
ВСТУП 

 

Оскільки більше продуктів стають розумними та зв'язаними, програмне 

забезпечення виникає як сполучна ланка для створення цінності, навіть для компаній, 

які продають фізичні товари. 

Зближення фізичного і цифрового світів починаються з датчиків і чуттєвих 

даних, які автоматизують та кількісно вимірюють відстеження шаблонів як для 

розподілу продукту, так і для поведінки клієнтів у фізичному світі. Такі дані стають 

валютою промислової інтернет-економіки, а також основою для нових послуг з 

підтримкою програмного забезпечення. 

Сьогодні все більше компаній, ніж коли-небудь, створюють набори даних, які 

можуть використовуватися для аналітики. Однак для того, щоб ці дані були 

корисними для більшої кількості людей, потрібно інший підхід, ніж покладатися на 

фахівців з вивчення даних. Автоматизація машинного навчання спрямована на те, щоб 

зробити дані зручними для використання широкої і неспеціалізованій аудиторії. 

Завдяки спрощенню аналізу даних та найголовніше, щоб побачити взаємозв'язок між 

наборами даних – автоматизація машинного навчання потенційно може дозволити 

використовувати високопрофесійні аналітичні можливості всіма співробітниками. 

Тепер машини можна сміливо застосовувати в областях, які раніше вважалися 

доступними лише людині. Хоча технології все ще далекі від ідеалу, ідея в тому, що 

комп'ютери постійно поліпшуються. Теоретично, вони можуть розвиватися 

нескінченно. В цьому основна ідея машинного навчання. 

Машини навчаються бачити зображення і класифікувати їх, вони можуть 

розпізнавати текст і числа на цих зображеннях, а також людей і місця. Причому 

комп'ютери не просто виявляють написані слова, а й враховують контекст їх 

вживання, включаючи позитивні і негативні відтінки емоцій. 
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Крім іншого, машини можуть слухати нас і відповідати. Віртуальні асистенти в 

наших смартфонах - будь то Siri, Cortana або Google Now - втілюють прориви в 

машинній обробці природної мови і продовжують розвиватися. 

Крім того, комп'ютери навчаються писати. Алгоритми машинного навчання вже 

генерують статті з новинами. Вони можуть писати про фінанси і навіть спорт. 

Такі функції можуть змінити всі види діяльності, засновані на введенні і 

класифікації даних, які раніше були під силу тільки людині. Якщо комп'ютер може 

розпізнати зображення, документ, файл або інший об'єкт і точно описати його, це 

відкриває широкі можливості для автоматизації. Аналітичні дані отримані з датчиків 

на промислових виробництвах, дозволяють вирішувати задачі прогнозування та 

навіть ліквідації майбутні аномалій та несправностей, за допомогою машинного 

навчання та глибинного навчання. Знаходження методів вирішення цієї задачі. Є. не 

тривіальною науковою проблемою. 
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1 НАУКОВА ПРОБЛЕМАТИКА. ЗАВДАННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ 

АНОМАЛІЙ ТА НЕСПРАВНОСТЕЙ НА ПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ. 

 

1.1 Постановка наукової задачі. 

Сьогодні все більше промислових компаній починають використовувати машинне 

навчання для виявлення аномалії та моніторингу стану обладнання. 

Зупинка виробництва результаті несправнойстей та аномалій в роботі обладнання 

призводить до фінансових збитків, а сучасні методи роботи з даними дозволяють 

моніторити прогнозувати роботу обладнання. 

Перед нами стоїть завдання ознайомитись з кількома різними методами та 

застосуваннями машинного навчання та статистичного аналізу, як застосувати ці 

підходи для вирішення конкретного випадку використання для виявлення аномалії та 

моніторингу стану обладнання на автоматизованому виробництві. 

В даний час стрімко розвиваються додатки методів машинного навчання (machine 

learning) і аналізу даних (data mining), що викликано, з одного боку, появою 

універсальних і практично корисних моделей алгоритмів, наприклад, бустінга (в його 

сучасній реалізації) і нейронних мереж, з іншого боку, певною тенденцією в бізнесі і 

індустрії покращувати прибутковість і якість послуг за допомогою сучасних IT-

технологій. Відзначимо, що така тенденція з'явилася в останнє десятиліття перш за 

все за рахунок мініатюризації і здешевлення пристроїв зберігання і обробки даних, 

датіфікаціі процесів компаній ( постійного логування, швидкого перекладу в зручний 

для обробки формат). Така тенденція привела до появи спеціального терміна - «Великі 

дані» (Big Data), як технології оперування з сучасними величезними масивами 

інформації. 

Якщо в інтернет-компаніях і банках подібні процеси почалися раніше (в силу 

специфіки їх діяльності, наявності логів, транзакцій і т. п.), то у виробництві та важкій 

промисловості застосування Big Data тільки починається. 
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Перш за все тут виникають наступні групи завдань:  

 прогноз споживання енергоресурсів і матеріалів, необхідних для виробництва, 

оптимізація закупівлі і доставки матеріалів; 

 оптимізація процесу виробництва (побудова моделей: як використовувані 

матеріали впливають на якість виробленого продукту); 

 прогнозування цін на продукцію, прогнозування попиту, планування 

сортаменту і оптимізація доставки продукції клієнтам; 

 діагностика обладнання, виявлення і прогнозування несправностей. 

1.2 Способи та методи вирішення задачі прогнозування. 

Висвітлимо методи машинного навчання та статистичного аналізу для 

виявлення аномалії, не вникаючи також у деякі більш технічні аспекти. 

В сучасній науковій літературі, що вирішую такі питання, зокрема, використовують 

наступні методи вирішення та прогнозування аномалій[2, 3, 4, 8, 11]: 

 Багатовимірний статистичний аналіз. 

 Виявлення багатоваріантної аномалії. 

 Відстань Махаланобіс. 

 Штучна нейронна мережа. 

 Задача «виключаючого АБО». 

 Мережі автокодування. 

 Кластеризація та візуалізація. 

Методи вирішення та прогнозування аномалій зображено на рисунку 1.1. 
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 Рисунок 1.1 –  Методи машинного навчання. 

 

Багатовимірний статистичний аналіз. 

Зменшення розмірності за допомогою аналізу основних компонентів: PCA 

(principal component analysis). 

Оскільки робота з високомірними даними часто є складною, існує декілька 

прийомів зменшення кількості змінних (зменшення розмірності). Однією з основних 

методик є аналіз основного компонента (PCA), який виконує лінійне відображення 

даних у просторі нижнього розміру таким чином, щоб дисперсія даних у 

низькомірному поданні була максимальною. На практиці будується коваріаційна 

матриця даних та обчислюються власні вектори цієї матриці. Власні вектори, які 
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відповідають найбільшим власним значенням (основні компоненти), тепер можуть 

бути використані для реконструкції великої частки дисперсії вихідних даних. 

Початковий простір функцій зменшений (з деякими втратами даних, але, зберігаючи 

найважливішу дисперсію) до простору, охопленого кількома власними векторами. 

Виявлення багатоваріантної аномалії. 

Для виявлення аномалій при роботі з однією або двома змінними візуалізація 

даних часто може бути хорошою відправною точкою. Однак, коли масштабувати це 

до великомірних даних (що часто трапляється у практичних програмах), такий підхід 

стає все складнішим. В сучасній науці такі задачі вирішуються за допомогою 

багатоваріантної  статистики. 

При роботі зі збором точок даних вони, як правило, мають певний розподіл 

(наприклад, розподіл Гаусса). Для виявлення аномалій більш кількісним способом 

спочатку обчислюємо розподіл ймовірностей p (x) з точок даних. Тоді, коли 

приходить новий приклад, x, ми порівнюємо p (x) з порогом r. Якщо p (x) < r, це 

вважається аномалією. Це тому, що звичайні приклади мають великий p (x), а 

аномальні приклади мають невеликий p (x) 

У контексті моніторингу стану це цікаво, оскільки аномалії можуть щось нам 

сказати про «стан здоров'я» контрольованого обладнання. Дані, що генеруються, коли 

обладнання наближається до відмови, або неоптимальної роботи, як правило, мають 

інший розподіл, ніж дані від «Здорового» обладнання. 

Відстань Махаланобіс. 

Розглянемо проблему оцінки ймовірності того, що точка даних належить до 

розподілу, як описано вище. Першим кроком потрібно знайти центроїд або центр маси 

зразкових точок. Інтуїтивно зрозуміло, що чим ближче питання до цього центру маси, 

тим більше шансів належати до набору. Однак нам також потрібно знати, чи множина 

розкинута на великий діапазон чи малий діапазон, щоб ми могли вирішити, примітна 

дана відстань від центру чи ні. Спрощений підхід полягає в оцінці стандартного 
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відхилення відстаней точок вибірки від центру маси. Підключивши це до звичайного 

розподілу, ми можемо отримати ймовірність того, що точка даних належить до того 

ж розподілу. 

Недоліком вищевказаного підходу було те, що точки вибірки розподіляються 

навколо центру маси сферичним чином. Якби розподіл був явно несферичним, 

наприклад еліпсоїдальним, тоді можна було б очікувати, що ймовірність того, що 

точка тесту, що належить до набору, залежатиме не тільки від відстані від центру 

маси, але і від напрямку. У тих напрямках, де еліпсоїд має коротку вісь, тестова точка 

повинна бути ближче, тоді як у тих, де вісь довга, точка випробування може бути далі 

від центру. Поклавши це на математичній основі, еліпсоїд, який найкраще 

представляє розподіл ймовірностей набору, можна оцінити, обчисливши матрицю 

коваріації зразків. Відстань махаланобіса (MD - the Mahalanobis distance) - це відстань 

точки випробування від центру маси, поділене на ширину еліпсоїда у напрямку до 

точки випробування. 

Щоб використовувати MD для класифікації тестової точки, що належить до 

одного з N класів, спочатку оцінюється коваріаційна матриця кожного класу, як 

правило, на основі зразків, які, як відомо, належать до кожного класу. У нашому 

випадку, оскільки нас цікавить лише класифікація "нормальна" проти "аномалія", ми 

використовуємо дані тренувань, які містять лише нормальні умови роботи для 

обчислення матриці коваріації. Потім, даючи тестовий зразок, ми обчислюємо MD на 

"нормальний" клас та класифікуємо тестову точку як "аномалію", якщо відстань 

перевищує певний поріг. 

Примітка обережності: Використання MD означає, що висновок можна 

проводити за допомогою матриці середнього значення та коваріації - і це властивість 

лише нормального розподілу. Цей критерій не обов'язково виконується в нашому 

випадку, оскільки вхідні змінні можуть бути не нормально розподілені. 
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Штучна нейронна мережа. 

Нейромережевий підхід виник з прагнення зрозуміти, яким чином мозок 

вирішує такі складні завдання, і реалізувати ці принципи в автоматичних пристроях. 

Доки штучні нейронні мережі (artificial neural networks, ANN) є лише гранично 

спрощеними аналогами природних нейронних мереж. Нервові системи тварин і 

людини набагато складніші тих пристроїв, які можна створити за допомогою сучасних 

технологій. Однак для успішного вирішення багатьох практичних завдань виявилося 

цілком достатньо «піддивитися» лише загальні принципи функціонування нервової 

системи. Деякі різновиди ANN представляють собою математичні моделі, що мають 

лише віддалену подібність з нейрофізіології, що аж ніяк не перешкоджає їх 

практичному застосуванню. 

Кластеризація та візуалізація. 

У багатьох прикладних задачах вимірювати ступінь подібності об'єктів істотно 

простіше, ніж формувати ознаки опису. Наприклад, два рядки з описом молекул ДНК 

або протеїнів набагато легше порівняти безпосередньо один з одним, ніж 

перетворювати кожен з них в вектор ознак, і потім порівнювати ці вектори. Те ж саме 

можна сказати про тексти, тимчасові ряди або растрові зображення.  

Завдання класифікації об'єктів на основі їх подібності між собою, коли 

приналежність навчальних об'єктів будь-яким класом не задається, називається 

завданням кластеризації. 

1.3 Проблематика використання нейронних мереж. 

Розглянемо більш детально методи штучних нейронних мереж (ANN) 

Задача «виключаючого АБО». 

Легко побудувати нейрони, що реалізують логічні функції І, АБО, НЕ від 

бінарних змінних x1 і x2, як зображено на рисунку 1.2. 
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Формула 1.1. 

 

Однак функцію x1 ⊕ x2 = [x1 ̸ = x2] - виключає АБО (exclusive or, XOR) 

принципово неможливо реалізувати одним нейроном з двома входами x1 і x2, 

оскільки безлічі нулів і одиниць цієї функції лінійно нероздільні. 

Можливі два шляхи вирішення цієї проблеми, як зображено на рисунку 1.3. 

Перший шлях - поповнити склад ознак, подаючи на вхід нейрона нелінійні 

перетворення вихідних ознак. Зокрема, якщо дозволити створювати всілякі твори 

вихідних ознак, то нейрон буде будувати вже не лінійну, а поліноміальну розділяючу 

поверхню. У разі виняткового АБО досить додати тільки один вхід x1x2, щоб в 

розширеному просторі безлічі нулів і одиниць виявилися лінійно нероздільні: 

 

 

Формула 1.2. 

 

Розширені пространства ознак, у яких лінійний класифікатор безпомилково 

розділяє навчальну вибірку, називають - спрямляючими. 
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Рисунок 1.2 Одношаровий персептрон, який реалізує операцію АБО. 

 

 

Рисунок 1.3 – Персептрони - реалізація елементарних логічних функцій. Зліва 

направо: І, АБО, XOR за допомогою додавання ознаки x1x2, XOR за допомогою 

двошарової мережі. 

 

Проблема полягає в тому, що підбір потрібних нелінійних перетворень є 

нетрівіальним завданням, яке для загального випадку до цих пір залишається 

невирішеним. 

Другий шлях - побудувати композицію з декількох нейронів. Наприклад, що 

виключає АБО можна реалізувати, подавши виходи І-нейрона і АБО-нейрона на вхід 

ще одному АБО-нейрона, як зображено на рисунку 1.4. 
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Рисунок 1.4 – Двошарова мережа, яка реалізує операцію виключає АБО. 

 

 

Формула 1.3. 

 

Подальше узагальнення цієї ідеї призводить до побудови багатошарових 

нейронних мереж, що складаються з величезної кількості пов'язаних нейронів і 

нагадують природні нейронні мережі.  

Приклад такої композиції показаний на рисунку 1.5. 

Значення всіх n ознак одночасно подаються на вхід всіх H нейронів першого 

шару. Потім їх вихідні значення подаються на вхід всіх M нейронів наступного шару. 

В даному випадку цей шар є вихідним - така мережа називається двошаровою. У 

загальному випадку мережа може містити довільне число шарів. Всі верстви, за 

винятком останнього, називаються прихованими (hidden layers). 

Обчислення вихідних значень мережі може здійснюватися з високим ступенем 

паралелізму, за число тактів, яке дорівнює кількості шарів. Існують ефективні 

апаратні реалізації нейронних мереж, в яких обчислення дійсно відбуваються 
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паралельно. Але поки на практиці частіше використовуються програмні реалізації, 

виконані на звичайних послідовних комп'ютерах. 

Обчислювальні можливості нейронних мереж. 

Виникає питання: чи будь-яку функцію можна уявити (хоча б наближено) за 

допомогою нейронної мережі? Наступні факти дозволяють відповісти на це питання 

ствердно. 

1. Будь-яка булева функція подана в вигляді двошарової мережі. Це тривіальний 

наслідок нейронного відображення функцій І, АБО, НЕ і відображення довільної 

булевої функції у вигляді диз'юнктивній нормальної форми. 

2. З простих геометричних міркувань випливає, що двошарова мережа з 

граничними функціями активації дозволяє виділити довільний опуклий 

багатогранник в n-вимірному просторі ознак. Тришарова мережа дозволяє ви- 

рахувати будь-яку кінцеву лінійну комбінацію характеристичних функцій опуклих 

багатогранників, отже, апроксимувати будь-які області з безперервним кордоном, 

включаючи неопуклі і навіть непоєднані, а також апроксимувати будь-які безперервні 

функції. 

3. У 1900 році Гільберт запропонував список з 23 невирішених завдань, які, на 

його думку, повинні були стати викликом для математиків XX століття. Тринадцята 

проблема полягала в наступному: чи можливо довільну безперервну функцію n 

аргументів представити у вигляді суперпозиції функцій меншого числа аргументів. 

Відповідь була дана А. Н. Колмогоровим. 
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Рисунок 1.5 – Багатошарова мережа з одним прихованим шаром. 

 

Мережі автокодування. 

Другий підхід ґрунтується на використанні нейромереж автокодера. Він 

заснований на аналогічних принципах, що і у вищезгаданому статистичному аналізі, 

але з деякими незначними відмінностями. 

Автоенкодер - це тип штучної нейронної мережі, що використовується для 

неспроможного вивчення ефективного кодування даних. Метою автокодера є 

вивчення представлення (кодування) для набору даних, як правило, для зменшення 

розмірності. Поряд зі стороною скорочення вивчається реконструююча сторона, де 

автоенкодер намагається генерувати зі зменшеного кодування представлення якомога 

ближче до його вихідного вводу. 

В архітектурному відношенні, найпростіша форма автокодера - це зворотна, не 

повторювана нейронна мережа, дуже схожа на безліч одношарових перцептронів, що 
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робить багатошаровий перцептрон (MLP - multilayer perceptron) - маючи вхідний шар, 

вихідний шар і один або кілька прихованих шарів, що з'єднують їх - але з вихідним 

шаром, що має таку ж кількість вузлів, що і вхідний шар, і з метою реконструкції 

власних входів. 

 

Рисунок 1.5 – Мережа автокодування. 

 

У контексті виявлення аномалії та моніторингу стану основна ідея полягає у 

використанні мережі автокодер для «стиснення» показань датчика для подання 

нижнього розміру, що фіксує кореляції та взаємодії між різними змінними. (По суті 

той же принцип, що і модель PCA, але тут ми також допускаємо нелінійні взаємодії 

між змінними). 
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Наступною дією мережа автокодерів навчається на даних, що представляють 

"нормальний" робочий стан, з метою спочатку стиснути, а потім відновити вхідні 

змінні. Під час зменшення розмірності мережа вивчає взаємодію між різними 

змінними і повинна мати можливість їх реконструювати назад до вихідних змінних на 

виході. Основна ідея полягає в тому, що в міру деградації обладнання, що 

контролюється, це повинно впливати на взаємодію між змінними (наприклад, зміни 

температури, тиску, вібрації тощо). Як це станеться, люди почнуть бачити посилену 

помилку в реконструкції мереж вхідних змінних. Відслідковуючи помилку 

відновлення конструкції, можна, таким чином, отримати вказівку на стан здоров'я 

обладнання, що контролюється, оскільки ця помилка буде збільшуватися по мірі 

погіршення обладнання. Подібно до першого підходу використання відстані 

«Mahalanobis», використовується розподіл ймовірності помилки відновлення, щоб 

визначити, нормальна чи аномальна точка даних. 

1.4 Дослідження алгоритмів кластеризації. 

Кластеризація полягає в розподілі безлічі об'єктів за категоріями так, щоб в 

кожній категорії - кластері - виявилися найбільш схожі між собою елементи. 

Кластеризувати об'єкти можна за різними алгоритмами. Найчастіше використовують 

такі: на основі центра ваги трикутника; на базі підключення; скорочення розмірності; 

щільності (засновані на просторової кластеризації); імовірнісні; машинне навчання, в 

тому числі нейронні мережі. Алгоритми кластеризації використовуються в біології 

(дослідження взаємодії генів в геномі, що нараховує до декількох тисяч елементів), 

соціології (обробка результатів соціологічних досліджень) і інформаційних 

технологій. 

Завдання кластеризації (або навчання без вчителя) полягає в наступному. Є 

навчальна вибірка Xl = {x1,. . . , Xl} ⊂ X і функція відстані між об'єктами ρ (x, x '). 

Потрібно розбити вибірку на непересічні підмножини, які називаються кластерами, 

так, щоб кожен кластер складався з об'єктів, близьких за метрикою ρ, а об'єкти різних 
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кластерів істотно відрізнялися. При цьому кожному об'єкту xi ∈ Xl приписується мітка 

(номер) кластера yi. 

Алгоритм кластеризації - це функція a: X → Y, яка будь-якому об'єктивн x ∈ X 

ставить у відповідність мітку кластера y ∈ Y. Безліч міток Y в деяких випадках відомо 

заздалегідь, однак частіше ставиться завдання визначити оптимальне число кластерів, 

з точки зору того чи іншого критерію якості кластеризації. 

Рішення завдання кластеризації принципово неоднозначно, і тому є кілька 

причин. 

По-перше, не існує однозначно найкращого критерію якості кластеризації. Відомий 

цілий ряд досить розумних критеріїв, а також ряд алгоритмів, які не мають чітко 

вираженого критерію, але здійснюють досить розумну кластеризації «з побудови». Всі 

вони можуть давати різні результати. 

По-друге, число кластерів, як правило, невідомо заздалегідь і установлюється 

відповідно до деякого суб'єктивним критерієм. 

По-третє, результат кластеризації істотно залежить від метрики ρ, вибір якої, як 

правило, також суб'єктивний і визначається експертом. 

Кластеризація (навчання без вчителя) відрізняється від класифікації (навчання 

з учителем) тим, що мітки вихідних об'єктів yi спочатку не задані, і навіть може бути 

невідомо саме безліч Y. У цьому сенсі завдання кластеризації ще більшою мірою 

некоректно поставлено, ніж завдання класифікації. 

Цілі кластеризації. 

Цілі можуть бути різними в залежності від особливостей конкретної прикладної 

задачі: 

 Спростити подальшу обробку даних, розбити безліч Xl на групи схожих об'єктів 

щоб працювати з кожною групою окремо (завдання класифікації, регресії, 

прогнозування). 
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 Скоротити обсяг збережених даних, залишивши по одному представнику від 

кожного кластера (завдання стиснення даних). 

 Виділити нетипові об'єкти, які не підходять до жодного з кластерів (завдання 

односкладової класифікації). 

 Побудувати ієрархію безлічі об'єктів (завдання таксономії). 

У першому випадку число кластерів намагаються зробити поменше. 

У другому випадку важливіше забезпечити високу ступінь подібності об'єктів 

усередині кожного кластера, а кластерів може бути скільки завгодно. 

У третьому випадку найбільший інтерес представляють окремі об'єкти, які не 

вписуються ні в один з кластерів. 

У всіх цих випадках може застосовуватися ієрархічна кластеризація, коли великі 

кластери дробляться на більш дрібні, ті в свою чергу дробляться ще дрібніші, і т.д. 

Такі завдання називаються завданнями таксономії (taxonomy). 

Результатом таксономії є не просте розбиття множини об'єктів на кластери, а 

деревовидна ієрархічна структура. Замість номера кластера об'єкт характеризується 

перерахуванням всіх кластерів, яким він належить, від великого до дрібного. 

Класичним прикладом таксономії на основі подібності є систематизація живих істот, 

запропонована Карлом Ліннеєм в середині XVIII століття. У сучасному уявленні 

біологічна ієрархія має близько 30 рівнів, 7 з них вважаються основними: царство, 

тип, клас, загін, сімейство, рід, вид. Таксономії будуються в багатьох областях знання, 

щоб упорядкувати інформацію про велику кількість об'єктів. Ми будемо розглядати 

алгоритми ієрархічної кластеризації, що дозволяють автоматизувати процес побудови 

таксономії. 

Типи кластерних структур. 

Спробуємо скласти реєстр різних типів кластрених структур, які можуть 

виникати в практичних завданнях. 



 

 

17 

 

 Згущення: внутрішньо кластерні відстані, як правило, менше між кластерних, 

рисунок 1.6. 

 

Рисунок 1.6 – Тип кластерної структури – «Згущення». 

 

 Стрічки: для будь-якого об'єкта знайдеться близький до нього об'єкт того ж 

кластера, в той же час існують об'єкти одного кластера, які не є близькими, 

рисунок 1.7. 

 

Рисунок 1.7 – Тип кластерної структури – «Стрічка». 

 

 Кластери з центром: в кожному кластері знайдеться об'єкт, такий, що майже всі 

об'єкти кластера лежать всередині кулі з центром в цьому об'єкті, рисунок 1.8. 
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Рисунок 1.8 – Тип кластерної структури – «Кластери з центром». 

 

 Кластери можуть з'єднуватися перемичками, що ускладнює роботу багатьох 

алгоритмів кластеризації, рисунок 1.9. 

 

 

Рисунок 1.9 – Тип кластерної структури – «Кластери з перемичками». 

 

 

 Кластери можуть накладатися на розріджений фон з рідкісних нетипових 

об'єктів, рисунок 1.10. 

 

Рисунок 1.10 – Тип кластерної структури – «Кластери з розрідженим фоном». 
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 Кластери можуть перекриватися, рисунок 1.11. 

 

 

Рисунок 1.11 – Тип кластерної структури – «Кластери з перекриттям». 

 

 Кластери можуть утворюватися не за принципом подібності, а по яким-небудь 

іншим, заздалегідь невідомим, властивостям об'єктів. Стандартні методи 

кластеризації тут безсилі, рисунок 1.12. 

 

 

Рисунок 1.12 – Тип кластерної структури – «Кластери без подібності». 

 

 Кластери можуть взагалі бути відсутнім. В цьому випадку треба застосовувати 

не кластеризацію, а інші методи аналізу даних, рисунок 1.13. 

 

Рисунок 1.13 – Тип кластерної структури – «Кластери відсутні». 
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Різні алгоритми кластеризації можуть бути більш-менш успішні в цих ситуаціях. 

Прості алгоритми, як правило, вузько спеціалізовані і дають адекватні результати 

тільки в одній-двох ситуаціях. Більш складні алгоритмом, такі як FOREL або 

агломеративна процедура Ланса-Вільямса, справляються з кількома типами ситуацій. 

Однак створення алгоритму, що успішно працює в усіх ситуаціях без винятку, 

представляється важким і навряд чи можливим до розв'язку завданням. 
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2 ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ В ЗАДАЧАХ 

ПРОГНОЗУВАННЯ АНОМАЛІЙ, INDUSTRY 4.0 ТА MAINTENANCE 4.0. 

 

2.1 Цифрова трансформація, цифровізація, Industry 4.0 - як рушії сучасної 

економіки. 

Головна мета, цифрової трансформації, цифровізації, Industry 4.0 - 

використання технології та даних для підвищення продуктивності та ефективності. 

Зв'язок та потік інформації та даних між пристроями та датчиками дозволяє 

забезпечити велику кількість доступних даних. Тоді ключовий механізм зможе 

використовувати ці величезні обсяги доступних даних і фактично витягти корисну 

інформацію, що дозволяє знизити витрати, оптимізувати потужність і звести час 

простою обладнання до мінімуму. 

Industry 4.0 - це назва, що дається сучасній тенденції автоматизації та обміну 

даними в промислових технологіях. Він включає:  

 Індустріальний Інтернет речей (Industrial Internet of things - IIoT), 

 бездротові датчики, 

 хмарні обчислення, 

 штучний інтелект (Artificial Intelligence AI), 

 машинне навчання (Machine Learning). 

Промисловість 4.0 зазвичай називають четвертою промисловою революцією. 

Четверта промислова революція, більш відома як Industry 4.0, отримала свою 

назву від ініціативи 2011 року, очолюваної бізнесменами, політиками і вченими, які 

визначили її як засіб підвищення конкурентоспроможності обробної промисловості 

Німеччини через посилену інтеграцію кіберфізічних систем, або CPS, в заводські 

процеси. Індустрія 4.0 орієнтована на споживачів інтернету речей, в якому предмети 

побуту, від автомобілів до тостерів, будуть підключені до Інтернету. 
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Рисунок 2.1 – Індустрія 4.0 та її основні складові. 

 

CPS – це інтеграція машин та девайсів підключених до Інтернету і людської 

праці. 

Нові принцип концепції, полягають у створенні мережі машин, які будуть не 

тільки виробляти товари з меншою кількістю помилок, але і зможуть автономно 

змінювати виробничі шаблони відповідно до необхідності, залишаючись високо 

ефективними. 

Індустрія 4.0 має потенціал змінити саме визначення людської праці. Оскільки 

машини можуть виконувати повторювані, рутинні завдання у виробництві з набагато 

більшою ефективністю, ніж люди, ці завдання будуть здебільшого автоматизовані. 
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Але замість того, щоб віднімати роботу у людей, люди займуться більш вимогливими 

до навичок, творчими завданнями, замість того щоб займатися грубою працею. 

Одним з найбільш відчутних аспектів четвертої промислової революції є ідея 

«сервіс-орієнтованого проектування». Воно може варіюватися від користувачів, що 

використовують заводські налаштування для виробництва власних продуктів, до 

компаній, які поставляють індивідуальні продукти індивідуальним споживачам. 

2.2 Дослідження проблематики впровадження Maintenance 4.0, на сучасних 

промислових виробництвах. 

В останні пару років принципи «Industry 4.0» та «Maintenance 4.0» отримали 

широке визнання на виконавчому рівні. Зараз відбувається перехід до впровадження 

цих принципів. Багато промислових організацій поклали обов'язки та бюджет на 

оцінку технологій та пілотні нові рішення. Хоча повномасштабне розгортання ще не 

є поширеним, ми спостерігаємо часткове впровадження Maintenance 4.0 у багатьох 

галузях технологічної галузі. 

Maintenance 4.0 (Технічне обслуговування 4.0) - це механізована цифрова версія 

всіх речей, які ми робимо протягом останніх сорока років, як люди, щоб забезпечити 

наші активи на користь нашої організації. Maintenance 4.0 включає цілісне уявлення 

про:  

 джерела даних, 

 способи підключення, 

 способи збору, 

 способи аналізу 

 рекомендовані дії, які слід вжити для забезпечення функціонування активів 

(надійності) та вартості (управління активами). 

Maintenance 4.0 - це застосування технологій Industry 4.0 (наприклад, промислова 

аналітика, автоматизація, робототехніка) до діяльності з експлуатації та 

обслуговування (O&M - Operations and Maintenance). Мета бізнесу подвійна: більш 
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високі показники виходу виробництва за рахунок поліпшення часу роботи обладнання 

та зниження експлуатаційних витрат. 

Наприклад, традиційне Maintenance 1.0 включає відправлення 

висококваліфікованих спеціалістів для збору показань аналізу вібрації машин на 

насосах, двигунах та коробках передач. Maintenance 4.0 включає бездротовий датчик 

вібрації, підключений до хмарного сервера та платформу машинного навчання для 

аналізу складних моделей та надання автоматизованих службових порад власнику 

активу. Завдяки Maintenance 4.0 спеціаліст з вібрацій більше не витрачатиме час на 

перегляд даних; дані, коли потребують експертного аналізу предметів, надійдуть до 

людини. Рішення - це те, що ми називаємо «цифровою допомогою» - партнерство між 

людиною та машиною. 

На зображенні нижче ми зображаємо поточний стан діяльності з реактивної 

готовності. У цьому сценарії промисловому заводу бракує розуміння того, чому 

виходить з ладу техніка. Як наслідок, коли трапляється поломка, виробництво 

повинно бути зупинене протягом позапланового часу ремонту обладнання. 
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Рисунок 2.2 – Індустрія 3.0 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Схематичне зображення отримання даних на датчиках. 

 

Завдяки Maintenance 4.0 промислова аналітика застосовується до даних 

датчиків, вбудованих у заводські машини. Штучний інтелект використовується для 
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виявлення змін, що розвиваються, і ремонт можна запланувати заздалегідь. Протягом 

цього періоду до запланованого відключення інструменти та деталі можна замовити 

та запланувати ремонт. Крім того, Maintenance 4.0 включає використання автоматики, 

робототехніки та безпілотників для зменшення фізичного огляду та автоматизації 

повторюваних завдань з експлуатації та обслуговування (O&M - Operations and 

Maintenance). 

 

 

Рисунок 2.4 – Maintence 4.0 

 

Дослідницьке опитування, проведене університетом Еморі щодо факторів, що 

гальмують розгортання Maintenance 4.0, свідчить про те, що первинними блокаторами 

є:  

 нерозуміння Industry 4.0, 

 дефіцит інженерних навичок 

 інші пріоритети. 

Вони зайняті вище, ніж бюджетні обмеження та стурбованість щодо складності 

програмного забезпечення та технологій. 

Подальші дослідження показують, що найважливішими чинниками, що 

впливають на масштабованість Maintenance 4.0, є навчання працівників заводу щодо 

нових процесів та підтримка вищого керівництва. 

Для аудиту готовності виробництва до Maintenance 4.0 необхідна оцінка 

наступних тем: 
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 Виконавчий внесок - Зміна починається з зобов'язання на рівні С. Розгортання 

Maintenance 4.0 є дорогим, а потенційний вплив на прибуток та рентабельність 

є значним. Керівникам потрібно буде володіти змінами та розподіляти ресурси 

(як люди, так і бюджетні). Надзвичайно важливо, щоб виконавчий спонсор був 

прихильним та активно займався впровадженням Maintenance 4.0. 

 Стратегічне бачення: Розглянутий вище виконавчий вхід повинен бути 

формалізований, а Maintenance 4.0 має відповідати стратегічному баченню 

організації. Якщо існує розрив між Maintenance 4.0 та стратегічним баченням, 

він, швидше за все, буде визначений як «оперативна або ініціатива з 

експлуатації та обслуговування (O&M - Operations and Maintenance)». 

Організація вважається готовою, якщо вищий менеджмент розробив 

стратегічний план, який широко розповсюджений. 

 Організаційна готовність: Враховуючи руйнівний характер оцифрування, 

певний рівень опору працівників є ймовірним. У промисловому секторі 

прийнято формувати групи оперативних технологій та інформаційних 

технологій. Успішна реалізація потребуватиме розбиття організаційних 

бар'єрів та вирівнювання між групами, які традиційно працювали автономно. 

Друге питання стосується занепокоєння працівників щодо їх здатності 

адаптувати набір навичок до нових технологій та процесів. Одне з потенційних 

питань полягає в тому, що нинішні співробітники з експлуатації та 

обслуговування (O&M - Operations and Maintenance)» опиняться у 

неблагополучному стані через відсутність розуміння машинного навчання. 

Інші працівники стурбовані тим, що автоматизація та робототехніка можуть 

поставити під загрозу безпеку їх роботи. Промислові заводи повинні 

визначити ці проблеми наперед і визнати стурбованість працівників. Слід 

враховувати включення в програми перекваліфікації та навчання у 

формалізованих установах розвитку працівників. 
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 Право власності на програму: Кому належить прийняття Maintenance 4.0? Чи 

Maintenance 4.0 вважається ініціативою науково-дослідних розробок або 

технологій? Чи призначені внутрішні чемпіони та євангелісти? Успіх буде 

залежати від того, чи належить прийняття Maintenance 4.0 особам, які мають 

повноваження вносити зміни та розуміти динаміку та політику організації. 

 Управління даними: великі дані є паливом промислової аналітики, керованої 

штучним інтелектом (AI). Перше питання, яке потрібно перевірити, - це 

доступність даних. Чи доступні дані, що генеруються датчиками, вбудованими 

в машини, для додатків промислової аналітики? Чи існують технічні чи 

організаційні проблеми, що обмежують доступ. Чи підтримують формат 

даних, схему та протокол машинне навчання? 

Хоча вищезазначений перелік не є вичерпним, ці нетехнічні питання слід оцінювати 

реально для підтримки успішного впровадження 

2.3 Використання методів машинного навчання в задачах прогнозування 

аномалій. 

Методи машинного навчання в промисловому виробництві використовується 

для: 

 Підключення до моніторингу стану. 

 Виявлення аномалії. 

 Прогнозування невдач при великих обмеженнях даних. 

Підключення до моніторингу стану. 

Будь-яка машина, будь то машина, що обертається (насос, компресор, газова або 

парова турбіна тощо) або машина, що не обертається (теплообмінник, дистиляційна 

колона, клапан тощо), врешті-решт досягне точки зносу. Цей момент може бути не 

фактичним збоєм в роботі або відключенням, але таким, при якому обладнання вже 

не працює в оптимальному стані. Це сигналізує про те, що для відновлення повного 
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експлуатаційного потенціалу може знадобитися деяке обслуговування. Простіше 

кажучи, визначення стану здоров'я нашого обладнання є сферою моніторингу стану. 

Найпоширеніший спосіб здійснення контролю за станом - це переглянути кожне 

вимірювання датчика з машини та накласти на нього обмеження мінімального та 

максимального значення. Якщо поточне значення знаходиться в межах, значить, 

машина справна. Якщо поточне значення знаходиться за межами меж, то машина 

небезпечна і надсилається сигнал тривоги. 

Відомо, що ця процедура встановлення меж жорсткого кодування тривожних 

сигналів посилає велику кількість помилкових тривог, тобто тривог для ситуацій, які 

є справді здоровими станами для машини. Також відсутні тривоги, тобто ситуації, які 

є проблемними, але не тривожні. Перша проблема не лише витрачає час та зусилля, 

але й наявність обладнання. Друга проблема є більш важливою, оскільки призводить 

до реальної шкоди, пов'язаної з витратами на ремонт та втраченою продукцією. 

Обидві проблеми зумовлені однією і тією ж причиною - стан здоров'я складної 

апаратури неможливо достовірно оцінити на основі аналізу кожного вимірювання 

самостійно (як це також показано на рисунку 1.1 у вищевказаному розділі про 

виявлення аномалії). 

Виявлення аномалії. 

Виявлення аномалії (або зовнішнє виявлення) - це ідентифікація рідкісних 

предметів, подій чи спостережень, які викликають підозри, значно відрізняючись від 

більшості даних. Зазвичай аномальні дані можуть бути пов'язані з якоюсь проблемою 

або рідкісною подією. Наприклад, банківські шахрайства, проблеми з медициною, 

дефекти конструкцій, несправне обладнання тощо. Цей зв’язок робить дуже цікавим 

можливість вибору, які точки даних можна вважати аномаліями, оскільки 

ідентифікація цих подій, як правило, дуже цікава з точки зору бізнесу. 

Це приводить нас до однієї з ключових цілей:  

Визначимо, чи є точки даних нормальними чи аномальними? 
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У деяких простих випадках, як на наведеному нижче прикладі, рисунок 2.5, 

візуалізація даних може дати нам важливу інформацію. 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Виявлення аномалії для двох змінних. 

 

У цьому випадку двовимірних даних (X і Y) візуально визначити аномалії стає 

досить легко через точки даних, розташовані поза типовим розподілом. Однак, 

дивлячись на фігури праворуч, неможливо ідентифікувати зовнішній вигляд аномалії 

безпосередньо досліджуючи одну змінну: Саме поєднання змінної X і Y дозволяє нам 

легко ідентифікувати аномалію. Це суттєво ускладнює справу, коли ми масштабуємо 

від двох змінних до 10 - 100 змінних, що часто трапляється в практичному 

застосуванні виявлення аномалії. 
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Моніторинг на основі машинного навчання. Прогнозування невдач при великих 

обмеженнях даних. 

Оскільки великі дані оперативно застосовуються до автоматизованого 

виробництва, одна унікальна проблема, з якою стикаються, - класи дисбалансу. У 

дисципліні Автоматизоване машинне навчання для обслуговування активів 

«Automated Machine Learning for Asset Maintenance» важливе значення мають 

незбалансовані дані «Imbalanced Data». 

При моделюванні прогнозного обслуговування потрібно вирішувати класичну 

проблему моделювання з незбалансованими даними, коли лише частина даних 

становить збій. 

 

Рисунок 2.6 – Моделювання з незбалансованими даними 

 

Цей вид даних викликає кілька питань. Хоча дані звичайних операцій (тобто 

дані про відмову), які складають більшість даних, схожі між собою, дані про відмову 

можуть відрізнятися одна від одної. Стандартні методи вибору особливостей та 

вилучення та конструювання функцій не працюють добре для незбалансованих даних. 

Більше того, показники, використані для оцінки моделі, можуть вводити в оману. 
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Наприклад, у класифікаційній моделі для набору даних, що містить понад 99% даних 

про відмову та менше 1% даних про відмову, майже ідеальну точність можна досягти, 

просто призначивши всі екземпляри даних більшості (невдача) клас. Однак ця модель 

не є корисною, оскільки ніколи не навчиться прогнозувати невдачу. Більш 

підходящими показниками для оцінювання цих типів моделей є точність, 

відкликання, «AUC» (Area Under the ROC Curve). 

Докладніше про обчислення цих показників. 

AUC означає «Площа під кривою ROC». Тобто AUC вимірює всю двовимірну 

площу під цілою кривою ROC (інтегральне числення) від (0,0) до (1,1).  

 

Рисунок 2.7 – AUC (Area Under the ROC Curve). 
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Замість звичайної точності слід обчислювати точність для кожного класу та 

повідомляти про середню величину цих точностей. 

«Крива ROС» (ROC curve Receiver Operating Characteristic curve) – 

характеристична крива, що працює на приймачі – це графік, на рисунку 2.9, що 

показує ефективність класифікаційної моделі при всіх порогах класифікації. Ця крива 

зображує два параметри: 

 Справжня позитивна ставка (True Positive Rate) 

 Хибнопозитивна ставка (False Positive Rate) 

Справжня позитивна ставка (TPR) є синонімом відкликання і тому визначається 

наступним чином: 

 

Рисунок 2.8 – Справжня позитивна ставка (TPR). 

 

Хибнопозитивна ставка (FPR) визначається наступним чином: 

 

Рисунок 2.9 – Хибнопозитивна ставка (FPR). 

 

Крива ROC малює TPR проти FPR за різних порогів класифікації. Зниження 

порогу класифікації класифікує більшу кількість позицій як позитивних, таким чином 

збільшуючи як помилкові, так і істинні позитивні результати. На наступному рисунку 

2.9 - показана типова крива ROC. 
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Рисунок 2.10 – ТP порівняно зі швидкістю FP при різних порогах класифікації. 

 

Для обчислення точок на кривій ROC ми могли б багато разів оцінювати 

логістичну регресійну модель з різними порогами класифікації, але це було б 

неефективно. На щастя, існує ефективний алгоритм на основі сортування, який може 

надати нам цю інформацію під назвою AUC. 

Глибинне навчання (Deep Learning - DL), що вважається передовими методами 

машинного навчання, показує дуже хороші показники, коли навчаються на великих, 

збалансованих наборах даних. Однак проблеми з технічним обслуговуванням активів 

передбачають незбалансовані дані, оскільки в класах є невелика кількість навчальних 
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зразків. Це відбувається тому, що збої, як правило, рідкісні стосовно звичайних 

операцій машин. Продуктивність методів глибинного навчання (Deep Learning -DL), 

З такими проблемами легко збирати вихідні дані, тоді як дані, що представляють 

цільовий клас, рідко або важко (дорого) отримати. Більшість існуючих потужних 

класифікаторів (наприклад, SVM, нейронні мережі, включаючи глибокі) 

передбачають збалансовані навчальні набори, а коли навчаються на незбалансованих 

наборах, вони демонструють погіршену ефективність класифікації. 

Стандартний класифікатор, навчений на незбалансованому наборі даних, 

значно перекошений у бік мажоритарного класу. Тепер розглянемо кілька популярних 

підходів поводження з незбалансованими навчальними наборами. а також більш 

традиційних класифікаторів в таких умовах значно падає. Більшість існуючих рішень 

для незбалансованих проблем зосереджені на налаштуванні даних для навчання. 

Методи відбору даних маніпулюють навчальним набором, щоб забезпечити 

стандартному класифікатору збалансований набір тренувань. Популярний підхід для 

врівноваження наборів даних - випадковий перебіг класу міноритарних груп для 

збільшення його розміру або випадкова піддиагностика класу більшості для 

зменшення його розміру. Цей метод простий і легкий для розуміння і показує хороші 

результати у багатьох випадках. Однак це може спричинити різні проблеми, такі як 

недооцінка «хороших» зразків та надмірна презентація «поганих» зразків, що 

спричиняє перевитрату та непридатне узагальнення через втрату цінної інформації. 
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Рисунок 2.11 – Клас міноритарних груп 

 

Більш новітні методи досягають кращих результатів, роблячи більш 

поінформовану недостатню вибірку класу більшості. Наприклад, важконегативний 

видобуток перенавчає модель на наборі зразків, неправильно класифікованих за 

моделлю, яка раніше навчалася на підмножині даних про навчання. На основі 

«Кластера пересимплінг» (Cluster-based oversampling - CBO) застосовує 

кластеризацію k-засобів до кожного класу, а потім перепробовує 4 з кожного кластеру 

для досягнення збалансованих наборів. Інформовані методи вибірки зменшують 

негативні узагальнення та надмірне оснащення, але в деяких випадках можуть також 

вводити артефакти. 
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Рисунок 2.12 – Cluster-based oversampling – CBO. 

 

Іншим підходом є синтетичний відбір проб, де синтетичні зразки збільшують 

набір даних. Процес збільшення може бути "доменним" збільшенням або "загальним" 

збільшенням. Розширення домену широко використовується при навчанні нейронних 

мереж для розуміння зображень. Наприклад, зображення можна перевертати, злегка 

обертати, змінювати розмір, обрізати та маніпулювати іншими способами, тоді як усі 

похідні екземпляри все ще представляють один клас. Хоча збільшення доменного 

типу призначене для домену, загальні методи діють безпосередньо на просторі 

функцій і, таким чином, є домен-агностичними. Прикладом такого методу є «Техніка 

перенапруження синтетичної меншості» (Synthetic Minority Oversampling Technique - 
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SMOTE). SMOTE добре справляється з різними проблемами, але може збільшити збіг 

примірників. 

 

Рисунок 2.13 – Synthetic Minority Oversampling Technique – SMOTE 

 

Завдяки машинному навчанню для обслуговування активів, алгоритми 

Advanced AI використовували складні методи для вирішення класів дисбалансу, щоб 

дати точний прогноз відмов. Коли система для автоматизованого виробництва 

побудувала її моделі глибокого навчання (Deep Learning - DL), необхідно було чітке 

розуміння вимог бізнесу та толерантності до помилкових негативів (FPR) та 

помилкових позитивів (TPR). Для деяких підприємств неспрогноз несправності може 

бути згубним (наприклад, несправністю парової турбіни) або надзвичайно дорогим 

(наприклад, зупинка виробництва на заводі), і в цьому випадку система повинна 

налаштувати модель машинного навчання (Machine Learning) для високого виклику. 

Фабрики вважають за краще, що модель помиляється на стороні обережності, 

оскільки економічніше робити технічне обстеження у відповідь на помилковий 

прогноз, а не на повне відключення. З іншого боку, помилкове передбачення провалу, 

коли його немає, не може бути проблемою для інших підприємств через втрату часу 

та ресурсів для усунення помилково передбачуваної несправності, і в цьому випадку 

модель повинна бути налаштована на високу точність. Мовою статистики, це 

«витратами на помилкову класифікацію». Фактична сума долара, пов'язана з 

помилковим прогнозом, може бути оцінена бізнесом, враховуючи витрати на ремонт, 
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від частини, а також робочої сили, кількісно визначаючи вплив на їхню марку та 

репутацію, задоволеність клієнтів тощо. 

Це має бути рушійним фактором для налаштування моделі для навчання з 

урахуванням витрат. 

Вчений з великими даними бореться з питаннями незбалансованих класів. 

Гнучкі та динамічні алгоритми системи засновані на штучному інтелекті та 

розроблені для адаптації до незбалансованих класів. 

 

Рисунок 2.14 –  «AutoML» та «Deep Learning» механізм навчання системи. 

 

2.4 Дослідження алгоритмів машинного навчання та глибинного навчання. 

Машинне навчання - це процес, в ході якого система обробляє велику кількість 

прикладів, виявляє закономірності і використовує їх, щоб прогнозувати 

характеристики нових даних. Цей процесс проіллюстровано на рисунку 2.15. 
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Рисунок 2.15 – Процесс ввиявлення закономірностей в машинному навчанні на 

простому прикладі. 

 

Машинне навчання (Machine Learning)  – поле інформатики, яке використовує 

статистичні методи, щоб надати комп'ютерним системам можливість "навчатися" 

(наприклад, прогресивно покращувати продуктивність щодо певного завдання) з 

даними, без того, щоб бути явно запрограмованим – «Цитата з Вікіпедії».[1] 

Глибинне навчання (також відомий як глибоке структуроване навчання або 

ієрархічне навчання) – є частиною більш широкого сімейства методів машинного 

навчання (Machine Learning)  на основі вивчення отриманих даних, на противагу 

специфічним для завдання алгоритмам. Вивчення може контролюватися, 

напівконтрулюватися або безконторльне – «Цитата з Вікіпедії».[2] 

Машинне навчання та Глибинне навчання використовуються у багатьох 

областях, включаючи комп'ютерне бачення, розпізнавання мовлення та машинний 

переклад. Для ефективного впровадження алгоритмів машинного навчання та 

глибинного навчання необхідно прийняти декілька важливих рішень: зробити вибір 

між десятками доступних методів та алгоритмів попередньої обробки та очищення 
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даних, налаштувати параметри в обраних алгоритмах та відкалібрувати кількість 

дерев або шарів (і вузлів на кожному рівні) набору даних. 

Ефективне впровадження машинного навчання та глибинного навчання, має 

високий вплив на продуктивність. Створення алгоритмів машинного навчання є 

виснажливим і трудомістким процесом, це вимагає знань і досвіду високопрофесійних 

інженерів та науковців (рідкі предмети споживання на сьогоднішньому ринку праці). 

Тим не менш все більше промислових підприємств мають потребу в рішеннях для 

машинного навчання де певні виробничі процеси виконуються автономно. 

Зв'язок цих технологій представленний на рисунку 2.16: ідея штучного 

інтелекту яка з'явилася першою - найбільша область на схемі нижче, потім машинне 

навчання - яке з'явилося пізніше, і, нарешті, глибинне навчання яке викликало 

стрімкий розвиток штучного інтелекту - знаходиться підобластю штучного інтелекту 

і машинного навчання.[3] 

 

Рисунок 2.16. Співвідношення штучного інтелекту, машинного навчання та 

глибинного навчання. 
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Машинне навчання  передбачує використання алгоритмів аналізу даних, 

отримання висновків і виносу рішення або передбачення можливих наслідків. Тобто, 

замість створення програм вручну за допомогою спеціального набору команд для 

виконання певного завдання, машину навчають на великій кількості даних і 

алгоритмів, машину навчають самостійно виконувати це завдання. 

Всі задачі, які вирішуються за допомогою машинного навчання, відносяться до 

однієї з наступних категорій. [4] 

Задача регресії - прогноз на основі вибірки об'єктів з різними ознаками. На 

виході повинно вийти дійсне число (2, 35, 76.454 і ін.), Наприклад ціна квартири, 

вартість цінного паперу після півроку, очікуваний дохід магазину на наступний 

місяць, якість вина при сліпому тестуванні.  

Задача класифікації - отримання категоріальної відповіді на основі набору 

ознак. Має кінцеву кількість відповідей (як правило, в форматі «так» або «ні»): чи є 

на фотографії кіт, чи є зображення людським обличчям, чи хворий пацієнт раком.  

Задача кластеризації - розподіл даних на групи: поділ усіх клієнтів мобільного 

оператора за рівнем платоспроможності, віднесення космічних об'єктів до тієї чи 

іншої категорії (планета, зірка, чорна діра і т.д).  

Задача зменшення розмірності - зведення великого числа ознак до меншого 

(зазвичай 2-3) для зручності їх подальшої візуалізації (наприклад, стиснення даних).  

Задача виявлення аномалій - відділення аномалій від стандартних випадків. На 

перший погляд вона збігається із завданням класифікації, але є одна істотна 

відмінність: аномалії - явище рідкісне, і навчальних прикладів, на яких можна навчити 

модель, або дуже мало, або просто немає, тому методи класифікації тут не працюють. 

Основна маса задач, що вирішуються за допомогою методів машинного 

навчання, відноситься до двох різних типів: навчання з учителем (supervised learning) 

або без нього (unsupervised learning). Однак цим учителем зовсім не обов'язково є сам 

програміст, який стоїть над комп'ютером і контролює кожну дію в програмі. 
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«Учитель» в термінах машинного навчання – це саме втручання людини в процес 

обробки інформації. В обох видах навчання машині надаються вхідні дані, які їй 

належить проаналізувати і знайти закономірності. Різниця лише в тому, що при 

навчанні з учителем є ряд гіпотез, які необхідно спростувати або підтвердити. Цю 

різницю пояснемо на прикладах. 

«Машинне навчання з учителем» – припустимо, в нашому розпорядженні 

виявилися відомості про десять тисяч машин на виробництві: час введення в 

експлуатацію, температура, тиск, вібрації за певний період часу, та несправності які 

були виявленні під час роботи. Нам необхідно створити модель, яка пророкує 

можливу несправність машини по наявним даним. Це ідеальний приклад машинного 

навчання з учителем: у нас є вхідні дані (кількість машин і їх властивості, які 

називаються ознаками) і готову відповідь по кожній з машин – дата їх можливої 

несправності. Програмі належить вирішити задачу регресії. 

«Машинне навчання без учителя» – у разі навчання без учителя, коли готових 

«правильних відповідей» системі не надано, все йде ще цікавіше. Наприклад, у нас є 

інформація лише про температуру, тиск, вібрації і ці дані потрібно розподілити по 

трьом групам, для кожної з яких належить відобразити кореляції, відхилення від 

нормальної роботи. Це завдання кластеризації. В цьому випадку належить розділити 

всі дані на 3 кластера (але, як правило, такого суворого і єдино можливого поділу 

немає). Якщо взяти іншу ситуацію, коли кожен з об'єктів у вибірці має сотнею різних 

ознак, то основною складністю буде графічне відображення такої вибірки. Тому 

кількість ознак зменшують до двох або трьох, і стає можливим візуалізувати їх на 

площині або в 3D. Це - завдання зменшення розмірності.  

Найбільш часто використовувані алгоритми машинного навчання.[5] 

Дерево прийняття рішень. 

Це метод підтримки прийняття рішень, заснований на використанні 

деревовидного графа: моделі прийняття рішень, яка враховує їх потенційні наслідки 
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(з розрахунком ймовірності настання тієї чи іншої події), ефективність, 

ресурсовитратність. Для бізнес-процесів це дерево складається з мінімального числа 

питань, які передбачають однозначну відповідь - «так» чи «ні». Послідовно давши 

відповіді на всі ці питання, ми приходимо до правильного вибору. Методологічні 

переваги дерева прийняття рішень - в тому, що воно структурує і систематизує 

проблему, а підсумкове рішення приймається на основі логічних висновків. 

Наївна Байєсівська класифікація.  

Наївні Байєсовські класифікатори відносяться до сімейства простих 

імовірнісних класифікаторів і беруть початок з теореми Байєса, яка стосовно до 

даного випадку розглядає функції як незалежні (це називається строгим, або наївним, 

припущенням). На практиці використовується в наступних областях машинного 

навчання:    

 визначення спаму, що приходить на електронну пошту; 

 автоматична прив'язка новинних статей по тематичними рубриками;  

 виявлення емоційного забарвлення тексту;  

 розпізнавання осіб і інших патернів на зображеннях. 

Байєсовські методи класифікації. 

Байєсівський класифікатор - широкий клас алгоритмів класифікації, 

заснований на принципі максимуму апостеріорної ймовірності. Для 

класифікаційного об'єкта обчислюються функції правдоподібності кожної з класів, 

по ним обчислюються апостеріорні ймовірності класів. Об'єкт відноситься до того 

класу, для якого апостеріорна ймовірність максимальна. 

Байєсівський підхід до класифікації заснований на теоремі, який стверджує, що 

якщо щільності розподілу кожного з класів відомі, то шуканий алгоритм можна 

виписати в явному аналітичному вигляді. Більш того, цей алгоритм оптимальний, 

тобто володіє мінімальною ймовірністю помилок. На практиці щільності розподілу 

класів, як правило, не відомі. Їх доводиться оцінювати (відновлювати) за навчальною 
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вибіркою. В результаті байесовский алгоритм перестає бути оптимальним, так як 

відновити щільність по вибірці можна тільки з деякою погрішністю. Чим коротше 

вибірка, тим вище шанси підігнати розподіл під конкретні дані і зіткнутися з ефектом 

перенавчання.  

Байєсівський підхід до класифікації є одним з найстаріших, але до сих пір 

зберігає міцні позиції в теорії розпізнавання. Він лежить в основі багатьох досить 

вдалих алгоритмів класифікації.  

До числа байєсівських методів класифікації відносяться: 

 Наївний байєсівський класифікатор 

 Лінійний дискриминант Фішера 

 Квадратичний дискриминант 

 Метод парзеновского вікна 

 Метод радіальних базисних функцій (RBF) 

 Логістична регресія 

Основна формула 

Нехай  — безліч описів об'єктів,  — безліч номерів (або найменувань) 

класів. На безлічі пар «об'єкт, клас»  визначена імовірнісна міра .  

Є кінцева навчальна вибірка незалежних спостережень 

 , отриманих згідно ймовірнісної мірою . 

Завдання класифікації полягає в тому, щоб побудувати алгоритм , 

здатний класифікувати довільний об'єкт . 

У байєсівської теорії класифікації ця задача поділяється на дві. 

 Побудова оптимального класифікатора при відомих щільностях класів. Ця 

подзадача має просте і остаточне рішення. 

 Відновлення щільності класів за навчальною вибіркою. У цій підзадачі 

зосереджена основна складність байєсівського підходу до класифікації. 

Побудова класифікатора при відомих щільності класів 
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Нехай для кожного класу  відома апріорна ймовірність . З'явиться 

об'єкт класу, і щільності розподілу  кожного з класів, звані також функціями 

правдоподібності класів. Потрібно побудувати алгоритм класифікації , доставляє 

мінімальне значення функціоналу середнього ризику (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.17 – Формула пошуку середнього ризику. 

 

Де  — ціна помилки або штраф за віднесення об'єкта класу до якого-небудь 

іншого класу (рисунок 2.2). 

 

Рисунок 2.18 – Алгоритм класифікації. 

 

Значення  інтерпретується як апостериорная ймовірність 

того, що об'єкт належить класу . 

Якщо класи рівнозначимі, , то об'єкт  просто відноситься до 

класу з максимальним значенням щільності розподілу в точці . 

За заданою підвибірки об'єктів класу побудувати емпіричні оцінки апріорних 

ймовірностей   і функцій правдоподібності . 

В якості оцінки апріорних ймовірностей беруть, як правило, частку об'єктів даного 

класу в навчальній вибірці. 

Відновлення щільності (функцій правдоподібності кожного з класів) є найбільш 

важким завданням.  

Найбільш поширені три підходи: параметричний, непараметричний і поділ 

суміші імовірнісних розподілів. Третій підхід займає проміжне положення між 

першими двома, і в певному сенсі є найбільш загальним.  
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Параметричне відновлення щільності при додатковому припущенні, що 

щільності нормальні (гаусові), призводять до нормального дискримінантного аналізу 

і лінійного Дискримінанту Фішера.  

Непараметричне відновлення щільності призводить, зокрема, до методу 

парзеновского вікна. 

Поділ суміші розподілів може бути зроблено за допомогою EM-алгоритму. 

Додаткове припущення, що щільності компонентів суміші є радіальними функціями, 

призводить до методу радіальних базисних функцій. Зазвичай в якості компонент 

суміші беруть, знову-таки, гаусові щільності. 

Таким чином, формула байєсівського класифікатора призводить до великої 

різноманітності байєсівських алгоритмів, що відрізняються тільки методом 

відновлення щільності. 

Наївний байєсівський класифікатор (naїve Bayes) заснований на тій же формулі 

і додатковому припущенні, що об'єкти описуються незалежними ознаками. 

Припущення про незалежність істотно спрощує завдання, тому що оцінити 

одновимірних щільності набагато легше. 

На жаль, воно вкрай рідко виконується на практиці, звідси і назва методу. 

Наївний байєсівський класифікатор може бути як параметричний, так і 

непараметрическим, в залежності від того, яким методом відновлюються одномірні 

щільності. 

Визначення класифікації. 

Для групування об’єктів (документів) або їх ознак використовуються два 

основні прийоми – класифікація і кластеризація. Класифікація та кластеризація це 

дві протилежні сторони стосовно участі користувача в процесі групування. 

Здійснення на практиці можливості автоматичного групування тематично близьких 

документів дозволяє побудувати тематичні каталоги. Механізм класифікації 

зазвичай встановлюється на відібраних документах тільки після завершення стадії 
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автоматичного виявлення згрупованих даних (кластерів). При класифікації 

використовуються статистичні кореляції для побудови правил розміщення об’єктів у 

певні категорії. Під класифікацією (Categorization) розуміють розподіл об’єктів за 

заздалегідь визначеними категоріями (на противагу кластеризації, де множина 

категорій заздалегідь невідома). Методи класифікації текстів лежать на стику двох 

областей – машинного навчання (machine learning, ML) і інформаційного пошуку 

(information retrieval, IR).  

 

Рисунок 2.19 – Класифікація. 

 

Відповідно, автоматична класифікація може здійснюватися: на основі 

заздалегідь заданої схеми класифікації і вже наявного множини класифікованих 

документів; повністю автоматизовано. Завдання класифікації полягає у визначенні 

приналежності об’єкту, що розглядається, одному або декільком класам. Класифікація 

текстів, зокрема, може визначатися загальною тематикою, наявністю певних 

дескрипторів або виконанням певних умов, іноді досить складних. Для кожного класу 
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експерти відбирають масиви типових об’єктів (документів), які використовуються 

системою класифікації в режимі навчання. Після того, як навчання закінчено, система 

за допомогою спеціальних алгоритмів зможе розподіляти вхідні потоки 

документальної інформації за класами.  

Класифікацію можна розглядати як задачу розпізнавання образів, при такому 

підході для кожного об'єкта виділяються набори ознак. У разі текстів ознаками є слова 

і взаємозалежні набори слів – терми, які містяться в текстах. Для формування набору 

ознак для кожного документа використовуються лінгвістичні і статистичні методи. 

Ознаки групуються в спеціальну таблицю – інформаційну матрицю. Кожен рядок 

інформаційної матриці відповідає одному з класів, кожен елемент рядка – одному з 

ознак; чисельне значення цього елемента визначається в процесі навчання системи 

класифікації. Коли навчання завершується, приналежність нового тексту до одного з 

класів встановлюється шляхом аналізу ознак цього тексту з урахуванням відповідних 

вагових значень.  

Існуючі алгоритми дозволяють здійснювати класифікацію з досить високою 

точністю, проте результати досягаються за рахунок великих розмірів інформаційної 

матриці, що визначаються загальним числом дескрипторів – термів. 

Автоматична класифікація, зокрема, може застосовуватися в таких процедурах 

інформаційного пошуку, як: 

 фільтрація (виборчий відбір) інформації 

 формування тематичних каталогів 

 пошук по класах 

 реалізація зворотного зв'язку за релевантністю шляхом класифікації результатів 

пошуку і вибору користувачем релевантних класів 

 розширення запитів за рахунок термів, що характеризують тематику класу 

 зняття омонімії (тобто облік тих випадків, коли один і той же слово може мати 

різне значення) 
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 автоматичне реферування 

Формальний опис класифікації. 

Для формального опису класифікацій використовують,  – множина об‘єктів 

(вузлів мережі або, наприклад, документів),   – множина категорій, ) – цільова функція, 

яка по парі ,  c визначає, чи відноситься документ i d до категорії j c (1 або True) або 

ні (0 або False). Задача класифікації полягає в побудові функції )' , максимально 

близької до ). 

Методи машинного навчання, які застосовуються для класифікації, 

передбачають наявність колекції заздалегідь класифікованих експертами об'єктів, 

тобто таких, для яких вже точно відомо значення цільової функції. Для того щоб після 

побудови класифікатора можна було оцінити його ефективність, ця колекція 

розбивається на дві частини, не обов'язково рівного розміру: 

 Навчальна (training-and-validation, TV) колекція. Класифікатор )' будується на 

основі характеристик цих об'єктів 

 Тестова (test) колекція. На ній перевіряється якість класифікації. Об'єкти з tst не 

повинні використовуватися в процесі побудови класифікатора 

Вже згадана класифікація називається чіткою бінарною, тобто мається на увазі, 

що існують тільки дві категорії, які не перетинаються. До такої класифікації зводиться 

багато завдань, наприклад, класифікація по множині категорій  розбивається на |C| 

бінарних класифікацій по множинам  . 

Часто використовується ранжирування, при якому множина значень цільової 

функції – це відрізок [0, 1]. Об'єкт при ранжируванні може ставитися не тільки до 

однієї, а відразу до декількох категорій з різним ступенем приналежності, тобто 

категорії можуть перетинатися між собою. 

Ранжирування і чітка класифікація. 

Для кожної категорії побудована функція ранжирування. Розглянемо задачу, 

яка полягає в тому, щоб від функції ранжирування перейти до точної класифікації. 
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Найбільш простий спосіб – для кожної категорії вибрати граничне значення (поріг). 

Якщо значення функції перевищує поріг, то документ відповідає категорії. Інший 

підхід: для кожного документа вибирати найближчі категорії, тобто категорії, на яких 

функція ранжирування приймає максимальні значення. 

Припустимо, що для кожної категорії i c побудована функція ранжирування 

(статусу приналежності до цієї категорії)  . Розглянемо задачу, яка полягає в тому, щоб 

від функції ранжирування перейти до точної класифікації. Найбільш простий спосіб – 

для кожної категорії i c обрати граничне значення (поріг). Інший підхід: для кожного 

документа d обрати k найближчих категорій, тобто k категорій, на яких  i приймає 

максимальні значення. 

Обрати порогове значення можна декількома способами:  

 Пропорційний метод. Навчальна колекція розбивається на дві частини. Для 

кожної категорії i c на одній частині навчальної колекції обчислюється, яка 

частина документів їй належить. Граничні значення вибираються так, щоб на 

іншій частині навчальної колекції кількість документів, що залишились, 

віднесених до i c , була такою ж.  

 Метод k найближчих категорій. Кожен документ i d вважається таким, що 

належить до k найближчих категорій, і відповідно до цього вибирається 

порогове значення. 

Міра близькості об‘єкта та категорії. 

Нехай кожній категорії  відповідає вектор 

розмірність простору термів. За правило класифікатору можна використовувати 

скалярний добуток:  

 

Рисунок 2.20 – Скалярний добуток. 
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Нормалізація здійснюється таким чином, щоб кінцева формула для  i 

представляла собою скалярний добуток – косинус кута між вектором категорії  та 

вектором із вагових значень термів, що входять до документу  

 

Рисунок 2.21 – Кінцева формула нормалізації. 

 

Координати вектора  визначаються в процесі навчання, яке проводиться по 

кожній категорії незалежно від інших. 

Метод Rocchio. 

Деякі класифікатори використовують так званий профайл для визначення 

категорії. Профайл – це список зважених термів, присутність або відсутність яких 

дозволяє найбільш точно відрізняти конкретну категорію від інших категорій.  

До таких методів класифікації відноситься і метод Rocchio, який відноситься до 

лінійних класифікаторів, в яких кожен документ представляється у вигляді вектора 

вагових значень термів. Профайл категорії i будемо розглядати як вектор N - кількість 

термів в словнику, значення елементів якого ki c в рамках методу Rocchio 

розраховується за формулою: 

 

Рисунок 2.22 – Rocchi. 

 

де wkj – це вага терма kt в документі j d (розраховується, наприклад, по 

принципу . В цій формулі D і E – 
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контрольні параметри, які характеризують значимість позитивних і негативних 

прикладів.  

Наприклад, якщо буде центром мас всіх документів, що 

відносяться до відповідної категорії.  

Функція i визначається як величина, обернена до відстані від вектора з 

вагових значень термів, що входять в документ d , до профайла категорії i –  , або 

як скалярний добуток цих векторів. Метод Rocchio дає задовільні результати в разі, 

коли документи з однієї категорії близькі один до одного по відстані. 

Метод лінійної регресі. 

Регресійний аналіз використовується в випадках, коли ознаки категорій 

можуть бути виражені кількісно у вигляді деякої комбінації векторів вагових значень 

термів, що входять в документи з навчальної колекції. Отримана комбінація може 

використовуватися для визначення категорії, до якої буде ставитися новий документ. 

У найпростішому випадку для вирішення цього завдання використовуються 

стандартні статистичні методи, такі як лінійна регресія.  

Метод регресії є варіантом лінійної класифікації, навченою відразу на всій 

колекції. При застосуванні регресійного аналізу для класифікації текстів 

розглядається множина термів ( F ) і множина категорій (C ). У цьому випадку 

навчальній колекції документів ставляться у відповідність дві матриці: 

 матриця документів D в навчальній колекції, в якій кожен рядок – це 

документ, а стовпець – терм, кількість рядків N – кількість документів в 

навчальній колекції; 

 матриця відповідей , в якій рядок i відповідає документу 

 – значення  .  

Метод регресії базується на алгоритмі знаходження матриці правил M , яка 

мінімізує значення норми матриці , тобто:  
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Рисунок 2.23 – Алгоритм знаходження матриці правил М. 

 

В лінійній алгебрі під нормою матриці розуміється функція, яка ставить у 

відповідність матриці числову характеристику. Норма матриці відображає порядок 

величини матричних елементів. У даному випадку рекомендується використовувати 

норму Фробеніуса , що дорівнює кореню квадратному із суми квадратів всіх 

елементів відповідної матриці:  

 

Рисунок 2.23 – норма Фробеніуса. 

 

Елемент mij початкової матриці M буде відображати ступінь належності i –го 

терму j –й категорії. 

Байєсовська логістична регресія. 

В моделі байєсовської логістичної регресії розглядається умовна ймовірність 

належності документу D класу  . 

Передбачається, що документ визначається термами, що входять в нього, 

тобто в рамках даної моделі документ – це вектор  – вага терма i , а N – 

розмір словника.  

Модель байєсовської логістичної регресії задається формулою:  

 

Рисунок 2.24 – Модель байєсовської логістичної регресії. 
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де  - вектор параметрів моделі, а M – логістична функція, в 

якості якої можна використовувати, наприклад: 

 

Рисунок 2.25 – Приклад логістичної функції. 

 

Основна ідея підходу полягає в тому, щоб використовувати попередній 

розподіл вектора параметрів  , в якому кожне конкретне значення  з великою 

ймовірністю може приймати значення, близьке до 0. При реальних розрахунках 

приймаються гіпотези про Гаусовький або Лапласів розподіл значень  , а також те, 

що всі величини  взаємно незалежні. 

Метод найменших квадратів. 

Метод найменших квадратів є одним із варіантів реалізації методу лінійної 

регресії. Зазвичай за допомогою лінійної регресії вирішують завдання по підгонці 

прямої, яка проходить через безліч точок. Ось як це робиться за допомогою методу 

найменших квадратів: провести пряму, виміряти відстань від неї до кожної з точок 

(точки і лінію з'єднують вертикальними відрізками), суму, перенести нагору. В 

результаті та крива, в якій сума відстаней буде найменшою, і є шукана (ця лінія пройде 

через точки з нормально розподіленим відхиленням від істинного значення). Лінійна 

функція зазвичай використовується при підборі даних для машинного навчання, а 

метод найменших квадратів - для зведення до мінімуму помилок шляхом створення 

метрики помилок. 

Логістична регресія. 

Логістична регресія - це спосіб визначення залежності між змінними, одна з 

яких категоріально залежна, а інші незалежні. Для цього застосовується логістична 
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функція (аккумулятивное логістичне розподіл). Практичне значення логістичної 

регресії полягає в тому, що вона є потужним статистичним методом передбачення 

подій, який включає в себе одну або кілька незалежних змінних. Це доцільно 

використовувати в наступних ситуаціях: кредитний скоринг; заміри успішності 

проведених рекламних кампаній; прогноз прибутку з певного товару; оцінка 

ймовірності землетрусу в конкретну дату. 

Метод опорних векторів (SVM). 

Це цілий набір алгоритмів, необхідних для вирішення завдань на класифікацію 

і регресійний аналіз. Виходячи з того що об'єкт, який знаходиться в N-вимірному 

просторі, відноситься до одного з двох класів, спосіб опорних векторів будує 

гіперплощину з мірність (N - 1), щоб всі об'єкти виявилися в одній з двох груп. На 

папері це можна зобразити так: є точки двох різних видів, і їх можна лінійно розділити. 

Крім сепарації точок, даний метод генерує гіперплощину таким чином, щоб вона була 

максимально віддалена від найближчої точки кожної групи. SVM і його модифікації 

допомагають вирішувати такі складні завдання машинного навчання, як сплайсинг 

ДНК, визначення статі людини по фотографії, висновок рекламних банерів на сайти. 

Метод ансамблів.  

Він базується на алгоритмах машинного навчання, що генерують безліч 

класифікаторів і розділяють всі об'єкти з тих, що отримують дані на основі їх 

усереднення або підсумків голосування. Спочатку метод ансамблів був окремим 

випадком байєсівського усереднення, але потім ускладнився і обріс додатковими 

алгоритмами:  

– Бустінг (boosting) - перетворює слабкі моделі в сильні за допомогою 

формування ансамблю класифікаторів (з математичної точки зору це є поліпшує 

перетином);  

– Беггінг (bagging) - збирає ускладнені класифікатори, при цьому паралельно 

навчаючи базові (поліпшує об'єднання); 
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– Коригування помилок вихідного кодування.  

Метод ансамблів - більш потужний інструмент у порівнянні з окремими моделями 

прогнозування, оскільки:  

– він зводить до мінімуму вплив випадковостей, усереднюючи помилки кожного 

базового класифікатора;  

– зменшує дисперсію, оскільки кілька різних моделей, що виходять з різних 

гіпотез, мають більше шансів прийти до правильного результату, ніж одна 

окремо взята;  

– виключає вихід за рамки безлічі: якщо сукупна гіпотеза виявляється поза безлічі 

базових гіпотез, то на етапі формування комбінованої гіпотези воно 

розширюється за допомогою того чи іншого способу, і гіпотеза вже входить в 

нього. 

Алгоритми кластеризації.  

Кластеризація полягає в розподілі безлічі об'єктів за категоріями так, щоб в 

кожній категорії - кластері - виявилися найбільш схожі між собою елементи. 

Кластеризувати об'єкти можна за різними алгоритмами. Найчастіше використовують 

такі: на основі центра ваги трикутника; на базі підключення; скорочення розмірності; 

щільності (засновані на просторової кластеризації); імовірнісні; машинне навчання, в 

тому числі нейронні мережі. Алгоритми кластеризації використовуються в біології 

(дослідження взаємодії генів в геномі, що нараховує до декількох тисяч елементів), 

соціології (обробка результатів соціологічних досліджень) і інформаційних 

технологій. 

Метод головних компонентів (PCA). 

PCA, являє собою статистичну операцію по ортогональному перетворенню, яка 

має на меті переклад спостережень за змінними, які можуть бути взаємопов'язані між 

собою, в набір головних компонентів - значень, які лінійно не корельовані. Практичні 

завдання, в яких застосовується PCA, - візуалізація і більшість процедур стиснення, 
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спрощення, мінімізації даних для того, щоб полегшити процес навчання. Однак метод 

головних компонентів не годиться для ситуацій, коли вихідні дані слабо впорядковані 

(тобто всі компоненти методу характеризуються високою дисперсією). Так що його 

застосовність визначається тим, наскільки добре вивчена і описана предметна 

область. 

Сингулярне розкладання. 

В лінійної алгебри сингулярне розкладання, або SVD, визначається як 

розкладання прямокутної матриці, що складається з комплексних або дійсних чисел. 

Так, матрицю M розмірністю [m * n] можна розкласти таким чином, що M = UΣV, де 

U і V будуть унітарними матрицями, а Σ - діагональної. Одним з окремих випадків 

сингулярного розкладання є метод головних компонент. Найперші технології 

комп'ютерного зору розроблялися на основі SVD і PCA і працювали в такий спосіб: 

спочатку особи (або інші патерни, які треба було знайти) представляли у вигляді суми 

базисних компонент, потім зменшували їх розмірність, після чого виробляли їх 

зіставлення з зображеннями з вибірки. Сучасні алгоритми сингулярного розкладання 

в машинному навчанні, звичайно, значно складніше і витонченішими, ніж їх 

попередники, але суть їх в цілому ньому змінилася. 

Аналіз незалежних компонент (ICA). 

Це один з статистичних методів, який виявляє приховані фактори, що 

впливають на випадкові величини, сигнали тощо. ICA формує модель для баз 

багатофакторних даних. Змінні в моделі містять деякі приховані змінні, причому 

немає ніякої інформації про правила їх змішування. Ці приховані змінні є 

незалежними компонентами вибірки і вважаються негауссовских сигналами. На 

відміну від аналізу головних компонент, який пов'язаний з даним методом, аналіз 

незалежних компонент більш ефективний, особливо в тих випадках, коли класичні 

підходи виявляються безсилі. Він виявляє приховані причини явищ і завдяки цьому 

знайшов широке застосування в самих різних областях - від астрономії і медицини до 
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розпізнавання мови, автоматичного тестування та аналізу динаміки фінансових 

показників. 

2.5 Дослідження доцільність використання машинного навчання та 

глибинного навчання на промисловому виробництві. 

Проаналізуємо доцільність використання алгоритмів машинного навчання та 

глибинного навчання на промисловому виробництві. 

Машинне навчання використовується на промислових підприємствах для 

прискорення процесу визначення моделей і застосування цих моделей до нових 

наборів даних. Знайшовши кореляції в наборах даних, співробітники можуть 

приймати більш обґрунтовані рішення, керуючись цими даними. Однак ініціативи 

машинного навчання повинні починатися з початкових наборів даних, які можуть 

бути використані для належного навчання алгоритмів. 

Наприклад, багато заводів, виробництв розглядають способи підвищення та 

поліпшення ефективності використання своїх машин. Для невеликих виробництв 

достатньо переглядати списки машин і відстежувати такі показники, як час 

експлуатації машини, частота ремонтів, витрачений на ремонт час та отриману 

кількість ресурсу від роботи машини. З невеликими наборами даних цей процес може 

виконуватися людьми (інженерами), заснованими на їх розумінні ситуації і досвіді.[6] 

Однак для корпорацій і промислових підприємств кількість машин та обсяг 

даних, доступних на основі використання машин, занадто великий і виходить з дуже 

великої кількості джерел одночасно. Для людини виявляти моделі в декількох наборах 

даних, які можуть постійно змінюватися, є складним завданням; для машин обробити 

дані з необхідною швидкістю набагато простіше. 

Інша проблема полягає в тому, що алгоритми не створюють себе самі. 

Традиційно отримання точних і корисних алгоритмів ґрунтувалося на наявності 

досить великого набору даних, визначенні того, як ці дані були створені, і фахівця з 

вивчення даних, який міг би навчати систему машинного навчання використовувати 
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дані. У минулому це залишило б доступним машинне навчання тільки для найбільших 

підприємств, які володіють і даними, і набором навичок для його використання. 

Сьогодні машинне навчання використовують для створення наступних 

аналітичних систем прогнозування: 

 якості продукції; 

 поломок і відмов; 

 ходу технологічного процесу; 

 економічних показників (наприклад, ціни і попиту). 

Одним з основних умов реалізації впровадження технологій інтернету речей і 

машинного навчання на виробництві є досить складний і довгий процес 

математичного моделювання процесу і / або об'єкта. Після створення математичної 

моделі, завдання управління даним процесом можна вирішити двома шляхами: 

 експертний аналіз (вручну) шляхом перебору різних варіантів значень 

параметрів процесу і визначення найбільш підходящого; 

 автоматично (методами математичної оптимізації) за рахунок автоматичного 

пошуку значень параметрів процесу або об'єкта за допомогою ЕОМ, які 

задовольняють заданій умові. 

До методів математичної оптимізації в методах машинного навчання 

відносяться: нейронні мережі, дерева рішень, методи комбінаторної оптимізації 

(генетичні алгоритми), методи нульового, першого і другого порядку та ін. 

Актуальність інтернету речей і машинного навчання в прогнозній аналітиці 

призводить до потреби в розробці спеціалізованих програмних продуктів під 

потенційного замовника.[8] 

Нам необхідно розробити додаток, що вибирає оптимальні алгоритми та 

гіперпараметри керованих даних, без будь-якого людського втручання 
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Додаток на основі автоматизованого машинного навчання та глибинного 

навчання вибирає оптимальний алгоритм та гіперпараметри керованими даними 

способом без будь-якого людського втручання. 

На виробництві працюють тисячі машин на кожній з них певна кількість 

датчиків, кожен з них повідомляє системі свої дані(температура, тиск, вібрація). 

Система проаналізує дані і визначить, що об'єднує ці датчики. Потім система буду 

постійно шукати закономірність у зміні даних датчиків. 

Припустимо, при збільшені тиску на машинах збільшується температура і це в 

свою чергу збільшує вібрації в роботі машини. Тепер, якщо комп'ютер дізнається, що 

тиск почав збільшуватись, він зробить висновок, що вам варто зменшити тиск на 

машині, та сповістить вас про можливі відхилення в роботі, і далі на основі отриманих 

даних рекомендувати відключити машину. 

Можемо виділити чотири переваги впровадження машинного навчання на Smart 

Factory.[6] 

1. Машинне навчання підвищує продуктивність праці. 

2. Машинне навчання забезпечує аналіз даних. 

3. Машинне навчання покращує управління технічним обслуговуванням.  

4. Машинне навчання може зберегти час та ресурси на ремонт та відновлення 

обладнання. 

Зосередимося на цих пунктах більш уважно.  

Дослідження показує, що машинне навчання на промисловому виробництві 

збільшує продуктивність, в середньому на 20 відсотків. Воно впливає майже на всі 

процеси і дозволяє створювати продукти більш ефективно.  

Машине навчання забезпечує аналіз даних, надає конкретну аналітик, також 

рекомендації та інформацію про стан виробництва. Машинне навчання покращує 

аналіз управління технічним обслуговуванням, управляє запасами і таким чином 

дозволяє ухвалювати більш правильні рішення про наступні кроки щодо розвитку 
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виробництва. Таким чином машинне навчання дозволяє виробництву постійно 

вдосконалюватися. 

Розглянемо як машинне навчання може зберігати час та ресурси на ремонт та 

відновлення обладнання. 

Процес виявлення несправностей на промисловому виробництві наведено на 

рисунку 2.26 

 

 

Рисунок 2.26. Процесс виявлення несправностей на промисловому виробництві. 

 

На схемі відображено: 

– Статус активної роботи машини (Machine asset condition); 

– Час роботи (Time); 

– Вартість ремонту (Cost to Repair); 

– Точки виявлення несправностей (Failure Detection Point); 

– Машинне навчання – прогноз обслуговування (Machine Learning Predictive 

Maintenance); 

– Традиційний – прогноз обслуговування (Traditional Predictive Maintenance); 

– Профілактичне обслуговування (Preventive Maintenance); 

– Реактивне(причинне) обслуговування (Reactive Maintenance). 
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Таким чином, переглянувши схему процесу виявлення несправностей на (Рисунок 

2.26), можемо зробити висновок, що завдяки використанню машинного навчання 

можна виявити можливу несправність на ранньому етапі роботи машини, та з 

мінімальними фінансовими витратами на ремонт та максимальним збереженням 

активного стану роботи машини усунути всі необхідні несправності в роботі машини. 

В цьому випадку ми використовуємо алгоритм класифікації без вчителя. 

Результати роботи алгоритму представлені на рисунку 2.27. 

 

Рисунок 2.27. Результати роботи алгоритму машинного навчання в процесі 

виявлення несправностей. 

 

2.6 Три рівні автоматизованого машинного навчання на автоматизованому 

промисловому виробництві. 

Машинне навчання робить складні статистичні рішення про дані, ґрунтуючись 

виключно на точності класифікації. Вона рекурсивно визначає і корелює мільйони 

потенційних дерев прийняття рішень до тих пір, поки не знаходить найбільш точної 

класифікації. Говорячи людською мовою, машина не розуміє, чому ці рішення мають 
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сенс, вона знає тільки те, що це найбільш точне рішення, ґрунтуючись на класифікації. 

І це дійсно проблема.[10] 

 

Рисунок 2.28 Дерево рішень, прорахунків з використанням машинного навчання). 

 

На діаграмі вище, рисунок 2.28, представлено дуже просте дерево рішень, 

отримане за допомогою класифікаторів машинного навчання. Еліпси - це різні набори 

даних, що використовуються класифікатором. Якби це було класифікатором типу 

датчиків машини, мало б це сенс для людини? Машинне навчання приймає рішення 

на основі алгоритмів найкращих ймовірностей, але що більш важливо, воно приймає 

рішення, які не мають ніякого очевидного пояснення з точки зору людини. 

Насправді, основна користь машинного навчання - вміння приймати рішення, 

які не очевидні людині - і це ж його потенційна небезпека. 

На автоматизованому виробництві використовується на трьох рівнях. [10] 

Розглянемо ці рівні: 
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Основний рівень «Автоматизованого Навчання машини (Automated Machine 

Learning)» - бездоглядне виявлення аномалії. Вдосконалений та розширений алгоритм 

отримує доступ до бази даних історії фабрики і створює комп'ютерну модель для 

передбачення поведінки машини на основі різних статистичних та обчислювальних 

методів.  

Він називається «Бездоглядним», тому що немає ніякої потреби, необхідності в 

мітках, ярликах даних, щоб навчити алгоритм очікувати поведінку (контрольний 

сигнал). Замість цього алгоритм вивчає нормальну поведінку датчика. На основі цього 

розуміння модель може виявити аномальну, аварійну поведінку, як показано на 

рисунку 2.27. 

Алгоритм також здатний наблизити базову лінію для кількості очікуваних 

аномалій, відхилень протягом встановленого періоду. Таким чином помилкові 

позитивні попередження зведені до мінімуму. Коли відхилення від очікуваної 

поведінки виявлені, попередження ініційовані та спрацьовують як потенційний тригер 

раннього виявлення відмови машини. 

 

Рисунок 2.28. Попередження про відхилення від очікуваної поведінки 
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Одним з основних переваг «Автоматизованого Навчання машини (Automated 

Machine Learning)» є те, що він не вимагає втручання людини. Алгоритм отримує та 

аналізує величезну кількість даних, які ніхто не може обробити. Завдяки технологіям 

хмарних обчислень, машинне навчання може масштабувати.  

На промисловому виробництві Smart Factory всі активні характеристики 

датчика фабрики можуть аналізуватися одночасно в режимі реального часу. Рішення 

глибинного навчання, які не вимагають (майже) ніякого людського втручання, також 

можуть скоротити витрачений час технічного персоналу на обслуговування та 

зосередити ресурси на інші важливі завдання. 

Не всі аномальні дані датчиків обов'язково вказують на погіршення або 

майбутню несправність, відмову у роботі. Наприклад, можливо, що замість даних 

датчиків, що вказують на час простою машини, сам датчик надсилає пошкоджені, 

дефектні дані. З цієї причини необхідні «Вдосконалені алгоритми штучного інтелекту 

(Advanced AI)», які базуються на дуже складних моделях даних. 

Наступний рівень «Автоматизованого Навчання машини (Automated Machine 

Learning)» - є розпізнавання образів кореляції. Алгоритм (AI) не тільки шукає 

«ненормальні» (аварійні) зразки даних, але шукає кореляції між «ненормальними» 

(аварійними) зразками, схемами. Завдяки машинному вивченню (ML) алгоритм 

отримує широке уявлення, аналізуючи всі аномальні дані, а потім виявляючи 

приховані шаблони (залежності) між різними моделями. Таким чином, алгоритм 

робить більш глибокий аналіз, метою якого є створення більшої кількості 

універсальних, стійких і надійних моделей, як показано на рисунку 2.27. 
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Рисунок 2.29 Машинне навчання - виявлення аномалій та виявлення кореляції. 

 

Третій аспект «Автоматизованого Навчання машини (Automated Machine 

Learning)» - це аналіз основних причин (першопричини), завдяки якому Smart Factory 

отримує цілісний поведінковий діагноз. Існує багато прихованих моделей, в яких 

лише машинне навчання має достатньо обчислювальні потужності для ідентифікації 

цих прихованих моделей. У типовому фабричному середовищі зв'язок «причин / 

ефектів», як правило, призначається інтуїтивно зрозумілим кореляціям, заснованим 

на логіці людини. В «Автоматизованому Навчанні машини (Automated Machine 

Learning)»  розширені, вдосконалені алгоритми виявляють контр-інтуїтивний аналіз 

основної причини (першопричини). 

Аналізуючи аномальні дані всіх датчиків у виробничому об'єкті, алгоритм може 

ідентифікувати послідовність «ненормальних» (аварійних) подій та простежити 

першопричину апаратного збою та несправності машини. Найголовніше, що, 

ізолюючи основну причину, фабрика також може встановити пріоритет у вирішенні 

проблем - пошук і усунення несправностей. 

Автоматизоване Бездоглядне навчання машин (Automated Unsupervised  

Machine Learning)»  може допомогти власникам фабрики, заводу прискорити їх 

перехід до «Розумного Виробництва (Smart Manufacturing)». За допомогою 
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«Наглядового машинного навчання (Supervised Machine Learning)» алгоритм повинен 

«вивчати» актив. Для деяких рішень, таких як «Siemens MindSphere», потрібна точна 

віртуальна репліка/копія так, щоб алгоритм міг дізнатись та вивчити точні 

специфікації машини. Єдиний спосіб визначити, чи важливий, значущий  стрибок в 

тиску або швидкості, для алгоритму, полягає в тому, щоб тісно зрозуміти машину. 
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3 РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ АРХІТЕКТУРИ ПРОГРАМНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА БАЗІ АЛГОРИТМІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ 

ПРОГНОЗОВАНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ. 

 

3.1 Використання алгоритмів машинного навчання для прогнозованого 

обслуговування обладнання. 

По мірі того, як більше продуктів стають розумними та пов’язаними, програмне 

забезпечення стає сполучною матерією для створення цінностей, навіть для компаній, 

що продають фізичні товари. Зближення фізичного та цифрового світів починається з 

датчиків та сенсорних даних, що автоматизує та кількісно визначає відстеження 

візерунків як для розподілу продукції, так і для поведінки споживачів у фізичному 

світі. Такі дані стають валютою промислової економіки Інтернету та основою для 

нових програмних послуг. 

Постійні вдосконалення сенсорних технологій - включаючи мініатюризацію, 

параметри підключення, продуктивність, вартість та енергоспоживання - роблять 

інтелектуальні продукти більш доступними. У міру розвитку цього рівня цифрової 

інфраструктури компанії зможуть скористатися зростаючими потоками даних, щоб 

застосувати потужну аналітику для розуміння, що може покращити існуючі послуги, 

збагатити досвід клієнтів, запропонувати нові знання та створити альтернативні 

потоки доходу не тільки за допомогою нових продуктів, але й також через абсолютно 

нові бізнес-моделі. 

Наприклад вітроелектростанція «ВЕС» повинна передбачати, чи не вийде з ладу 

вітрогенератор протягом найближчих кількох тижнів. Турбіни розташовані віддалено 

одна від одної, для відвідування, для огляду та ремонту забирається багато часу. У 

випадку зупинених операцій існує висока вартість, пов’язана з простоями та втратами 

доходу, заміною дорогих деталей та високими витратами на оплату праці. 
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Вітроелектростанція потребувала побудови моделі прогнозування технічного 

обслуговування на основі машинного навчання (Machine Learning ML). Через витрати 

на поїздку до віддалених місць, модель потребувала налаштування лише на 

надзвичайно ймовірні збої. Бізнес-вимога була більш толерантною до помилкового 

негативного (FPR), ніж до відносно хибно позитивного (TPR). Лише 1% даних, що 

становлять збій, система відібрала у вибірку класу міноритарності та налаштувала 

параметри моделі для високої точності. 

3.2 Розробка архітектури програмного забезпечення на базі алгоритмів 

машинного навчання для прогнозованого обслуговування «Auto-MDL». 

Auto-MDL (Automated Machine Learning) - це реалізація програми на базі базі 

алгоритмів машинного навчання для прогнозованого обслуговування. Він містить 

повний конвеєр машинного та глибокого навчання, який відповідає за відсутні 

пропущені значення, категоричні особливості, рідкісні та щільні дані та 

масштабування, відновлення, нормалізацію даних. 

Далі трубопровід застосовує алгоритми попередньої обробки та очищення та 

алгоритм ML та DL. 

Auto-MDL включає десятки алгоритмів ML, десятки методів попередньої обробки та 

всі відповідні гіперпараметри, що дає загалом сотні гіперпараметрів. 

Оптимізація продуктивності в Auto-MDL просторі в сотнях гіперпараметрів може 

бути повільною. Система запускає цей процес, використовуючи метанавчання, щоб 

розпочати завдання з хороших параметрів гіперпараметра, що походять з попередніх 

подібних наборів даних (використовуючи функцію подібності). Коли додається новий 

набір даних, алгоритм шукає подібні набори даних як вихідну точку і застосовує 

параметри з попереднього набору даних до нового. 

Друге вдосконалення полягало в автоматичному конструюванні ансамблів: замість 

того, щоб повертати єдиний параметр гіперпараметра (як стандартна байєсівська 

оптимізація), ми автоматично конструюємо ансамблі з моделей, навчених під час 
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байесівської оптимізації. Зокрема, ми використовуємо модельний ансамбль та стеки 

для створення невеликих потужних ансамблів із підвищеною прогнозованою силою 

та стійкістю. 

 

Рисунок 3.1 –  Архітетура «AutoMDL» та «Deep Learning» механізм навчання 

системи. 

 

Система дозволяє ефективно вирішувати такі завдання:  

 Перехід від реактивного до предиктивного технічного обслуговування(PdM - 

predictive maintenance). 

 Використання передових методик розбору інцидентів і відмов у роботі 

обладнання: RCFA, FMECA. 

 Використання технологій IIoT (Industrial Internet of Things). 

 Впровадження мобільних додатків SmartEAM. 

 Застосування сучасних підходів до обслуговування обладнання: RCM, RBM, 

TPM, 6σ (Six-Sigma). 

Основна стратегія управління технічним обслуговуванням (ТО) в системі - це 

RCM2 (reliability centered maintenance), головним принципом якої є недопущення 
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відхилення параметрів стану обладнання до значень, які призводять до порушення 

його функціонування. 

Вибір методу обслуговування бути різним навіть для однотипного устаткування, 

оскільки виконується з урахуванням «критичності» тієї чи іншої одиниці обладнання; 

для кожної буде знайдено потрібний підхід. 

Сучасне рішення задовольняє нові потреби підрозділів в технічному обслуговуванні 

обладнання, відповідні епосі цифрової економіки: 

 доступність в режимі реального часу інформації, отриманої в результаті аналізу 

великих даних, 

 персоналізація технічного обслуговування, 

 універсальність і багатозадачність персоналу і устаткування, 

 прогнозування і пост-прогнозування технічного стану обладнання. 

Переваги данної системи: 

 Перехід від моделі "Реагування" до моделі "Прогнозування" (Predictive 

Maintenance). 

 Звільнення персоналу від рутини реєстрації експлуатаційної статистики. 

 Застосування кращих практик ефективного ТО. 

 Проведення RCM-аналізу вбудованими засобами модуля SmartEAM. 

Як проходить впровадження данної системи:  

 Навчання персоналу і моделювання системи 

 Конфігурація системи і процесів 

 Введення в експлуатацію 

 Удосконалення і підтримка 

PdM (predictive maintenance, предиктивне обслуговування) - вид 

обслуговування обладнання, заснований на діагностиці та контролі його стану.  

Сучасний підхід до обслуговування обладнання заснований на методології RCM, 

відповідно до якої метою обслуговування є не підтримка кожної одиниці обладнання 
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в бездоганному стані (що вимагає невиправдано високих витрат), а забезпечення 

надійності критичних для діяльності підприємства виробничих і технологічних 

процесів. При цьому для некритичного обладнання можуть застосовуватися 

традиційні види обслуговування. 

 

Рисунок 3.2 –  PdM (predictive maintenance, предиктивне обслуговування). 

 

3.3  Візуалізація результатів роботи алгоритмів машинного навчання в 

задачах Maintenance 4.0. 

На рисунку 3.3 зображено один із прикладів роботи системи в встановленому 

вигляді. 
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Рисунок 3.3. – Auto-MDL system, головний екран користувача. 

 

Нижче на рисунку 3.4 наведено приклад візуалізації індикатора стану активів. 

 

Рисунок 3.4– Індикатори стану активів. 
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Нижче на рисунку 3.5 наведено приклади показників, які використовуються як 

шаблон для визначення вимог до продуктивності. 

 

Рисунок 3.5 – Вимоги визначення продуктивності. 

 

На рисунку 3.6, представлено дешборд з датчиками однієї обраної машини. 

Рисунок 3.6 – Дешборд з датчиками однієї машини 
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Як видно на рисунку 3.6, дані отримані у певний проміжок часу відображаються 

різним кольором в залежності від критичності або типу показника, та записуються до 

навпроти кожного з датчиків. 

Рисунок 3.7 – Панель дешборду з відображенням аномалій у певний проміжок часу. 

 

На рисунку 3.7 відображенно один із модулів программи, задача модулю 

відображати отриманні данні, та після обробки алгоритмами машинного навчання 

відображати теперешній стан та поведінку яка очікується. 

Розглянемо модуль з відображення данних у реальному часі, та за обраний 

період, на рисунку 3.8 приклад виведення данних отриманих з датчиків обраної 

машини за останню годину роботи. 

У першій частині модулю відображаються отримані з датчиків дані, до обробки 

алгоритмами машинного навчання, у вигляді корреляцій. У другій частині 

відображаються дані після обробки алгоритмами машинного навчання, з яких 

побудовані кореляції з виявленими аномаліями у роботі. 



 

 

77 

 

Рисунок 3.8 – Корреляції необробленних даних, та корреляції виявлених аномалій, 

після проходження через механізми машинного навчання. 

 

Нижче, на рисунку 3.9 приклад дешборду, з відображенням місцезнаходження 

машин, де спеціальними маркерами та кольром відмічається їх стан. Під картою 

відображаються спеціальні індикатори, які вказуть на теперешній стан машини, та у 

відсотках визначають ступінь несправності. 



 

 

78 

 

 

 Рисунок 3.9 – Глобальне відображення машин на карті та індикатори криточності 

несправностей. 

 

Перспективи: 

Із зменшенням вартості збору даних за допомогою датчиків, а також з 

підвищеним зв’язком між пристроями, можливість отримання цінної інформації з 

даних стає все більш важливою. Пошук шаблонів у великій кількості даних - це сфера 

машинного навчання та статистики, і, на мою думку, існує величезна можливість 

використовувати інформацію, приховану в цих даних, для підвищення 

продуктивності в декількох різних областях. Виявлення аномалії та моніторинг стану, 

як описано - лише одна з багатьох можливостей. 

В майбутньому я вважаю, що машинне навчання буде використовуватися 

набагато більше способів, ніж ми навіть сьогодні можемо уявити.  
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ВИСНОВКИ 

 

Магістерська робота, присвячена дослідженню «Прогнозування аномалій на 

автоматизованому виробництві на основі методів штучного інтелекту». 

Оскільки все більше промислових виробництв переходить на технології Industry 

4.0 та Maintenance 4.0, очевидно, існує величезна потреба в прогнозованому 

обслуговуванні величезних масивів даних з датчиків, що встановлюються на 

промисловому обладнанні.  

Потрібно технологічне рішення, щоб підприємства могли приймати та 

масштабувати прогнозний промисловий ІОТ на своїх об’єктах. Для цього була 

розроблена система Auto-MDL - це нестандартне рішення для промислових 

підприємств, які переходять на Industry 4.0, використовуючи аналогічний рівень 

ресурсів та можливостей при експлуатації в старих умовах. 

В першому розділі – «Наукова проблематика. Завдання прогнозування аномалій 

та несправностей на промисловому виробництві». Була визначена наукова 

проблематика даної задачі та досліджений сучасний стан використання методів 

вирішення задачі прогнозування. Більш детально було досліджено - проблематику 

використання нейронних мереж та досліджено алгоритми кластеризації. 

В другому розділі – «Використання методів машинного навчання в задачах 

прогнозування аномалій, Industry 4.0 та Maintenance 4.0». Були дослідженні алгоритми 

машинного та глибинного навчання, та описані результати впровадження алгоритмів 

машинного навчання для виявлення аномалій на реальному промисловому 

виробництві. 

В третьому розділі – «Розробка автоматизованої архітектури програмного 

забезпечення на базі алгоритмів машинного навчання для прогнозованого 

обслуговування». Було описано промисловий реальний приклад з використанням 

системи на автоматизованому виробництві.  


