікації 

(«реальна» точність перевіряється за допомогою крос-валідації [19; 22]). 

Розрахунок цього показника передбачає отримання скалярного добутку на 

нормованій нормалі до гіперплощини та всіх стандартизованих (за 

допомогою класу StandardScaler15 бібліотеки scikit-learn) точках обох класів. 

Найменша різниця між скалярними добутками, які належать протилежним 

класам, і є «проміжок між класами». У разі, якщо точність класифікації 

менша за «1» – ця величина від’ємна.  

Час побудови класифікатора також важливий показник, зважаючи на 

те, що під час крос-валідації на реальних задачах побудова класифікатора 

може відбуватися десятки і сотні тисяч разів. Фіксувався лише час за який 

програмний засіб створював класифікатор, час завантаження даних не 

враховувався. Для програмного засобу LinearSVC було враховано час на 

вибір коефіцієнту «C». 

Виходячи з поставленої мети дослідження (див. стор. 11) перед нами 

постають наступні питання: 

1. які переваги мають програмні засоби, що порівнюються, при 

застосуванні їх на різних за якістю вибірках даних; 

2. що зумовлює появу цих переваг; 

3. за якими правилами обирати той чи інший програмний засіб для 

конкретної задачі. 

Для обґрунтування відповідей на ці питання на додаток до вказаних на 

початку підрозділу критеріїв було використано також такі засоби: 

- дескриптивні статистики (таблиці); 

- гістограми16; 

- діаграми «боксплот»; 

                                           
15https://scikit-learn.org/stable/modules/ 

generated/sklearn.preprocessing.StandardScaler.html 

16 Увійшли в розширений звіт представлений на сайті. 



 20 

- таблиці спряженості; 

- діаграми розсіювання з візуалізацією кореляційних еліпсів для 

окремих груп спостережень17; 

- непараметричні методи перевірки гіпотез; 

- групування даних. 

Вони носять допоміжний характер і відносяться до так званого 

«Попереднього аналізу даних»18– методу [23; 24], який за допомогою 

дескриптивних статистик, візуалізації даних, таблиць спряженості та інших 

прийомів дозволяє дослідити дані, висунути припущення про приховані 

внутрішні структури та використати цю додаткову інформацію для 

характеристики роботи досліджуваних програмних засобів. 

 

                                           
17 Увійшли в розширений звіт, представлений на сайті. 

18 Exploratory Data Analysis (EDA) 
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2 ТЕСТУВАННЯ НА ПОВНИХ ВИБІРКАХ 

2.1 Загальна характеристика повного набору даних 

До даного набору включено усі набори даних (загальною кількістю 

4400). Частотна представленість рівнів факторів у повному наборі даних 

наведена у таблицях А.4 - А.12 додатку А. 

2.2 Порівняння дескриптивних статистик для показників якості та часу 

роботи програмних засобів на повному наборі даних 

2.2.1 Порівняння розподілів значень точності класифікації програмних 

засобів на тренувальних та тестових вибірках повного набору даних 

На рисунку 2.1 представлені частотний розподіл для змінної «точність 

класифікації» та діаграма «боксплот» (див. додаток Е, значення показників 

зображених на боксплоті розташовано у таблиці А.1). Аналізуючи рисунок 

можна зробити наступні спостереження: 

- майже усі (окрім AdaBoost) частотні розподіли (у тренувальному і 

тестовому наборі даних) мають два піка – найвищий при значеннях 

близьких до «1», і другий – на відмітці «0.9», ймовірно, це 

пов’язано з тим, що у повному наборі даних присутні лінійно 

розділимі і нероздільні дані, які і спричиняють наявність таких 

піків; 

- методи NonSmoothSVC та AdaBoost мають найбільшу варіативність 

даних та кількість екстремальних значень (див. боксплоти – 

відстань між 1-м та 3-м квартилями та найбільшу) – це може 

вказувати на порівняно нижчу «робастність» цих програмних 

засобів при застосуванні їх на цьому наборі даних; 
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- мода для програмного засобу NonSmoothSVC зміщена до менших 

значень точності на тестовому наборі даних – це може вказувати на 

те, що модель, побудована на тестовому наборі, дає у середньому 

порівняно з LinearSVC та NuSVC гірші значення точності. 

 

Рисунок 2.1 Гістограми та діаграма ‘боксплот’ 19для показника 

точності класифікації на тренувальних та тестових вибірках повного набору 

даних 

Таблиця А.1 містить дескриптивні статистики для показника точності 

класифікації на повному наборі даних і розташована у додатку А. 

                                           
19 Інформацію про діаграму «боксплот» розташовано у додатку Е. 
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2.2.2 Порівняння розподілів значень показника проміжку між класами для 

різних програмних засобів на тренувальних та тестових вибірках 

повного набору даних 

На рисунку 2.2 представлені частотний розподіл для змінної проміжку 

між класами та діаграма «боксплот».20 На рисунках можна помітити наступні 

особливості розподілів: 

- програмний засіб LinearSVC (тренувальний набір даних) має два 

чітко відокремлених підрозподіла даних, найбільший з них в свою 

чергу має два піка (один з них в зоні  «0»), з відповідного боксплоту 

ми бачимо, що це 3-й квартиль (тобто вище «0» розташовано ~ 25% 

спостережень) – наявність такого розподілу (два підрозподіли) 

може свідчити про те, що, або в повному наборі даних відсутні дані 

«середньої» складності, або починаючи з певного порогу 

складності завдання програмний засіб LinearSVC різко збільшує 

проміжок між класами на тренувальних наборах даних; 

- також примітним є те, що медіана програмного засобу LinearSVC у 

тренувальному і тестовому наборі даних не змінюється, а 

змінюється варіативність в напрямку зменшення розсіювання даних 

– це може вказувати на те, що двогорбий розподіл на 

тренувальному наборі якимось чином «допоміг» створити 

монолітний розподіл на тестовому; 

- протилежна ситуація складається з програмним засобом 

NonSmoothSVC – на двогорбий розподіл вказують лише натяки на 

тренувальному наборі, а на тестовому відбувається збільшення 

розсіювання і з’являється більш виражений другий підрозподіл; 

                                           
20 Проміжок між класами - це показник, який не може бути оцінений для 

нелінійних класифікаторів, тому в порівнянні присутні лише два з чотирьох засобів. 
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- медіана програмного засобу NonSmoothSVC, яка була вища за 

медіану LinearSVC на тренувальному наборі, стає нижчою на 

тестовому – це свідчить про те, що моделі класифікатора, які 

здавалися кращими за показником проміжку між класам на 

тренувальному наборі у NonSmoothSVC поступилися моделям 

LinearSVC на тестовому за показником проміжку між класами за 

середніми показниками. 

 

 

 

Рисунок 2.2 Гістограми та діаграма ‘боксплот’ для показника 

проміжку між класами на тренувальних та тестових вибірках повного набору 

даних 

Таблиця А.2 містить дескриптивні статистики для показника проміжку 

між класами на повному наборі даних і розташована у додатку А. 
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2.2.3 Порівняння розподілів значень показника часу побудови класифікатора 

програмних засобів на тренувальних та тестових вибірках повного 

набору даних 

На рисунку 2.3 представлені частотний розподіл для змінної часу 

побудови класифікатора та діаграма «боксплот». Аналізуючи розподіл часу у 

логарифмічній шкалі21 можна відмітити, що: 

- в середньому, програмний засіб LinearSVC будує модель 

найдовше22 ; 

- для програмного засобу NonSmoothSVC характерним є асиметрія з 

нахилом в сторону більших значень часу та найбільший розмах 

значень, в часі роботи він поступається програмним засобам NuSVC 

та AdaBoost. 

                                           
21 Десяткова логарифмічна шкала обрана тому, що варіативність часу побудови 

класифікатора на не трансформованій шкалі дуже велика, що ускладнює інтерпретацію 

показників в процесі їх порівняння у програмних засобів. 

22 Фактично, за цей час метод будує модель шість разів, обираючи найкраще 

значення коефіцієнта «C». 
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Рисунок 2.3 Гістограми та діаграма ‘боксплот’ для часу (у секундах) 

побудови класифікатора у логарифмічній шкалі на тренувальних вибірках 

повного набору даних (для LinearSVC враховано час пошуку коефіцієнта “C”) 

Таблиця А.3 містить дескриптивні статистики для часу побудови 

класифікатора на повному наборі даних і розташована у додатку А. 

 

2.2.4 Оцінка значущості відмінностей між розподілами значень точності 

класифікації за непараметричним тестом Манна-Уітні для 

програмних засобів LinearSVC та NonSmoothSVC на тренувальному 

повному наборі даних 

Нуль-гіпотеза про тотожність розподілів змінної точності класифікації 

для програмних засобів LinearSVC та NonSmoothSVC на тренувальному 

повному наборі даних відхилена (див. докладний звіт нижче) на рівні 

значущості p < 0.001.  
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##  
##  Wilcoxon rank sum test with continuity correction 
##  
## data:  df.train$LinearSVC.score and df.train$NonSmoothSVC.score 
## W = 11459682, p-value < 2.2e-16 
## alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 

Також відхилена нуль-гіпотеза про рівність середніх значень у цих 

вибірках на рівні значущості p < 0.001 за параметричним тестом 

Стьюдента23.  

##  
##  Welch Two Sample t-test 
##  
## data:  df.train$LinearSVC.score and df.train$NonSmoothSVC.score 
## t = 24.713, df = 6170.7, p-value < 2.2e-16 
## alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0 
## 95 percent confidence interval: 
##  0.04259827 0.04993861 
## sample estimates: 
## mean of x mean of y  
## 0.9494375 0.9031690 

 

2.2.5 Оцінка значущості відмінностей між розподілами значень точності 

класифікації за непараметричним тестом Манна-Уітні для 

програмних засобів LinearSVC та NonSmoothSVC на тестовому 

повному наборі даних 

Нуль-гіпотеза про тотожність розподілів змінної точності класифікації 

для програмних засобів LinearSVC та NonSmoothSVC на тестовому повному 

наборі даних відхилена на рівні значущості p < 0.001 (див. докладний звіт 

нижче). 

##  
##  Wilcoxon rank sum test with continuity correction 
##  
## data:  df.test$LinearSVC.score and df.test$NonSmoothSVC.score 
## W = 11759530, p-value < 2.2e-16 
## alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 

 

                                           
23 Ця перевірка має додатковий характер тому, що не доведена нормальність 

розподілу цієї змінної. 
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Також відхилена нуль-гіпотеза про рівність середніх значень у цих 

вибірках на рівні значущості p < 0.001 за параметричним тестом 

Стьюдента24. 

##  
##  Welch Two Sample t-test 
##  
## data:  df.test$LinearSVC.score and df.test$NonSmoothSVC.score 
## t = 19.434, df = 7880.8, p-value < 2.2e-16 
## alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0 
## 95 percent confidence interval: 
##  0.03536915 0.04330477 
## sample estimates: 
## mean of x mean of y  
## 0.9262156 0.8868787 

 

2.2.6 Порівняння емпіричних розподілів значень показника точності 

класифікації у програмних засобах на повному наборі даних 

Результати порівняльного аналізу емпіричного кумулятивного 

розподілу значень показника точності класифікації у програмних засобах на 

повному наборі даних (рис. 2.4) : 

- порівнюючи кумуляти програмних засобів LinearSVC та 

NonSmoothSVC на тренувальному наборі можна зауважити, що по-

перше – NonSmoothSVC суттєво раніше (0.5 проти 0.75 по 

координаті абсцис) починає різко накопичувати спостереження з 

низькою точністю, він навіть поступається (на короткій ділянці) у 

точності AdaBoost (див. ділянка «1») – це вказує на існування групи 

завдань, на яких NonSmoothSVC суттєво поступається у точності 

класифікації LinearSVC на тренувальному наборі даних; по-друге – 

при значеннях близьких до 0.9 розрив у точності класифікації між 

NonSmoothSVC та LinearSVC різко скорочується (можливо тому, що 

повна вибірка містить лінійно розділимі й нероздільні набори 

даних, які за своєю складністю побудови класифікатора суттєво 

                                           
24 Ця перевірка має додатковий характер тому, що не доведена нормальність 

розподілу цієї змінної. 
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різняться) (див. ділянка «2») – це свідчить про те, що «важких 

завдань» для NonSmoothSVC існує близько 45% (початок ділянки 

«2»), а для LinearSVC цей відсоток дорівнює ~ 30% (відмітка 3); 

 

 

 

Рисунок 2.4 Емпіричний кумулятивний розподіл щільності 

спостережень у змінних точності класифікації на тренувальних та тестових 

вибірках повного набору даних 

 

- на тренувальному наборі картина дещо змінюється – для LinearSVC 

закінчення зони важких завдань закінчується на ~ 38% (відмітка 4), 

а для NonSmoothSVC ~ 51% (відмітка 5) і приріст спостережень з 

кращою точністю класифікації у нього дещо менший, ніж у 

LinearSVC. 
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2.3 Порівняння характеристик груп спостережень за показником 

точності класифікації у програмних засобах на повному наборі 

даних 

2.3.1 Розділення спостережень на групи за змінною точності класифікації 

Віднесемо до груп спостереження за змінною точності класифікації 

наступним чином. У випадку, якщо значення показників у методах 

NonSmoothSVC та LinearSVC не відрізняються на величину більшу за 

стандартну помилку середнього (для об’єднаних вибірок це значення 

дорівнює - 0.001 для тренувального і 0.001 для тестового набору даних), 

будемо вважати такі спостереження точності рівними і віднесемо їх до групи 

“рівні”. У разі, якщо показник точності класифікації NonSmoothSVC вищий за 

показник LinearSVC (для випадків які залишилися після формування групи 

“рівні”) такі спостереження віднесемо до групи “кращі для NonSmoothSVC”. 

Решту спостережень віднесемо до групи “кращі для LinearSVC”. 

Сформовані групи містять таку кількість спостережень: у 

тренувальному наборі - кращі для train.LinearSVC (n = 2806), кращі для 

train.NonSmoothSVC (n = 96), рівні (train) (n = 1498), у тестовому наборі - 

кращі для test.LinearSVC (n = 2500), кращі для test.NonSmoothSVC 

(n = 632), рівні (test) (n = 1268). 

 

2.3.2 Порівняння частотного розподілу груп спостережень точності 

класифікації для тренувального та тестового наборів даних на 

повному наборі даних 

У таблиці 2.1 наведено частотний розподіл спостережень у групах з 

якого видно збільшення у тестовому наборі (у порівнянні з тренувальним) 

кількості вибірок, у яких кращі значення точності класифікації належать 

NonSmoothSVC. 
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Таблиця 2.1  

Таблиця спряженості груп спостережень точності класифікації для 

тренувального та тестового наборів даних на повному наборі даних  

 

кращі для 

test.LinearSVC  

(n = 2500) 

кращі для 

test.NonSmoothSVC 

 (n = 632) 

рівні (test) 

(n = 1268) 

кращі для train.LinearSVC 

 (n = 2806) 

2158 194 454 

кращі для 

train.NonSmoothSVC (n = 96) 

27 53 16 

рівні (train) (n = 1498) 315 385 798 

 

 

2.3.3 Перевірка тотожності частотного розподілу груп спостережень 

точності класифікації для тренувального та тестового наборів даних 

за критерієм χ2 Пірсона на повному наборі даних 

Нижче наведено звіт перевірки тотожності частотного розподілу груп 

спостережень точності класифікації для тренувального та тестового наборів 

даних на повному наборі даних отриманого за допомогою функції chisq.test 

статистичного пакета R. 

##  
##  Pearson's Chi-squared test 
##  
## data:  train.score.group and test.score.group 
## X-squared = 1376.2, df = 4, p-value < 2.2e-16 
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Підсумок. За результатами тестування на 4400 тестових25 вибірках 

(повного набору даних) програмний засіб NonSmoothSVC виявився кращим 

при побудові лінійних класифікаторів у 14% випадків; програмний засіб 

LinearSVC - у 57% випадків. У решті 29% випадків вони продемонстрували 

однакові результати26 (у частотному виражені ці дані представлені у 

табл. 2.1). 

 

                                           
25 Тестові вибірки обрані для порівняння тому, що саме вони призначені для 

перевірки якості побудованої моделі класифікатора. 

26 Інші програмні засоби будували нелінійний бінарний класифікатор, тому у 

підсумку не неведені. 
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3 ТЕСТУВАННЯ НА ВИБІРКАХ, ЩО МІСТЯТЬ ВЕЛИКУ 

КІЛЬКІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ 

3.1 Загальна характеристика вибірок, що містять велику кількість 

елементів 

До даного набору включено набори даних, що містять велику кількість 

елементів (загальною кількістю 130). До даного набору було включено 

вибірки, які містили 17888 та 2000027 точок (див. таблицю Б.5). 

Частотна представленість рівнів факторів у вибірках, що містять 

велику кількість елементів наведена у таблицях Б.4 – Б.12 додатку Б. 

3.2 Порівняння дескриптивних статистик для показників якості та часу 

роботи програмних засобів на вибірках даних, що містять велику 

кількість елементів 

3.2.1 Порівняння розподілів значень точності класифікації програмних 

засобів на тренувальних та тестових вибірках даних, що містять 

велику кількість елементів 

На рисунку 3.1 представлені частотний розподіл для змінної точність 

класифікації та діаграма «боксплот» (значення статистичних показників 

зображених на боксплоті розташовано у таблиці Б.1 додатку Б). Аналізуючи 

рисунок можна зробити наступні спостереження: 

- усі частотні розподіли (в тренувальному і тестовому наборі даних) 

мають два піка – ймовірно, це пов’язано з тим, що у повному наборі 

                                           
27 20000 – для кожного класу, тобто разом 40000 – максимальна кількість точок у 

даному наборі даних. 
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даних присутні лінійно розділимі і нероздільні дані, які і 

спричиняють наявність таких піків; 

- усі методі окрім AdaBoost мають приблизно однакову варіативність 

даних як на тренувальному, так і на тестовому наборі; 

- мода програмного засобу NonSmoothSVC розташована суттєво 

нижче і в тренувальному, і в тестовому наборі даних порівняно з 

LinearSVC та NuSVC; 

- програмний засіб NonSmoothSVC має екстремальне значення на 

відмітці ~ 0.5 точності класифікації. 

 

 

Рисунок 3.1 Гістограми та діаграма ‘боксплот’ для показника точності 

класифікації на тренувальних та тестових вибірках даних, що містять велику 

кількість елементів 

Таблиця Б.1 додатку Б містить дескриптивні статистики для точності 

класифікації на вибірках, що містять велику кількість елементів. 
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3.2.2 Порівняння розподілів значень показника проміжку між класами 

програмних засобів на тренувальних та тестових вибірках даних, що 

містять велику кількість елементів 

На рисунку 3.2 представлені частотний розподіл для змінної проміжку 

між класами та діаграма «боксплот». Характер розподілу значень показника 

проміжку між класами і висновки які можна по ньому зробити майже 

ідентичні описаному на стор.  23. 

 

 

Рисунок 3.2 Гістограми та діаграма ‘боксплот’ для показника 

проміжку між класами на тренувальних та тестових вибірках даних, що 

містять велику кількість елементів 

Таблиця Б.2 додатку Б містить дескриптивні статистики для показника 

проміжку між класами на вибірках, що містять велику кількість елементів. 
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3.2.3 Порівняння розподілів значень показника часу побудови класифікатора 

програмних засобів на тренувальних та тестових вибірках даних, що 

містять велику кількість елементів 

На рисунку 3.3 представлені частотний розподіл для змінної часу 

побудови класифікатора та діаграма «боксплот». Характер розподілу значень 

часу побудови класифікатора і висновки які можна по ньому зробити майже 

ідентичні описаному на стор. 25.   

 

Рисунок 3.3 Гістограми та діаграма ‘боксплот’ для часу (у секундах) 

побудови класифікатора у логарифмічній шкалі на тренувальних вибірках 

даних, що містять велику кількість елементів (для LinearSVC враховано час 

пошуку коефіцієнта “C”) 

Додатково можна зазначити, що асиметрія наявна у всіх програмних 

засобів окрім LinearSVC; також у нього наявні екстремальні значення з 

порівняно малим часом побудови класифікатора.  
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Таблиця Б.3 додатку Б містить дескриптивні статистики для показника 

проміжку між класами на вибірках, що містять велику кількість елементів. 

 

3.2.4 Оцінка значущості відмінностей між розподілами значень точності 

класифікації за непараметричним тестом Манна-Уітні для 

програмних засобів LinearSVC та NonSmoothSVC на тренувальних 

вибірках, що містять велику кількість елементів 

Нуль-гіпотеза про тотожність розподілів змінної точності класифікації 

для програмних засобів LinearSVC та NonSmoothSVC на тренувальному 

наборі даних, що містить велику кількість елементів, була відхилена (див. 

докладний звіт нижче) на рівні значущості p < 0.001. 

##  

##  Wilcoxon rank sum test with continuity correction 

##  

## data:  df.train$LinearSVC.score and df.train$NonSmoothSVC.score 

## W = 10903, p-value = 5.013e-05 

## alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 
 

Також відхилена нуль-гіпотеза про рівність середніх значень у цих 

вибірках на рівні значущості p < 0.001 за параметричним тестом 

Стьюдента28. 

##  

##  Welch Two Sample t-test 

##  

## data:  df.train$LinearSVC.score and df.train$NonSmoothSVC.score 

## t = 4.1625, df = 214.77, p-value = 4.556e-05 

## alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0 

## 95 percent confidence interval: 

##  0.01529981 0.04282222 

## sample estimates: 

## mean of x mean of y  

##  0.958545  0.929484 

 

                                           
28 Ця перевірка має додатковий характер, тому що не доведена нормальність 

розподілу цієї змінної. 
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3.2.5 Оцінка значущості відмінностей між розподілами значень точності 

класифікації за непараметричним тестом Манна-Уітні для 

програмних засобів LinearSVC та NonSmoothSVC на тестових 

вибірках, що містять велику кількість елементів 

Нуль-гіпотеза про тотожність розподілів змінної точності класифікації 

для програмних засобів LinearSVC та NonSmoothSVC на тестовому повному 

наборі даних відхилена на рівні значущості p < 0.01 (див. докладний звіт 

нижче). 

##  

##  Wilcoxon rank sum test with continuity correction 

##  

## data:  df.test$LinearSVC.score and df.test$NonSmoothSVC.score 

## W = 10400, p-value = 0.001295 

## alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 
 

Також відхилена нуль-гіпотеза про рівність середніх значень у цих 

вибірках на рівні значущості p < 0.001 за параметричним тестом 

Стьюдента29. 

##  

##  Welch Two Sample t-test 

##  

## data:  df.test$LinearSVC.score and df.test$NonSmoothSVC.score 

## t = 3.4984, df = 226.58, p-value = 0.0005632 

## alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0 

## 95 percent confidence interval: 

##  0.01077182 0.03855500 

## sample estimates: 

## mean of x mean of y  

## 0.9538669 0.9292035 

 

                                           
29 Ця перевірка має додатковий характер, тому що не доведена нормальність 

розподілу цієї змінної. 
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3.2.6 Порівняння емпіричних розподілів значень показника точності 

класифікації у програмних засобах на вибірках, що містять велику 

кількість елементів 

Результати порівняльного аналізу емпіричного кумулятивного 

розподілу значень показника точності класифікації у програмних засобах на 

вибірках, що містять велику кількість елементів, зображено на рис. 3.4. 

Характер розподілу значень показника точності класифікації і висновки, які 

можна по ньому зробити, схожі на описані на стор. 28.  

 

 

Рисунок 3.4  Емпіричний кумулятивний розподіл щільності 

спостережень у змінних точності класифікації на тренувальних та тестових 

вибірках вибірок, що містять велику кількість елементів 

 

З особливостей можна відмітити те, що NonSmoothSVC починає 

розподіл зі значень 0.8 (на стор. 28 це значення було 0.5) як на 
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тренувальному, так і на тестовому наборі – це свідчить про те, що мінімальні 

значення точності на великих вибірках вищі за мінімальні значення точності 

на повному наборі. Також видно (див. відмітки 1, 2), що NonSmoothSVC 

майже зрівнюється з LinearSVC у точності на цій ділянці, але потім 

LinearSVC робить стрімке покращення точності (особливо це помітно на 

тестовому наборі, див. відмітку 2). 

3.3 Порівняння характеристик груп спостережень за показником 

точності класифікації у програмних засобах на вибірках, що містять 

велику кількість елементів 

3.3.1 Розділення спостережень на групи за змінною точності класифікації 

Віднесемо до груп спостереження за змінною точності класифікації 

наступним чином. У випадку, якщо значення показників у методах 

NonSmoothSVC та LinearSVC не відрізняються на величину більшу за 

стандартну помилку середнього (для об’єднаних вибірок це значення 

дорівнює - 0.0036 для тренувального і 0.0036 для тестового набору даних), 

будемо вважати такі спостереження точності рівними і віднесемо їх до групи 

“рівні”. У разі, якщо показник точності класифікації NonSmoothSVC вищий 

за показник LinearSVC (для випадків які залишилися після формування групи 

“рівні”) такі спостереження віднесемо до групи “кращі для NonSmoothSVC”. 

Решту спостережень віднесемо до групи “кращі для LinearSVC”. 

Сформовані групи містять таку кількість спостережень: у 

тренувальному наборі - кращі для train.LinearSVC (n = 91), рівні (train) 

(n = 39), у тестовому наборі - кращі для test.LinearSVC (n = 53), кращі для 

test.NonSmoothSVC (n = 1), рівні (test) (n = 76). 
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3.3.2 Порівняння частотного розподілу груп спостережень точності 

класифікації для тренувального та тестового наборів даних на 

вибірках, що містять велику кількість елементів 

У таблиці 3.1 наведено частотний розподіл спостережень у групах, з 

якого видно збільшення у тестовому наборі (у порівнянні з тренувальним) 

кількості вибірок, у яких кращі значення точності класифікації належать 

NonSmoothSVC. 

 

Таблиця 3.1 

Таблиця спряженості груп спостережень точності класифікації для 

тренувального та тестового наборів даних на вибірках, що містять велику 

кількість елементів 

 
кращі для 

test.LinearSVC  
(n = 53) 

кращі для 
test.NonSmoothSVC  

(n = 1) 
рівні (test) 

(n = 76) 
кращі для 
train.LinearSVC (n = 91) 

53 1 37 

рівні (train) (n = 39) 0 0 39 

 

 

3.3.3 Перевірка тотожності частотного розподілу груп спостережень 

точності класифікації для тренувального та тестового наборів даних 

за критерієм χ2 Пірсона на вибірках, що містять велику кількість 

елементів 

Нижче наведено звіт перевірки тотожності частотного розподілу груп 

спостережень точності класифікації для тренувального та тестового наборів 

даних на вибірках, що містять велику кількість елементів отриманого за 

допомогою функції chisq.test статистичного пакета R. 
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## Warning in chisq.test(train.score.group, test.score.group): Chi-squared 

## approximation may be incorrect 

##  

##  Pearson's Chi-squared test 

##  

## data:  train.score.group and test.score.group 

## X-squared = 39.586, df = 2, p-value = 2.535e-09 

 

Підсумок. За результатами тестування на 130 тестових вибірках, що 

містять велику кількість елементів, програмний засіб NonSmoothSVC 

виявився кращим при побудові лінійних класифікаторів у 1% випадків; 

програмний засіб LinearSVC - у 41% випадків. У решті 58% випадків вони 

продемонстрували однакові результати (у частотному виражені ці дані 

представлені у табл. 3.1). 

 



 43 

4 ТЕСТУВАННЯ НА НЕЗБАЛАНСОВАНИХ ВИБІРКАХ 

4.1 Загальна характеристика незбалансованих вибірок 

До даного набору включено незбалансовані за кількістю точок у класах 

набори даних (загальною кількістю 600). До даного набору було включено 

вибірки, у яких кількість точок у першому та другому класі відрізняються, 

але кількість точок першого класу завжди дорівнює 50030 (див. таблиці В.4, 

В.5). 

Частотна представленість рівнів факторів у незбалансованих вибірках 

наведена у таблицях В.4 – В.12 додатку В. 

4.2 Порівняння дескриптивних статистик для показників якості та часу 

роботи програмних засобів на незбалансованих вибірках 

4.2.1 Порівняння розподілів значень точності класифікації програмних 

засобів на тренувальних та тестових незбалансованих вибірках 

На рисунку 4.1 представлені частотний розподіл для змінної точність 

класифікації та діаграма «боксплот» (значення статистичних показників 

зображених на боксплоті розташовано у таблиці В.1). Аналізуючи рисунок 

можна зробити наступні спостереження: 

- і для NonSmoothSVC, і для LinearSVC характер розподілу дуже 

схожий для тренувального та тестового наборів даних, на 

тренувальному наборі добре видно, що цей розподіл двогорбий – це 

може свідчити про те, що в наборі присутні групи «прості» для 

побудови класифікатора вибірки та «складні» – середніх немає; 

                                           
30 Зважаючи на те, що кількість точок другого класу варіюється, а першого ні, ми 

отримуємо різні за ступенем незбалансованості вибірки. 
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- здавалось би, що у такому разі для NuSVC усі ці завдання «легкі», 

але насправді цей програмний засіб зміг побудувати лише 20% 

класифікаторів (див. табл. В.1). 

 

 

Рисунок  4.1 Гістограми та діаграма ‘боксплот’ для показника точності 

класифікації на тренувальних та тестових незбалансованих вибірках  

Таблиця В.1 містить дескриптивні статистики для точності 

класифікації на незбалансованих вибірках і розташована у додатку В. 

 

4.2.2 Порівняння розподілів значень показника проміжку між класами 

програмних засобів на тренувальних та тестових незбалансованих 

вибірках 

На рисунку 4.2 представлені частотний розподіл для змінної проміжку 

між класами та діаграма «боксплот». Спостерігаємо майже ідентичні 
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розподіли даних для програмних засобів для тренувального та тестового 

наборів. Різниця спостерігається лише у наявності другого горба для 

LinearSVC на тренувальному наборі, що призводить до порівняно більшої 

мінливості даних. 

 

Рисунок 4.2 Гістограми та діаграма ‘боксплот’ для показника 

проміжку між класами на тренувальних та тестових незбалансованих 

вибірках  

Таблиця В.2 містить дескриптивні статистики для показника проміжку 

між класами на незбалансованих вибірках і розташована у додатку В. 
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4.2.3 Порівняння розподілів значень показника часу побудови класифікатора 

програмних засобів на тренувальних та тестових незбалансованих 

вибірках  

На рисунку 4.3 представлені частотний розподіл для змінної часу 

побудови класифікатора та діаграма «боксплот». З аналізу цього рисунку 

видно, що програмний засіл NonSmoothSVC витрачає значно більше часу на 

побудову класифікатора на цій вибірці. Для програмного засобу LinearSVC 

час змінюється у широкому діапазоні. Програмний засіб NuSVC витратив 

найменше часу, але зміг побудувати лише 20% класифікаторів. 

 

Рисунок 4.3 Гістограми та діаграма ‘боксплот’ для часу (у секундах) 

побудови класифікатора у логарифмічній шкалі на тренувальних 

незбалансованих вибірках (для LinearSVC враховано час пошуку 

коефіцієнта “C”) 

Таблиця В.3 містить дескриптивні статистики для часу побудови 

класифікатора на незбалансованих вибірках і розташована у додатку В. 
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4.2.4 Оцінка значущості відмінностей між розподілами значень точності 

класифікації за непараметричним тестом Манна-Уітні для 

програмних засобів LinearSVC та NonSmoothSVC на тренувальному 

наборі незбалансованих вибірок 

Нуль-гіпотеза про тотожність розподілів змінної точності класифікації 

для програмних засобів LinearSVC та NonSmoothSVC на тренувальному 

наборі незбалансованих вибірок не відхилена (див. докладний звіт нижче). 

##  

##  Wilcoxon rank sum test with continuity correction 

##  

## data:  df.train$LinearSVC.score and df.train$NonSmoothSVC.score 

## W = 183072, p-value = 0.5108 

## alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 

 

4.2.5 Оцінка значущості відмінностей між розподілами значень точності 

класифікації за непараметричним тестом Манна-Уітні для 

програмних засобів LinearSVC та NonSmoothSVC на тестовому наборі  

незбалансованих вибірок 

Нуль-гіпотеза про тотожність розподілів змінної точності класифікації 

для програмних засобів LinearSVC та NonSmoothSVC на тестовому наборі 

незбалансованих вибірок не відхилена (див. докладний звіт нижче). 

##  

##  Wilcoxon rank sum test with continuity correction 

##  

## data:  df.test$LinearSVC.score and df.test$NonSmoothSVC.score 

## W = 186576, p-value = 0.2733 

## alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 

 

4.2.6 Порівняння емпіричних розподілів значень показника точності 

класифікації у програмних засобах на незбалансованих вибірках 

Результати порівняльного аналізу емпіричного кумулятивного 

розподілу значень показника точності класифікації у програмних засобах на 
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незбалансованих вибірках (рис. 4.4). Аналізуючи розподіл щільності для 

програмних засобів за змінною точність класифікації можна відмітити: 

- на тестовому наборі характер розподілу для програмних засобів 

NonSmoothSVC та LinearSVC, починаючи з ~ 0.7 (за шкалою абсцис, 

дивись помітку 1) і до 1 стає ідентичним (це находить 

підтвердження при перевірці тотожності розподілів див. стор. 47) – 

це свідчить про те, що на цій ділянці методи працюють з 

однаковою точністю; 

-  на ділянці відміченій помітками 2 – 3 програмний засіб 

NonSmoothSVC має невелику перевагу над LinearSVC; 

- програмний засіб NuSVC показує найліпшу точність на тестовому 

наборі даних, але стосується лише 20% вибірок, на решті 80% цим 

програмним засобом отримати результат не вдалося. 
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Рисунок 4.4 Емпіричний кумулятивний розподіл щільності 

спостережень у змінних точності класифікації на тренувальних та тестових 

незбалансованих вибірках 

4.3 Порівняння характеристик груп спостережень за показником 

точності класифікації у програмних засобах на незбалансованих 

вибірках 

4.3.1 Розділення спостережень на групи за змінною точності класифікації 

Віднесемо до груп спостереження за змінною точності класифікації 

наступним чином. У випадку, якщо значення показників у методах 

NonSmoothSVC та LinearSVC не відрізняються на величину більшу за 

стандартну помилку середнього (для об’єднаних вибірок це значення 

дорівнює - 0.0037 для тренувального і 0.0036 для тестового набору даних), 

будемо вважати такі спостереження точності рівними і віднесемо їх до групи 
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“рівні”. У разі, якщо показник точності класифікації NonSmoothSVC вищий 

за показник LinearSVC (для випадків які залишилися після формування групи 

“рівні”), такі спостереження віднесемо до групи “кращі для NonSmoothSVC”. 

Решту спостережень віднесемо до групи “кращі для LinearSVC”. 

Сформовані групи містять таку кількість спостережень: у 

тренувальному наборі - кращі для train.LinearSVC (n = 144), кращі для 

train.NonSmoothSVC (n = 32), рівні (train) (n = 424), у тестовому наборі - 

кращі для test.LinearSVC (n = 300), кращі для test.NonSmoothSVC 

(n = 244), рівні (test) (n = 56). 

 

4.3.2 Порівняння частотного розподілу груп спостережень точності 

класифікації для тренувального та тестового наборів даних на 

незбалансованих вибірках 

У таблиці 4.1 наведено частотний розподіл спостережень у групах з 

якого видно збільшення у тестовому наборі (у порівнянні з тренувальним) 

кількості вибірок, у яких кращі значення точності класифікації належать 

NonSmoothSVC. 

Таблиця 4.1  

Таблиця спряженості груп спостережень точності класифікації для 

тренувального та тестового наборів даних на незбалансованих вибірках 

 
кращі для 

test.LinearSVC  
(n = 300) 

кращі для 
test.NonSmoothSVC  

(n  = 244) 

рівні 
(test)  

(n = 56) 
кращі для train.LinearSVC  
(n = 144) 

140 0 4 

кращі для train.NonSmoothSVC 
(n = 32) 

8 20 4 

рівні (train) (n = 424) 152 224 48 
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4.3.3 Перевірка тотожності частотного розподілу груп спостережень 

точності класифікації для тренувального та тестового наборів даних 

за критерієм χ2 Пірсона на незбалансованих вибірках 

Нижче наведено звіт перевірки тотожності частотного розподілу груп 

спостережень точності класифікації для тренувального та тестового наборів 

даних на незбалансованих вибірках отриманого за допомогою функції 

chisq.test статистичного пакета R. 

 

## Warning in chisq.test(train.score.group, test.score.group): Chi-squared 

## approximation may be incorrect 

##  

##  Pearson's Chi-squared test 

##  

## data:  train.score.group and test.score.group 

## X-squared = 171.71, df = 4, p-value < 2.2e-16 

 

Підсумок. За результатами тестування на 600 тестових 

незбалансованих вибірках програмний засіб NonSmoothSVC виявився кращим 

при побудові лінійних класифікаторів у 41% випадків; програмний засіб 

LinearSVC - у 50% випадків. У решті 9% випадків вони продемонстрували 

однакові результати (у частотному виражені ці дані представлені у табл. 4.1). 
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5 ТЕСТУВАННЯ НА ЛІНІЙНО РОЗДІЛИМИХ ВИБІРКАХ 

5.1 Загальна характеристика лінійно розділимих вибірок 

До даного набору включено лінійно розділимі вибірки (загальною 

кількістю 112031). До даного набору було включені вибірки, на яких або 

програмний засіб LinearSVC, або NonSmoothSVC, або обидва побудували 

класифікатор (на тренувальному наборі даних) з максимальною точністю – 

«1»32. 

Частотна представленість рівнів факторів у лінійно розділимих 

вибірках наведена у таблицях Г.4 – Г.12 додатку Г. 

5.2 Порівняння дескриптивних статистик для показників якості та часу 

роботи програмних засобів на лінійно розділимих вибірках 

5.2.1 Порівняння розподілів значень точності класифікації програмних 

засобів на тренувальних та тестових лінійно розділимих вибірках  

На рисунку 5.2 представлені частотний розподіл для змінної точність 

класифікації та діаграма «боксплот» (значення статистичних показників 

зображених на боксплоті розташовано у таблиці Г.1). Аналізуючи рисунок 

можна зробити наступні спостереження: 

- характер розподілу даних для програмних засобів LinearSVC та 

NonSmoothSVC як тренувальному, так і в тестовому наборі майже 

ідентичні; 

                                           
31 Для програмного засобу NuSVC кількість вибірок з цієї множини, на якій вдалося 

отримати результат, дорівнює 784 (70% від 1120). 

32 Точність класифікації програмних засобів NuSVC та AdaBoost під час відбору 

вибірок до уваги не бралася тому, що ці методи будують нелінійний класифікатор. 
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- на тестовому наборі програмний засіб NuSVC має схожий розподіл, 

але слід зауважити, що NuSVC подолав лише 70% завдань на цьому 

тестовому наборі; 

- для програмного засобу AdaBoost цей набір даних виявився 

складним. 

 

 

Рисунок 5.1 Гістограми та діаграма ‘боксплот’ для показника точності 

класифікації на тренувальних та тестових лінійно розділимих вибірках  

Таблиця Г.1 у додатку Г містить дескриптивні статистики для точності 

класифікації на лінійно розділимих вибірках. 
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5.2.2 Порівняння розподілів значень показника проміжку між класами різних 

програмних засобів на тренувальних та тестових лінійно розділимих 

вибірках  

На рисунку 5.2 представлені частотний розподіл для змінної проміжку 

між класами та діаграма «боксплот». На рисунку бачимо майже ідентичність 

розподілів даних для програмних засобів LinearSVC та NonSmoothSVC на 

тренувальному та тестовому наборі даних. 

 

 

Рисунок 5.2 Гістограми та діаграма ‘боксплот’ для показника 

проміжку між класами на тренувальних та тестових лінійно розділимих 

вибірках  

Таблиця Г.2 додатку Г містить дескриптивні статистики для показника 

проміжку між класами на лінійно розділимих вибірках. 
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5.2.3 Порівняння розподілів значень показника часу побудови класифікатора 

різних програмних засобів на тренувальних та тестових лінійно 

розділимих вибірках  

На рисунку 5.3 представлені частотний розподіл для змінної часу побудови 

класифікатора та діаграма «боксплот». З рисунку видно, що програмний засіб 

NonSmoothSVC суттєво поступається у швидкості іншим, але має чимало 

екстремальних значень у зоні малого часу. 

 

 

Рисунок 5.3 Гістограми та діаграма ‘боксплот’ для часу (у секундах) 

побудови класифікатора у логарифмічній шкалі на тренувальних лінійно 

розділимих вибірках (для LinearSVC враховано час пошуку коефіцієнта “C”) 

Таблиця Г.3 містить дескриптивні статистики для часу побудови 

класифікатора на лінійно розділимих вибірках і розташована у додатку Г. 
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5.2.4 Оцінка значущості відмінностей між розподілами значень точності 

класифікації за непараметричним тестом Манна-Уітні для 

програмних засобів LinearSVC та NonSmoothSVC на тренувальних 

лінійно розділимих вибірках 

Нуль-гіпотеза про тотожність розподілів змінної точності класифікації 

для програмних засобів LinearSVC та NonSmoothSVC на тренувальних лінійно 

розділимих вибірках відхилена (див. докладний звіт нижче) на рівні 

значущості p < 0.001. 

 

##  

##  Wilcoxon rank sum test with continuity correction 

##  

## data:  df.train$LinearSVC.score and df.train$NonSmoothSVC.score 

## W = 568960, p-value < 2.2e-16 

## alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 

 

5.2.5 Оцінка значущості відмінностей між розподілами значень точності 

класифікації за непараметричним тестом Манна-Уітні для 

програмних засобів LinearSVC та NonSmoothSVC на тестових лінійно 

розділимих вибірках 

Нуль-гіпотеза про тотожність розподілів змінної точності класифікації 

для програмних засобів LinearSVC та NonSmoothSVC на тестових лінійно 

розділимих вибірках не відхилена (див. докладний звіт нижче). 

 

##  

##  Wilcoxon rank sum test with continuity correction 

##  

## data:  df.test$LinearSVC.score and df.test$NonSmoothSVC.score 

## W = 624849, p-value = 0.8775 

## alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 
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5.2.6 Порівняння емпіричних розподілів значень показника точності 

класифікації у програмних засобах на лінійно розділимих вибірках 

Результати порівняльного аналізу емпіричного кумулятивного 

розподілу значень показника точності класифікації у програмних засобах на 

незбалансованих вибірках (рис. 5.4). Аналізуючи розподіл щільності для 

програмних засобів за змінною точність класифікації можна відмітити: 

- на тестовому наборі програмні засоби LinearSVC та NonSmoothSVC 

мають майже ідентичні кумуляти (тотожність цього розподілу 

доведена на стор. 56);  

 

Рисунок 5.4 Емпіричний кумулятивний розподіл щільності 

спостережень у змінних точності класифікації на тренувальних та тестових 

лінійно розділимих вибірках  

- на одному відрізку (див. помітки 1, 2) NonSmoothSVC навіть має 

невелику перевагу в точності над LinearSVC; 
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- програмний засіб NuSVC показує найкращі результати по точності, 

але на 30% завдань з його допомогою не вдалося знайти рішення. 

 

5.3 Порівняння характеристик груп спостережень за показником 

точності класифікації у різних програмних засобах на лінійно 

розділимих вибірках 

5.3.1 Розділення спостережень на групи за змінною точності класифікації 

Віднесемо до груп спостереження за змінною точності класифікації 

наступним чином. У випадку, якщо значення показників у методах 

NonSmoothSVC та LinearSVC не відрізняються на величину більшу за 

стандартну помилку середнього (для об’єднаних вибірок це значення 

дорівнює – 0.0001 для тренувального і 0.0019 для тестового набору даних), 

будемо вважати такі спостереження точності рівними і віднесемо їх до групи 

“рівні”. У разі, якщо показник точності класифікації NonSmoothSVC вищий 

за показник LinearSVC (для випадків які залишилися після формування групи 

“рівні”), такі спостереження віднесемо до групи “кращі для NonSmoothSVC”. 

Решту спостережень віднесемо до групи “кращі для LinearSVC”. 

Сформовані групи містять таку кількість спостережень: у 

тренувальному наборі - кращі для train.NonSmoothSVC (n = 98), рівні 

(train) (n = 1022), у тестовому наборі - кращі для test.LinearSVC (n = 214), 

кращі для test.NonSmoothSVC (n = 272), рівні (test) (n = 634). 
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5.3.2 Порівняння частотного розподілу груп спостережень точності 

класифікації для тренувального та тестового наборів даних на лінійно 

розділимих вибірках 

У таблиці 5.1 наведено частотний розподіл спостережень у групах, з 

якого видно збільшення у тестовому наборі (у порівнянні з тренувальним) 

кількості вибірок, у яких кращі значення точності класифікації належать 

NonSmoothSVC. 

Таблиця 5.1 

Таблиця спряженості груп спостережень точності класифікації для 

тренувального та тестового наборів даних на лінійно розділимих вибірках 

 
кращі для 

test.LinearSVC  
(n = 214) 

кращі для 
test.NonSmoothSVC  

(n = 272) 

рівні 
(test)  

(n = 634) 
кращі для 
train.NonSmoothSVC  
(n = 98) 

14 25 59 

рівні (train) (n = 1022) 200 247 575 

  

 

5.3.3 Перевірка тотожності частотного розподілу груп спостережень 

точності класифікації для тренувального та тестового наборів даних 

за критерієм χ2 Пірсона на лінійно розділимих вибірках 

Нижче наведено звіт перевірки тотожності частотного розподілу груп 

спостережень точності класифікації для тренувального та тестового наборів 

даних на лінійно розділимих вибірках отриманого за допомогою функції 

chisq.test статистичного пакета R. 

##  

##  Pearson's Chi-squared test 

##  

## data:  train.score.group and test.score.group 

## X-squared = 1.6184, df = 2, p-value = 0.4452 
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Підсумок. За результатами тестування на 1120 тестових лінійно 

розділимих вибірках програмний засіб NonSmoothSVC виявився кращим при 

побудові лінійних класифікаторів у 24% випадків; програмний засіб 

LinearSVC - у 19% випадків. У решті 57% випадків вони продемонстрували 

однакові результати (у частотному виражені ці дані представлені у табл. 5.1). 
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6 ТЕСТУВАННЯ НА ЛІНІЙНО НЕРОЗДІЛЬНИХ ВИБІРКАХ 

6.1 Загальна характеристика лінійно нероздільних вибірок 

До даного набору включено лінійно нероздільні вибірки (загальною 

кількістю 328033). До даного набору було включені вибірки на яких  

програмний засіб LinearSVC, і NonSmoothSVC, побудували класифікатор (на 

тренувальному наборі даних) з максимальною точністю – «1»34. 

Частотна представленість рівнів факторів у лінійно нероздільних 

вибірках наведена у таблицях Д.4 –  Д.12 додатку Д. 

6.2 Порівняння дескриптивних статистик для показників якості та часу 

роботи програмних засобів на лінійно нероздільних вибірках 

6.2.1 Порівняння розподілів значень точності класифікації програмних 

засобів на тренувальних та тестових лінійно нероздільних вибірках  

На рисунку 6.1 представлені частотний розподіл для змінної точність 

класифікації та діаграма «боксплот» (значення статистичних показників 

зображених на боксплоті розташовано у таблиці Д.1). Аналізуючи рисунок 

можна зробити наступні спостереження: 

- розподіли на тренувальному та тестовому наборі даних для 

програмного засобу NonSmoothSVC схожі; 

                                           
33 Для програмного засобу NuSVC кількість вибірок з цієї множини, на якій вдалося 

отримати результат дорівнює 3136 (96% від 3280). 

34 Точність класифікації програмних засобів NuSVC та AdaBoost під час відбору 

вибірок до уваги не бралася тому, що ці методи будують нелінійний класифікатор. 
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- для LinearSVC різниця між тренувальним і тестовим наборами 

полягає у тому, що у тестовому з’являється більше екстремальних 

значень. 

 

Рисунок 6.1 Гістограми та діаграма ‘боксплот’ для показника точності 

класифікації на тренувальних та тестових лінійно нероздільних вибірках  

Таблиця Д.1 додатку Д містить дескриптивні статистики для точності 

класифікації на лінійно нероздільних вибірках. 

 

6.2.2 Порівняння розподілів значень показника проміжку між класами 

програмних засобів на тренувальних та тестових лінійно нероздільних 

вибірках  

На рисунку 6.2 представлені частотний розподіл для змінної проміжку між 

класами та діаграма «боксплот». Характер розподілу значень показника 
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проміжку між класами і висновки, які можна по ньому зробити, майже 

ідентичні описаному у параграфі 2.2.2 на стор. 23. 

 

 

Рисунок 6.2 Гістограми та діаграма ‘боксплот’ для показника 

проміжку між класами на тренувальних та тестових лінійно нероздільних 

вибірках  

Таблиця Д.2 додатку Д містить дескриптивні статистики для показника 

проміжку між класами на лінійно нероздільних вибірках. 

 

6.2.3 Порівняння розподілів значень показника часу побудови класифікатора 

програмних засобів на тренувальних та тестових лінійно нероздільних 

вибірках  

На рисунку 6.3 представлені частотний розподіл для змінної часу побудови 

класифікатора та діаграма «боксплот». Характер розподілу значень часу 
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побудови класифікатора і висновки, які можна по ньому зробити, майже 

ідентичні описаному у параграфі 2.2.3 на стор. 25. 

 

Рисунок 6.3 Гістограми та діаграма ‘боксплот’ для часу (у секундах) 

побудови класифікатора у логарифмічній шкалі на тренувальних лінійно 

нероздільних вибірках (для LinearSVC враховано час пошуку 

коефіцієнта “C”) 

Таблиця Д.3 додатку Д містить дескриптивні статистики для часу 

побудови класифікатора на лінійно нероздільних вибірках. 
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6.2.4 Оцінка значущості відмінностей між розподілами значень точності 

класифікації за непараметричним тестом Манна-Уітні для 

програмних засобів LinearSVC та NonSmoothSVC на тренувальних 

лінійно нероздільних вибірках 

Нуль-гіпотеза про тотожність розподілів змінної точності класифікації 

для програмних засобів LinearSVC та NonSmoothSVC на тренувальних лінійно 

нероздільних вибірках відхилена (див. докладний звіт нижче) на рівні 

значущості p < 0.001. 

 

##  

##  Wilcoxon rank sum test with continuity correction 

##  

## data:  df.train$LinearSVC.score and df.train$NonSmoothSVC.score 

## W = 7231906, p-value < 2.2e-16 

## alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 

 

6.2.5 Оцінка значущості відмінностей між розподілами значень точності 

класифікації за непараметричним тестом Манна-Уітні для 

програмних засобів LinearSVC та NonSmoothSVC на тестовому наборі 

лінійно нероздільних вибірок 

Нуль-гіпотеза про тотожність розподілів змінної точності класифікації 

для програмних засобів LinearSVC та NonSmoothSVC на тестовому наборі 

лінійно нероздільних вибірок відхилена (див. докладний звіт нижче) на рівні 

значущості p < 0.001. 

##  

##  Wilcoxon rank sum test with continuity correction 

##  

## data:  df.test$LinearSVC.score and df.test$NonSmoothSVC.score 

## W = 7106399, p-value < 2.2e-16 

## alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 
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6.2.6 Порівняння емпіричних розподілів значень показника точності 

класифікації у програмних засобах на лінійно нероздільних вибірках 

Результати порівняльного аналізу емпіричного кумулятивного 

розподілу значень показника точності класифікації у програмних засобах на 

лінійно нероздільних вибірках (рис. 6.4) подібні до результатів отримані у 

параграфі 2.2.6 на стор. 28.  

 

 

 

Рисунок 6.4 Емпіричний кумулятивний розподіл щільності 

спостережень у змінних точності класифікації на тренувальних та тестових 

лінійно нероздільних вибірках  
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6.3 Порівняння характеристик груп спостережень за показником 

точності класифікації у програмних засобах на лінійно нероздільних 

вибірках 

6.3.1 Розділення спостережень на групи за змінною точності класифікації 

Віднесемо до груп спостереження за змінною точності класифікації 

наступним чином. У випадку, якщо значення показників у методах 

NonSmoothSVC та LinearSVC не відрізняються на величину, більшу за 

стандартну помилку середнього (для об’єднаних вибірок це значення 

дорівнює - 0.0011 для тренувального і 0.0012 для тестового набору даних), 

будемо вважати такі спостереження точності рівними і віднесемо їх до групи 

“рівні”. У разі, якщо показник точності класифікації NonSmoothSVC вищий 

за показник LinearSVC (для випадків які залишилися після формування групи 

“рівні”) такі спостереження віднесемо до групи “кращі для NonSmoothSVC”. 

Решту спостережень віднесемо до групи “кращі для LinearSVC”. 

Сформовані групи містять таку кількість спостережень: у 

тренувальному наборі - кращі для train.LinearSVC (n = 2740), кращі для 

train.NonSmoothSVC (n = 41), рівні (train) (n = 499), у тестовому наборі - 

кращі для test.LinearSVC (n = 2207), кращі для test.NonSmoothSVC 

(n = 305), рівні (test) (n = 768). 

 

6.3.2 Порівняння частотного розподілу груп спостережень точності 

класифікації для тренувального та тестового наборів даних на лінійно 

нероздільних вибірках 

У таблиці 6.1 наведено частотний розподіл спостережень у групах, з 

якого видно збільшення у тестовому наборі (у порівнянні з тренувальним) 

кількості вибірок у яких кращі значення точності класифікації належать 

NonSmoothSVC. 
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Таблиця 6.1   

Таблиця спряженості груп спостережень точності класифікації для 

тренувального та тестового наборів даних на лінійно нероздільних вибірках 

 
кращі для 

test.LinearSVC 
(n = 2207) 

кращі для 
test.NonSmoothSVC  

(n = 305) 
рівні (test)  

(n = 768) 
кращі для train.LinearSVC  
(n = 2740) 

2105 170 465 

кращі для train.NonSmoothSVC 
(n = 41) 

7 23 11 

рівні (train) (n  = 499) 95 112 292 

 

6.3.3 Перевірка тотожності частотного розподілу груп спостережень 

точності класифікації для тренувального та тестового наборів даних 

за критерієм χ2 Пірсона на лінійно нероздільних вибірках 

Нижче наведено звіт перевірки тотожності частотного розподілу груп 

спостережень точності класифікації для тренувального та тестового наборів 

даних на лінійно нероздільних вибірках, отриманого за допомогою функції 

chisq.test статистичного пакета R. 

 

## Warning in chisq.test(train.score.group, test.score.group): Chi-squared 

## approximation may be incorrect 

##  

##  Pearson's Chi-squared test 

##  

## data:  train.score.group and test.score.group 

## X-squared = 753.96, df = 4, p-value < 2.2e-16 

 

Підсумок розділу. За результатами тестування на 3280 тестових 

вибірках (лінійно нероздільних вибірок) програмний засіб NonSmoothSVC 

виявився кращим при побудові лінійних класифікаторів у 9% випадків; 

програмний засіб LinearSVC - у 67% випадків. У решті 23% випадків вони 
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продемонстрували однакові результати (у частотному вираженні ці дані 

представлені у табл. 6.1). 

Загальний підсумок. У результаті виконання більше 4000 тестів було 

підтверджено конкурентоспроможність розроблених програмних засобів та 

виявлено типи даних, на яких вони демонструють перевагу перед існуючими 

аналогами. 

А саме – на лінійно розділимих вибірках (тестового набору) 

програмним засобом NonSmoothSVC отримано перевагу над програмним 

засобом LinearSVC (але суттєво поступаючись у часі побудови 

класифікатора) за кількістю випадків з кращою точністю класифікації (див. 

табл. 6.2). На незбалансованих вибірках (тестового набору) програмний засіб 

NonSmoothSVC незначно поступився програмному засобу LinearSVC у 

кількості випадків з кращими показниками точності класифікації у 

середньому, але продемонстрував перевагу на деяких ділянках шкали 

точності класифікації (див. пункт 4.2.6 на стор. 47). 
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Таблиця 6.2 

Відсоткове співвідношення кількості вибірок, на яких програмними 

засобами LinearSVC та NonSmoothSVC отримано кращі або рівні результати 

за показником точності класифікації на різних тестових наборах даних 

назва набору Кращі у LinearSVC Кращі у NonSmoothSVC рівні 

усі вибірки 57% 14% 57% 

що містять велику 
кількість елементів 

41% 1% 58% 

незбалансовані 50% 41% 9% 

лінійно розділимі 19% 24% 57% 

лінійно нероздільні 67% 9% 23% 
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ВИСНОВКИ 

 

 

В результаті виконання НДР «Розробка нових методів і програмних 

засобів побудови лінійних класифікаторів» отримано такі результати. На 

протязі першого етапу „Розробка нових методів і програмних засобів 

побудови лінійних класифікаторів”:  

 розроблено оптимізаційні моделі та методи розв’язання задач побудови 

лінійних класифікаторів;  

 розроблено програмне забезпечення для розв’язання задач побудови 

лінійних класифікаторів та для автоматизації проведення 

обчислювальних експериментів;  

 проведено обчислювальні експерименти на штучно згенерованих та 

реальних медичних даних;  

 виконано технічні роботи із створення сайту для розміщення матеріалів 

проекту. 

В результаті виконання другого етапу проведено тестування 

розроблених програмних засобів для побудови лінійних бінарних 

класифікаторів та порівняння їх роботи з відомими аналогами. Тестування 

проведено на навчальних вибірках, що містять велику кількість елементів; на 

незбалансованих вибірках; на лінійно розділимих і лінійно нерозділимих 

вибірках.  

В результаті виконання більше 4000 тестів було підтверджено 

конкурентоспроможність розроблених програмних засобів та виявлено типи 

даних, на яких вони демонструють перевагу перед існуючими. 

А саме – на лінійно розділимих вибірках (тестового набору) 

програмним засобом NonSmoothSVC отримано перевагу над програмним 

засобом LinearSVC за кількістю випадків з кращою точністю класифікації. На 

незбалансованих вибірках (тестового набору) програмний засіб 

NonSmoothSVC незначно поступився програмному засобу LinearSVC у 
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кількості випадків з кращими показниками точності класифікації у 

середньому, але продемонстрував перевагу на деяких ділянках шкали 

точності класифікації. 

Розроблені моделі, методи та програмні засоби можуть 

використовуватися при розв'язанні широкого кола задач побудови лінійних 

класифікаторів.  

Створено сайт, на якому заплановано представити для вільного 

доступу розроблені в рамках науково–технічного проекту ”Розробка методів, 

алгоритмів і інтелектуальної аналітичної системи для обробки і аналізу 

різнорідних клінічних та біомедичних даних з метою вдосконалення 

діагностики складних захворювань” бібліотеки тестових задач різних класів.  

За адресою http://moderninform.icybcluster.org.ua/ais/ виконано тестове 

розміщення наступних матеріалів: 

- загальної інформації про проект та наукових керівників (українською 

та англійською мовами);  

- наукових звітів за перший етап дослідницьких груп з Інституту 

кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України та Об'єднаного інституту 

проблем інформатики НАН Білорусі (відповідно українською та російською 

мовами); 

- копії спільної публікації дослідницьких груп [26]; 

- прикладів тестових задач різних класів, використаних при тестуванні 

розробленого програмного забезпечення.  

Поставлені задачі були виконані повністю і в терміни, визначені 

календарним планом. 

http://moderninform.icybcluster.org.ua/ais/
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Дескриптивні статистики показників якості та часу на повному наборі 

даних 

Таблиця А.1 

Дескриптивні статистики для показника точності класифікації на 

повному наборі даних 

стат. показник набір даних LinearSVC NonSmoothSVC NuSVC AdaBoost 
Мін. знач. train 0.744 0.488 0.717 0.305 
   test 0.59 0.471 0.661 0.134 

1-й квартиль train 0.905 0.866 0.905 0.844 
 test 0.891 0.847 0.897 0.814 

Медіана train 0.97 0.938 0.96 0.897 
 test 0.949 0.9 0.96 0.876 

Середнє знач. train 0.949 0.903 0.946 0.876 
 test 0.926 0.887 0.944 0.835 

3-й квартиль train 0.999 1 0.983 0.944 
 test 0.985 0.975 0.987 0.925 

Макс. знач. train 1 1 1 1 
 test 1 1 1 0.996 

Кільк. спостер. train 4400 4400 3920 4400 
 test 4400 4400 3920 4400 

Станд. відхил. train 0.052 0.113 0.044 0.106 
 test 0.077 0.11 0.05 0.153 

Станд. помилка train 0.001 0.002 0.001 0.002 
 test 0.001 0.002 0.001 0.002 
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Таблиця А.2 

Дескриптивні статистики для показника проміжку між класами на 

повному наборі даних 

стат. показник набір даних LinearSVC NonSmoothSVC 
Мін. знач. train -6.369 -4.379 
 test -4.635 -6.261 

1-й квартиль train -2.189 -1.483 
 test -1.644 -2.945 

Медіана train -1.076 -0.612 
 test -1.063 -1.457 

Середнє знач. train -1.554 -0.858 
 test -1.11 -1.843 

3-й квартиль train -0.087 0.004 
 test -0.497 -0.703 

Макс. знач. train 1.526 1.588 
 test 0.62 0.619 

Кільк. спостер. train 4400 4400 
 test 4400 4400 

Станд. відхил. train 1.919 1.249 
 test 0.838 1.49 

Станд. помилка train 0.029 0.019 
 test 0.013 0.022 
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Таблиця А.3 

Дескриптивні статистики для часу (секунди) побудови класифікатора 

на повному наборі даних (для LinearSVC враховано час пошуку 

коефіцієнта “C”) 

стат. показник LinearSVC NonSmoothSVC NuSVC AdaBoost 
Мін. знач. 0.025 0.033 0.083 0.238 
1-й квартиль 15.842 2.982 2.728 1.614 
Медіана 94.48 38.422 11.326 4.354 
Середнє знач. 363.467 97.867 54.385 12.41 
3-й квартиль 390.283 93.207 41.297 13.712 
Макс. знач. 6627.153 1344.765 927.179 148.543 
Кільк. спостер. 4400 4400 3920 4400 
Станд. відхил. 677.828 199.969 133.567 23.034 
Станд. 
помилка 

10.219 3.015 2.133 0.347 

 

Частотна представленність рівнів факторів у повному наборі даних 

Таблиця А.4 

Кількість наборів даних для рівнів фактору "кількість точок першого 

класу" у повному наборі даних 

значення рівня кількість наборів даних 
1000 523 
11555 349 
13666 361 
15777 355 
17888 64 
20000 66 
3111 516 
500 600 
5222 516 
7333 519 
9444 531 
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Таблиця А.5 

Кількість наборів даних для рівнів фактору "кількість точок для 

другого класу" у повному наборі даних 

значення рівня кількість наборів даних 
1000 643 
11555 349 
13666 361 
15777 355 
17888 64 
20000 66 
3111 636 
5222 636 
7333 639 
9444 651 

 

Таблиця А.6 

Кількість наборів даних для рівнів фактору "кількість змінних" у 

повному наборі даних 

значення рівня кількість наборів даних 
140 1680 
20 1675 
260 805 
380 118 
500 122 

 

Таблиця А.7 

Кількість наборів даних для рівнів фактору "проміжок між класами" у 

повному наборі даних 

значення рівня кількість наборів даних 
sh: -0.2 1433 
sh: 0 1473 
sh: 0.2 1494 
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Таблиця А.8 

Кількість наборів даних для рівнів фактору "коефіцієнт 

«зашумленості» даних" у повному наборі даних 

значення рівня кількість наборів даних 
ep: 0 874 
ep: 0.125 895 
ep: 0.25 868 
ep: 0.375 887 
ep: 0.5 876 

 

Таблиця А.9 

Кількість наборів даних для рівнів фактору "кількість точок, 

помилково віднесених до іншого класу" у повному наборі даних 

значення рівня кількість наборів даних 
sw: 0 2389 
sw: 100 2011 

 

Таблиця А.10 

Кількість наборів даних для рівнів фактору "максимальна глибина (у 

відсотках) розташування точок, помилково віднесених до іншого класу" у 

повному наборі даних 

значення рівня кількість наборів даних 
dp: 0 2389 
dp: 10 1003 
dp: 70 1008 

 

Таблиця А.11 

Кількість наборів даних для рівнів фактору "ширина полоси (у 

відсотках від максимальної глибини), в межах якої розташовані помилково 

віднесені до іншого класу точки" у повному наборі даних 

значення рівня кількість наборів даних 
wd: 0 2389 
wd: 100 1014 
wd: 20 997 
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Таблиця А.12 

Кількість наборів даних для рівнів фактору "початкове значення 

генератора випадкових чисел" у повному наборі даних 

значення рівня кількість наборів даних 
1 2218 
2 2182 
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Додаток Б 

Дескриптивні статистики показників якості та часу на вибірках, що 

містять велику кількість елементів 

Таблиця Б.1 

Дескриптивні статистики для показника точності класифікації на 

вибірках, що містять велику кількість елементів 

стат. показник набір даних LinearSVC NonSmoothSVC NuSVC AdaBoost 
Мін. знач. train 0.886 0.501 0.887 0.74 
 test 0.872 0.501 0.874 0.721 

1-й квартиль train 0.909 0.891 0.916 0.808 
 test 0.9 0.888 0.899 0.793 

Медіана train 0.982 0.935 0.98 0.843 
 test 0.975 0.938 0.976 0.834 

Середнє знач. train 0.959 0.929 0.959 0.845 
 test 0.954 0.929 0.954 0.833 

3-й квартиль train 0.994 0.982 0.992 0.876 
 test 0.994 0.983 0.995 0.866 

Макс. знач. train 1 1 1 0.997 
 test 1 1 1 0.994 

Кільк. спостер. train 130 130 130 130 
 test 130 130 130 130 

Станд. відхил. train 0.042 0.068 0.039 0.061 
 test 0.045 0.067 0.045 0.065 

Станд. помилка train 0.004 0.006 0.003 0.005 
 test 0.004 0.006 0.004 0.006 
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Таблиця Б.2 

Дескриптивні статистики для показника проміжку між класами на 

вибірках, що містять велику кількість елементів 

стат. показник набір даних LinearSVC NonSmoothSVC 
Мін. знач. train -5.753 -4.113 
 test -2.61 -5.082 

1-й квартиль train -2.437 -1.473 
 test -1.49 -3.119 

Медіана train -1.227 -0.635 
 test -1.126 -1.409 

Середнє знач. train -1.827 -0.84 
 test -1.01 -1.863 

3-й квартиль train -0.494 -0.133 
 test -0.509 -0.77 

Макс. знач. train 0.77 0.766 
 test 0.57 0.57 

Кільк. спостер. train 130 130 
 test 130 130 

Станд. відхил. train 1.915 0.961 
 test 0.728 1.533 

Станд. помилка train 0.168 0.084 
 test 0.064 0.134 
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Таблиця Б.3 

Дескриптивні статистики для часу (секунди) побудови класифікатора 

на вибірках, що містять велику кількість елементів (для LinearSVC враховано 

час пошуку коефіцієнта “C”) 

стат. 
показник LinearSVC NonSmoothSVC NuSVC AdaBoost 
Мін. знач. 0.809 21.768 44.035 4.255 
1-й квартиль 330.672 308.728 190.966 32.213 
Медіана 1063.355 860.655 710.229 112.364 
Середнє 
знач. 

1914.893 790.89 570.057 94.668 

3-й квартиль 3421.617 1178.116 740.007 131.121 
Макс. знач. 6627.153 1344.765 927.179 148.543 
Кільк. 
спостер. 

130 130 130 130 

Станд. 
відхил. 

1875.231 438.75 297.67 49.353 

Станд. 
помилка 

164.469 38.481 26.107 4.329 
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Частотна представленність рівнів факторів у вибірках, що містять 

велику кількість елементів 

Таблиця Б.4 

Кількість наборів даних для рівнів фактору " кількість точок першого класу " 

у вибірках, що містять велику кількість елементів 

значення рівня кількість наборів даних 
1000 0 
11555 0 
13666 0 
15777 0 
17888 64 
20000 66 
3111 0 
500 0 
5222 0 
7333 0 
9444 0 

 

Таблиця Б.5 

Кількість наборів даних для рівнів фактору "кількість точок для другого 

класу" у вибірках, що містять велику кількість елементів 

значення рівня кількість наборів даних 
1000 0 
11555 0 
13666 0 
15777 0 
17888 64 
20000 66 
3111 0 
5222 0 
7333 0 
9444 0 
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Таблиця Б.6 

Кількість наборів даних для рівнів фактору "кількість змінних" у вибірках, 

що містять велику кількість елементів 

значення рівня кількість наборів даних 
140 17 
20 17 
260 0 
380 51 
500 45 

 

Таблиця Б.7 

Кількість наборів даних для рівнів фактору "проміжок між класами" у 

вибірках, що містять велику кількість елементів 

значення рівня кількість наборів даних 
sh: -0.2 42 
sh: 0 35 
sh: 0.2 53 

 

Таблиця Б.8 

Кількість наборів даних для рівнів фактору "коефіцієнт «зашумленості» 

даних " у вибірках, що містять велику кількість елементів 

значення рівня кількість наборів даних 
ep: 0 28 
ep: 0.125 33 
ep: 0.25 28 
ep: 0.375 23 
ep: 0.5 18 

 

Таблиця Б.9 

Кількість наборів даних для рівнів фактору "кількість точок, помилково 

віднесених до іншого класу" у вибірках, що містять велику кількість 

елементів 

значення рівня кількість наборів даних 
sw: 0 63 
sw: 100 67 
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Таблиця Б.10 

Кількість наборів даних для рівнів фактору "максимальна глибина (у 

відсотках) розташування точок, помилково віднесених до іншого класу" у 

вибірках, що містять велику кількість елементів 

значення рівня кількість наборів даних 
dp: 0 63 
dp: 10 36 
dp: 70 31 

 

Таблиця Б.11 

Кількість наборів даних для рівнів фактору "ширина полоси (у відсотках від 

максимальної глибини), в межах якої розташовані помилково віднесені до 

іншого класу точки" у вибірках, що містять велику кількість елементів 

значення рівня кількість наборів даних 
wd: 0 63 
wd: 100 36 
wd: 20 31 

 

Таблиця Б.12 

Кількість наборів даних для рівнів фактору "початкове значення генератора 

випадкових чисел" у вибірках, що містять велику кількість елементів 

значення рівня кількість наборів даних 
1 68 
2 62 
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Додаток В 

Дескриптивні статистики показників якості та часу на незбалансованих 

вибірках 

Таблиця В.1 

Дескриптивні статистики для показника точності класифікації на 

незбалансованих вибірках 

стат. показник набір даних LinearSVC NonSmoothSVC NuSVC AdaBoost 
Мін. знач. train 0.753 0.488 0.883 0.305 
 test 0.59 0.471 0.736 0.134 

1-й квартиль train 0.953 1 0.914 0.591 
 test 0.714 0.694 0.779 0.397 

Медіана train 1 1 0.942 0.711 
 test 0.813 0.817 0.872 0.507 

Середнє знач. train 0.962 0.91 0.938 0.702 
 test 0.803 0.788 0.862 0.509 

3-й квартиль train 1 1 0.965 0.843 
 test 0.89 0.9 0.93 0.628 

Макс. знач. train 1 1 0.977 0.97 
 test 0.985 0.99 0.969 0.819 

Кільк. спостер. train 600 600 120 600 
 test 600 600 120 600 

Станд. відхил. train 0.068 0.163 0.028 0.165 
 test 0.11 0.137 0.073 0.161 

Станд. помилка train 0.003 0.007 0.003 0.007 
 test 0.004 0.006 0.007 0.007 
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Таблиця В.2 

Дескриптивні статистики для показника проміжку між класами на 

незбалансованих вибірках 

стат. показник набір даних LinearSVC NonSmoothSVC 
Мін. знач. train -2.435 -0.594 
 test -4.635 -4.397 

1-й квартиль train -0.456 0.014 
 test -2.449 -2.552 

Медіана train 0.469 0.472 
 test -1.885 -1.887 

Середнє знач. train 0.201 0.48 
 test -1.881 -1.926 

3-й квартиль train 0.906 0.919 
 test -1.258 -1.209 

Макс. знач. train 1.526 1.588 
 test -0.029 -0.231 

Кільк. спостер. train 600 600 
 test 600 600 

Станд. відхил. train 0.961 0.554 
 test 0.896 0.957 

Станд. помилка train 0.039 0.023 
 test 0.037 0.039 
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Таблиця В.3 

Дескриптивні статистики для часу (секунди) побудови класифікатора 

на незбалансованих вибірках (для LinearSVC враховано час пошуку 

коефіцієнта “C”) 

стат. 
показник LinearSVC NonSmoothSVC NuSVC AdaBoost 
Мін. знач. 0.246 63.897 0.282 1.705 
1-й квартиль 7.296 74.943 0.288 4.441 
Медіана 22.239 89.417 0.293 7.437 
Середнє 
знач. 

48.953 94.893 0.294 7.526 

3-й квартиль 48.708 109.457 0.297 10.488 
Макс. знач. 285.31 149.439 0.344 15.053 
Кільк. 
спостер. 

600 600 120 600 

Станд. 
відхил. 

62.059 24.863 0.009 4.155 

Станд. 
помилка 

2.534 1.015 0.001 0.17 

 

Частотна представленність рівнів факторів у незбалансованих вибірках 

Таблиця В.4 

Кількість наборів даних для рівнів фактору "кількість точок першого класу" у 

незбалансованих вибірках 

значення рівня кількість наборів даних 
1000 0 
11555 0 
13666 0 
15777 0 
17888 0 
20000 0 
3111 0 
500 600 
5222 0 
7333 0 
9444 0 
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Таблиця В.5 

Кількість наборів даних для рівнів фактору "кількість точок для другого 

класу" у незбалансованих вибірках 

значення 
рівня кількість наборів даних 
1000   120 
11555 0 
13666 0 
15777 0 
17888 0 
20000 0 
3111 120 
5222 120 
7333 120 
9444 120 

 

Таблиця В.6 

Кількість наборів даних для рівнів фактору "кількість змінних" у 

незбалансованих вибірках 

значення рівня кількість наборів даних 
140 0 
20 0 
260 600 
380 0 
500 0 

 

Таблиця В.7 

Кількість наборів даних для рівнів фактору "проміжок між класами" у 

незбалансованих вибірках 

значення рівня кількість наборів даних 
sh: -0.2 200 
sh: 0 200 
sh: 0.2 200 
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Таблиця В.8 

Кількість наборів даних для рівнів фактору "коефіцієнт «зашумленості» 

даних" у незбалансованих вибірках 

значення рівня кількість наборів даних 
ep: 0 120 
ep: 0.125 120 
ep: 0.25 120 
ep: 0.375 120 
ep: 0.5 120 

 

Таблиця В.9 

Кількість наборів даних для рівнів фактору "кількість точок, помилково 

віднесених до іншого класу" у незбалансованих вибірках 

значення рівня кількість наборів даних 
sw: 0 600 
sw: 100 0 

 

Таблиця В.10 

Кількість наборів даних для рівнів фактору "максимальна глибина (у 

відсотках) розташування точок, помилково віднесених до іншого класу" 

у незбалансованих вибірках 

значення рівня кількість наборів даних 
dp: 0 600 
dp: 10 0 
dp: 70 0 

 

Таблиця В.11 

Кількість наборів даних для рівнів фактору "ширина полоси (у відсотках від 

максимальної глибини), в межах якої розташовані помилково віднесені до 

іншого класу точки" у незбалансованих вибірках 

значення рівня кількість наборів даних 
wd: 0 600 
wd: 100 0 
wd: 20 0 
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Таблиця В.12 

Кількість наборів даних для рівнів фактору "початкове значення генератора 

випадкових чисел" у незбалансованих вибірках 

значення рівня кількість наборів даних 
1 300 
2 300 
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Додаток Г 

Дескриптивні статистики показників якості та часу на лінійно 

розділимих вибірках 

Таблиця Г.1 

Дескриптивні статистики для показника точності класифікації на 

лінійно розділимих вибірках 

стат. показник набір даних LinearSVC NonSmoothSVC NuSVC AdaBoost 
Мін. знач. train 0.948 1 0.883 0.521 
 test 0.627 0.582 0.736 0.296 

1-й квартиль train 1 1 0.982 0.818 
 test 0.873 0.883 0.97 0.612 

Медіана train 1 1 0.993 0.928 
 test 0.979 0.979 0.992 0.871 

Середнє знач. train 0.999 1 0.985 0.877 
 test 0.929 0.931 0.969 0.778 

3-й квартиль train 1 1 1 0.966 
 test 0.998 0.998 0.999 0.928 

Макс. знач. train 1 1 1 1 
 test 1 1 1 0.996 

Кільк. спостер. train 1120 1120 784 1120 
 test 1120 1120 784 1120 

Станд. відхил. train 0.005 0 0.024 0.121 
 test 0.091 0.089 0.057 0.194 

Станд. помилка train 0 0 0.001 0.004 
 test 0.003 0.003 0.002 0.006 
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Таблиця Г.2 

Дескриптивні статистики для показника проміжку між класами на 

лінійно розділимих вибірках 

стат. показник набір даних LinearSVC NonSmoothSVC 
Мін. знач. train -0.804 0.001 
 test -4.635 -4.354 

1-й квартиль train 0.161 0.177 
 test -1.544 -1.504 

Медіана train 0.459 0.456 
 test -0.665 -0.614 

Середнє знач. train 0.486 0.507 
 test -0.843 -0.824 

3-й квартиль train 0.716 0.717 
 test -0.027 -0.03 

Макс. знач. train 1.526 1.588 
 test 0.62 0.619 

Кільк. спостер. train 1120 1120 
 test 1120 1120 

Станд. відхил. train 0.405 0.388 
 test 1.045 1.014 

Станд. помилка train 0.012 0.012 
 test 0.031 0.03 
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Таблиця Г.3 

Дескриптивні статистики для часу (секунди) побудови класифікатора 

на лінійно розділимих вибірках (для LinearSVC враховано час пошуку 

коефіцієнта “C”) 

стат. 
показник LinearSVC NonSmoothSVC NuSVC AdaBoost 
Мін. знач. 0.025 0.033 0.084 0.238 
1-й квартиль 0.802 13.933 0.308 1.71 
Медіана 5.815 65.097 3.139 4.448 
Середнє 
знач. 

15.315 94.876 44.985 10.253 

3-й квартиль 15.906 90.208 23.894 10.493 
Макс. знач. 231.539 1333.713 918.203 148.168 
Кільк. 
спостер. 

1120 1120 784 1120 

Станд. 
відхил. 

28.715 174.26 130.117 20.168 

Станд. 
помилка 

0.858 5.207 4.647 0.603 

 

Частотна представленність рівнів факторів у лінійно розділимих 

вибірках 

Таблиця Г.4 

Кількість наборів даних для рівнів фактору "кількість точок першого класу" у 

лінійно розділимих вибірках 

значення рівня кількість наборів даних 
1000 177 
11555 40 
13666 57 
15777 41 
17888 10 
20000 13 
3111 113 
500 456 
5222 86 
7333 68 
9444 59 
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Таблиця Г.5 

Кількість наборів даних для рівнів фактору "кількість точок для другого 

класу" у лінійно розділимих вибірках 

значення рівня кількість наборів даних 
1000 297 
11555 40 
13666 57 
15777 41 
17888 10 
20000 13 
3111 213 
5222 170 
7333 144 
9444 135 

 

Таблиця Г.6 

Кількість наборів даних для рівнів фактору "кількість змінних" у лінійно 

розділимих вибірках 

значення рівня кількість наборів даних 
140 359 
20 226 
260 487 
380 22 
500 26 

 

Таблиця Г.7 

Кількість наборів даних для рівнів фактору "проміжок між класами" у 

лінійно розділимих вибірках 

значення рівня кількість наборів даних 
sh: -0.2 70 
sh: 0 389 
sh: 0.2 661 
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Таблиця Г.8 

Кількість наборів даних для рівнів фактору "коефіцієнт «зашумленості» 

даних" у лінійно розділимих вибірках 

значення рівня кількість наборів даних 
ep: 0 378 
ep: 0.125 268 
ep: 0.25 226 
ep: 0.375 149 
ep: 0.5 99 

 

Таблиця Г.9 

Кількість наборів даних для рівнів фактору "кількість точок, помилково 

віднесених до іншого класу" у лінійно розділимих вибірках 

значення рівня кількість наборів даних 
sw: 0 979 
sw: 100 141 

 

Таблиця Г.10 

Кількість наборів даних для рівнів фактору "максимальна глибина (у 

відсотках) розташування точок, помилково віднесених до іншого класу " у 

лінійно розділимих вибірках 

значення рівня кількість наборів даних 
dp: 0 979 
dp: 10 137 
dp: 70 4 

 

Таблиця Г.11 

Кількість наборів даних для рівнів фактору "ширина полоси (у відсотках від 

максимальної глибини), в межах якої розташовані помилково віднесені до 

іншого класу точки" у лінійно розділимих вибірках 

значення рівня кількість наборів даних 
wd: 0 979 
wd: 100 46 
wd: 20 95 
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Таблиця Г.12 

Кількість наборів даних для рівнів фактору "початкове значення генератора 

випадкових чисел" у лінійно розділимих вибірках 

значення рівня кількість наборів даних 
1 584 
2 536 

 

 



Додаток Д 

Дескриптивні статистики показників якості та часу на лінійно 

нероздільних вибірках 

Таблиця Д.1 

Дескриптивні статистики для показника точності класифікації на 

лінійно нероздільних вибірках 

стат. показник набір даних LinearSVC NonSmoothSVC NuSVC AdaBoost 
Мін. знач. train 0.744 0.488 0.717 0.305 
 test 0.59 0.471 0.661 0.134 

1-й квартиль train 0.896 0.83 0.899 0.847 
 test 0.892 0.838 0.895 0.823 

Медіана train 0.941 0.897 0.943 0.892 
 test 0.94 0.893 0.948 0.877 

Середнє знач. train 0.932 0.87 0.937 0.876 
 test 0.925 0.872 0.938 0.854 

3-й квартиль train 0.977 0.963 0.976 0.932 
 test 0.979 0.959 0.979 0.925 

Макс. знач. train 0.999 0.999 0.997 1 
 test 1 1 1 0.991 

Кільк. спостер. train 3280 3280 3136 3280 
 test 3280 3280 3136 3280 

Станд. відхил. train 0.049 0.113 0.042 0.1 
 test 0.072 0.112 0.047 0.131 

Станд. помилка train 0.001 0.002 0.001 0.002 
 test 0.001 0.002 0.001 0.002 
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Таблиця Д.2 

Дескриптивні статистики для показника проміжку між класами на 

лінійно нероздільних вибірках 

стат. показник набір даних LinearSVC NonSmoothSVC 
Мін. знач. train -6.369 -4.379 
 test -4.099 -6.261 

1-й квартиль train -4.196 -1.965 
 test -1.674 -3.523 

Медіана train -1.459 -0.926 
 test -1.185 -1.76 

Середнє знач. train -2.25 -1.324 
 test -1.201 -2.19 

3-й квартиль train -0.913 -0.509 
 test -0.694 -0.994 

Макс. знач. train -0.033 -0.005 
 test 0.515 0.555 

Кільк. спостер. train 3280 3280 
 test 3280 3280 

Станд. відхил. train 1.725 1.09 
 test 0.733 1.467 

Станд. помилка train 0.03 0.019 
 test 0.013 0.026 
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Таблиця Д.3 

Дескриптивні статистики для часу (секунди) побудови класифікатора 

на лінійно нероздільних вибірках (для LinearSVC враховано час пошуку 

коефіцієнта “C”) 

стат. показник LinearSVC NonSmoothSVC NuSVC AdaBoost 
Мін. знач. 0.654 0.033 0.083 0.238 
1-й квартиль 57.11 2.508 3.141 1.6 
Медіана 195.826 23.748 13.21 4.312 
Середнє знач. 482.348 98.889 56.736 13.147 
3-й квартиль 588.393 98.511 41.807 14.29 
Макс. знач. 6627.153 1344.765 927.179 148.543 
Кільк. спостер. 3280 3280 3136 3280 
Станд. відхил. 748.709 208.035 134.333 23.892 
Станд. помилка 13.073 3.632 2.399 0.417 

 

Частотна представленність рівнів факторів у лінійно нероздільних 

вибірках 

Таблиця Д.4 

Кількість наборів даних для рівнів фактору " кількість точок першого класу " 

у лінійно нероздільних вибірках 

значення рівня кількість наборів даних 
1000 346 
11555 309 
13666 304 
15777 314 
17888 54 
20000 53 
3111 403 
500 144 
5222 430 
7333 451 
9444 472 
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Таблиця Д.5 

Кількість наборів даних для рівнів фактору "кількість точок для другого 

класу" у лінійно нероздільних вибірках 

значення рівня кількість наборів даних 
1000 346 
11555 309 
13666 304 
15777 314 
17888 54 
20000 53 
3111 423 
5222 466 
7333 495 
9444 516 

 

Таблиця Д.6 

Кількість наборів даних для рівнів фактору "кількість змінних" у лінійно 

нероздільних вибірках 

значення рівня кількість наборів даних 
140 1321 
20 1449 
260 318 
380 96 
500 96 

 

Таблиця Д.7 

Кількість наборів даних для рівнів фактору "проміжок між класами" у 

лінійно нероздільних вибірках 

значення рівня кількість наборів даних 
sh: -0.2 1363 
sh: 0 1084 
sh: 0.2 833 

 

Таблиця Д.8 

Кількість наборів даних для рівнів фактору "коефіцієнт «зашумленості» 

даних" у лінійно нероздільних вибірках 

значення рівня кількість наборів даних 
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ep: 0 496 
ep: 0.125 627 
ep: 0.25 642 
ep: 0.375 738 
ep: 0.5 777 

 

Таблиця Д.9 

Кількість наборів даних для рівнів фактору "кількість точок, помилково 

віднесених до іншого класу" у лінійно нероздільних вибірках 

значення рівня кількість наборів даних 
sw: 0 1410 
sw: 100 1870 

 

Таблиця Д.10 

Кількість наборів даних для рівнів фактору "максимальна глибина (у 

відсотках) розташування точок, помилково віднесених до іншого класу" 

у лінійно нероздільних вибірках 

значення рівня кількість наборів даних 
dp: 0 1410 
dp: 10 866 
dp: 70 1004 

 

Таблиця Д.11 

Кількість наборів даних для рівнів фактору "ширина полоси (у відсотках від 

максимальної глибини), в межах якої розташовані помилково віднесені до 

іншого класу точки" у лінійно нероздільних вибірках 

значення рівня кількість наборів даних 
wd: 0 1410 
wd: 100 968 
wd: 20 902 
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Таблиця Д.12 

Кількість наборів даних для рівнів фактору "початкове значення генератора 

випадкових чисел" у лінійно нероздільних вибірках 

значення 
рівня 

кількість наборів 
даних 

1 1634 
2 1646 
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Додаток Е 

Діаграма «боксплот» – опис 

Діаграма «боксплот» (також відома як коробковий графік, або ящик з 

вусами) містить короткий підсумок загального розподілу для змінної [24]. На 

діаграмі зображуються наступні важливі характеристики вибірки (рис. Е.1): 

- мінімальне значення (lower extreme)35 [25]; 

- нижній квартиль, або 1-й квартиль (lower quartile), нижче якого 

розташовано 25% спостережень; 

- медіана (median) нижче якої розташовано 50% спостережень. 

- верхній квартиль, або 3-й квартиль (lower quartile), нижче якого 

розташовано 75% спостережень; 

- максимальне значення (upper extreme)36 [25]; 

- середнє значення (mean) (середнє значення інколи не показується). 

Окрім зазначених характеристик вибірки візуально можна оцінити 

наявність асиметрії у разі, якщо медіана розташована із сувом від центра 

ящика. 

 

                                           
35 за наявності спостережень, які віднесено до «викидів», екстремальних значень 

(outliers) і які виходять за межі мінімального значення, вони додатково зображуються у 

вигляді окремих точок нижче мінімального значення. 

36 за наявності спостережень, які віднесено до «викидів», екстремальних значень 

(outliers) і які виходять за межі максимального значення, вони додатково зображуються у 

вигляді окремих точок вище максимального значення. 



 107 

 

Рисунок Е.1 Характеристики вибірки які зображені на діаграмі 

«боксплот»  (відтворено з [24]) 
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Додаток Ж 

 

 

Звіт про відрядження 

старшого наукового співробітника відділу №  115 

Бардадим Тамари Олексіївни  

у м. Мінськ, Республіка Білорусь, в Об'єднаний інститут проблем 

інформатики НАН Білорусі з 13.11.19 по 16.11.19 

 

Відповідно до договору М/99-2019 «Розробка методів, алгоритмів і 

інтелектуальної аналітичної системи для обробки і аналізу різнорідних 

клінічних та біомедичних даних з метою вдосконалення діагностики 

складних захворювань», що виконується за програмою співробітництва 

українських та білоруських вчених, з 13.11.2019 по 16.11.2019 відбувся візит 

в Об'єднаний інститут проблем інформатики НАН Білорусі.  

Метою візиту було ознайомлення партнерів з новими методами і 

програмними засобами побудови лінійних класифікаторів; обговорення 

плану проведення числових експериментів на даних різних типів; 

ознайомлення з результатами білоруських партнерів.  

За період відрядження виконано: 

1. Зроблено доповідь про нові методи і програмні засоби побудови лінійних 

класифікаторів, відображені у звіті за І етап виконання договору М/99-

2019.  

2. Обговорено результати білоруських партнерів, а саме: алгоритми 

попередньої обробки та виділення біомаркерів із біомедичних даних, 

зокрема алгоритм ранжування ознак за інформативністю для 

класифікації; алгоритм виділення комбінацій біомаркерів, що враховує 
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залежність ознак та дозволяє виключити їхній вплив; алгоритм виділення 

комбінацій біомаркерів на інтегрованих джерелах даних. 

3. Підготовлено матеріали для виступу на ХVIІ міжнародній науково-

практичній конференції “Математичне та програмне забезпечення 

інтелектуальних систем” (20-22 листопада 2019) про результати, 

отримані при виконанні договору М/99-2019. Назва доповіді: 

„Алгоритмы предобработки биомедицинских данных и программные 

средства для построения линейных классификаторов”, автори: 

Н.А. Новоселова, В.Ю. Скобцов (Объединенный институт проблем 

информатики НАН Беларуси), Ю.П. Лаптин, С.П. Осипенко, 

Т.А. Бардадым (Институт кибернетики имени В.М. Глушкова НАН 

Украины). 

4. Було обговорено план проведення числових експериментів на даних 

різних типів, а саме: на навчальних вибірках, що містять велику кількість 

елементів; на незбалансованих навчальних вибірках; на лінійно 

розділимих і лінійно нероздільних навчальних вибірках. 

5. Узгоджено період візиту білоруських партнерів до м. Києва. 

 

Документи під час візиту не передавалися. 

 

 

 


