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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Дана робота присвячена розробці та 

дослідженню методів і алгоритмів кластеризації, яка широко 

використовується в системах інтелектуального аналізу даних. Синонімами 

терміна інтелектуальний аналіз даних є видобуток даних (data mining), 

виявлення знань (knowledge discovery) [1,2]. Інтелектуальний аналіз даних 

пов'язаний з пошуком в даних прихованих нетривіальних і корисних 

закономірностей, що дозволяють отримати нові знання про досліджувані 

дані. Особливий інтерес до методів аналізу даних виник у зв'язку з розвитком 

засобів збору і зберігання даних, що дозволив накопичувати великі обсяги 

інформації. Перед фахівцями з різних областей людської діяльності постало 

питання про обробку даних, що збираються, перетворення їх в знання. Відомі 

статистичні методи покривають лише частину потреб по обробці даних, і для 

їх використання необхідно мати чітке уявлення про закономірності. У такій 

ситуації методи інтелектуального аналізу даних набувають особливої 

актуальності. Їх основна особливість полягає у встановленні наявності та 

характеру прихованих закономірностей в даних, тоді як традиційні методи 

займаються головним чином параметричною оцінкою вже встановлених 

закономірностей.  

Серед методів інтелектуального аналізу даних особливе місце 

займають класифікація та кластеризація. Класифікація, при відомому 

заздалегідь угрупованню даних на підмножини (класи), встановлює 

закономірність, за якою дані групуються саме таким чином. Кластеризація ж, 

грунтуючись на встановленому щодо схожості елементів, встановлює 

підмножини (кластери), в які групуються вхідні дані. У широкому колі 

завдань знайшли своє застосування методи нечіткої кластеризації, в яких 

елементи вхідної безлічі відносять до того чи іншого кластеру на підставі 

значення функції приналежності. Нечітка кластеризація одна з найбільш 
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опрацьованих методик інтелектуального аналізу даних. Однак, традиційні 

методи нечіткої кластеризації не дають прийнятних рішень на даних зі 

складною внутрішньою структурою. Це пов'язано з низкою припущень, які 

закладаються в ці методи: кластери мають задану форму і особливу 

внутрішню точку – центр кластера; розбиття визначається, виходячи із 

взаємозв'язків між даними і центрами кластерів. Так як кластери в 

загальному випадку можуть бути довільної форми і не мати центрів, 

актуальним є розроблення методу кластеризації, вільного від зазначених 

припущень і такого, що забезпечує розбиття тільки на базі відносин на 

досліджуваних даних. 

Завдання кластеризації має різні способи вирішення. Складність 

полягає у відсутності на момент початку аналізу будь-якої додаткової 

інформації про дані. У зв'язку з цим можливу безліч рішень по потужності 

можна порівняти з вхідною безліччю, що на практиці неприйнятно. Для 

якісного і швидкого вирішення завдання кластеризації необхідні методики 

вибору найкращих рішень. Тому особливої актуальності має розробка 

методики кластеризації, при якій вибір найкращого рішення здійснюється 

формально, за заданими критеріями. 

Мета та завдання дослідження. Метою даної роботи виступає 

дослідження та розробка алгоритмів кластеризації для інтелектуального 

аналізу даних користувачів. 

Для досягнення поставленої мети у роботі необхідно виконати низку 

завдань: 

 розкрити сутність та основи кластеризації; 

 здійснити огляд засобів інтелектуального аналізу даних; 

 визначити проблематику та здійснити постановку завдання 

дослідження; 

 виконати цільовий аналіз системи інтелектуального аналізу 

даних користувачів за допомогою алгоритму кластеризації; 

 запропонувати математичний аспект дослідження; 
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 окреслити алгоритм реалізації системи інтелектуального аналізу 

даних користувачів; 

 розробити систему інтелектуального аналізу даних користувачів 

за допомогою алгоритму кластеризації; 

 виконати тестування системи інтелектуального аналізу даних 

користувачів за допомогою алгоритму кластеризації; 

 визначити економічний ефект від впровадження. 

Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом роботи виступають 

алгоритми кластеризації для інтелектуального аналізу даних. 

Предметом є процес дослідження та розробка алгоритмів кластеризації 

для інтелектуального аналізу даних користувачів. 

Методи дослідження. Методологічною базою є роботи по методам 

кластеризації, в тому числі присвячені практичним аспектам їх застосування. 

У роботі використано математичний апарат теорії нечітких множин, методи 

дискретної та обчислювальної математики. 

Наукову новизну роботи складають: 

1) визначення нечітких відносин толерантності та еквівалентності, що 

дозволяють породжувати їх з властивостей досліджуваних даних; 

2) метод і алгоритм агломеративної ієрархічної кластеризації, варіант 

Ланса-Вільямса з оптимізацією продуктивності (редуктивний алгоритм) і 

п'ятьма різними функціями знаходження відстані між кластерами, засновані 

на відносинах, що породжуються даними, і не роблять припущень про форму 

кластерів і наявності в них центрів, і, отже, позбавлені недоліків традиційних 

методів; 

3) критерії якості кластеризації, придатні для побудови адаптивної 

системи; 

4) методика агломеративної ієрархічної кластеризації, заснована на 

використанні критеріїв оцінки якості рішення і дозволяє повністю 

формалізувати рішення задачі кластеризації. Відмінною особливістю 

методики є оцінка якості кожного розбиття і вибір найкращого з них. Крім 
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того, дана методика і рекомендації по її застосуванню дозволяють значно 

скоротити ресурси, що витрачаються на аналіз даних. 

Обгрунтованість і достовірність отриманих результатів 

забезпечується коректністю застосовуваного математичного апарату, 

строгими доказами запропонованих теорем і тверджень; узгодженістю 

отриманих результатів при використанні запропонованих методів і 

алгоритмів з результатами застосування відомих підходів на тестових 

прикладах і задачах. 

Практична значимість роботи полягає в тому, що запропоновані 

метод і алгоритм агломеративної ієрархічної кластеризації дозволяють 

ефективно виявляти в даних кластери довільної форми; наведені в роботі 

критерії дозволяють оцінити якість рішень задачі кластеризації, одержуваних 

як за допомогою традиційних методів, так і за допомогою нового методу 

пропонованого в роботі; описана в роботі методика агломеративної 

ієрархічної кластеризації і рекомендації по її застосуванню дозволяють 

значно формалізувати аналіз даних і скоротити ресурси, що витрачаються на 

нього; реалізована в складі системи мобільних агентів методика адаптивної 

кластеризації дозволяє підвищити рівень ефективності застосування системи 

для вирішення завдань інтелектуального аналізу даних. 

Структура роботи. Структуру роботи складають вступ, три розділи, 

висновки, список використаної літератури.  
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РОЗДІЛ 1. 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

1.1 Кластеризація: сутність, основи 

 

Кластеризація (або кластерний аналіз) – це задача розбиття множини 

об'єктів на групи, що називаються кластерами. Всередині кожної групи 

повинні бути «схожі» об'єкти, а об'єкти різних групи повинні бути як можна 

більш відмінні. Головна відмінність кластеризації від класифікації полягає в 

тому, що перелік груп чітко не встановлений і визначається в процесі роботи 

алгоритму. 

Застосування кластерного аналізу в загальному вигляді зводиться до 

наступних етапів: 

1) Відбір вибірки об'єктів для кластеризації. 

2) Визначення множини змінних, за якими будуть оцінюватися 

об'єкти у вибірці. При необхідності – нормалізація значень 

змінних. 

3) Обчислення значень міри подібності між об'єктами. 

4) Застосування методу кластерного аналізу для створення груп 

схожих об'єктів (кластерів). 

5) Представлення результатів аналізу. 

Після отримання та аналізу результатів можливе коригування обраної 

метрики і методу кластеризації до отримання оптимального результату. 

Заходи відстаней 

Отже, як визначати «схожість» об'єктів? Для початку потрібно скласти 

вектор характеристик для кожного об'єкта – як правило, це набір числових 

значень, наприклад, ріст-вага людини. Однак існують також алгоритми, що 

працюють з якісними (т. зв. категорійними) характеристиками. 

Після того, як визначено вектор характеристик, можна провести 

нормалізацію, щоб всі компоненти давали однаковий внесок при розрахунку 
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«відстані». У процесі нормалізації всі значення приводяться до деякого 

діапазону, наприклад, [-1, -1] або [0, 1]. 

Нарешті, для кожної пари об'єктів вимірюється «відстань» між ними – 

ступінь схожості. Існує безліч метрик, ось лише основні з них: 

Евклідова відстань 

Найбільш поширена функція відстані. Являє собою геометричну 

відстанню в багатовимірному просторі: 

        (1.1) 

Квадрат евклідової відстані 

Застосовується для додання більшої ваги більш віддалених один від 

одного об'єктів. Ця відстань обчислюється наступним чином: 

        (1.2) 

Відстань міських кварталів (манхетенська відстань) 

Ця відстань є середнім різниць по координатах. У більшості випадків 

ця міра відстані призводить до таких же результатів, як і для звичайної 

відстані Евкліда. Проте для цього заходу вплив окремих великих різниць 

(викидів) зменшується (оскільки вони не зводяться в квадрат). Формула для 

розрахунку манхетенської відстані: 

        (1.3) 

Відстань Чебишева 

Це відстань може виявитися корисною, коли потрібно визначити два 

об'єкта як «різні», якщо вони розрізняються по якій-небудь одній 

координаті. Відстань Чебишева обчислюється за формулою: 

       (1.4) 

Ступенева відстань 
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Застосовується у випадку, коли необхідно збільшити або зменшити 

вагу, що відноситься до розмірності, для якої відповідні об'єкти сильно 

відрізняються. Ступенева відстань обчислюється за наступною формулою: 

    ,   (1.5) 

де r і p – параметри, що визначаються користувачем. Параметр p 

відповідальний за поступове зважування різниць за окремим координатами, 

параметр r відповідальний за прогресивне зважування великих відстаней між 

об'єктами. Якщо обидва параметри – r і p – дорівнюють двом, то ця відстань 

збігається з відстанню Евкліда. 

Вибір метрики повністю лежить на досліднику, оскільки результати 

кластеризації можуть істотно відрізнятися при використанні різних заходів. 

Класифікація алгоритмів 

На основі аналізу літератури [3-12] алгоритми кластеризації варто 

умовно розділити на ієрархічні і плоскі. 

Ієрархічні алгоритми (також звані алгоритмами таксономії) будують не 

одне розбиття вибірки на непересічні кластери, а систему вкладеного 

розбиття. Таким чином на виході отримуємо дерево кластерів, коренем якого 

є вся вибірка, а листям – найбільш дрібні кластера. 

Плоскі алгоритми будують одне розбиття об'єктів на кластери. 

Чіткі та нечіткі. 

Чіткі (або такі, що перетинаються) алгоритми кожному об'єкту вибірки 

ставлять у відповідність номер кластера, тобто кожен об'єкт належить тільки 

одному кластеру. Нечіткі алгоритми кожному об'єкту ставлять у 

відповідність набір речовинних значень, що показують ступінь відносин 

об'єкта до кластерів. Тобто кожен об'єкт відноситься до кожного кластеру з 

деякою ймовірністю. 

Об'єднання кластерів 
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У разі використання ієрархічних алгоритмів постає питання, як 

об'єднувати між собою кластера, як обчислювати «відстані» між ними. Існує 

кілька показників: 

Одиночний зв'язок (відстані найближчого сусіда) 

У цьому методі відстань між двома кластерами визначається відстанню 

між двома найбільш близькими об'єктами (найближчими сусідами) в різних 

кластерах. Результуючі кластери мають тенденцію об'єднуватися в 

ланцюжки. 

Повний зв'язок (відстань найбільш віддалених сусідів) 

У цьому методі відстані між кластерами визначаються найбільшою 

відстанню між будь-якими двома об'єктами в різних кластерах (тобто 

найбільш віддаленими сусідами). Цей метод зазвичай працює дуже добре, 

коли об'єкти походять з окремих груп. Якщо ж кластери мають видовжену 

форму або їх природний тип є «ланцюговим», то цей метод непридатний. 

Незважене середнє попарне 

У цьому методі відстань між двома різними кластерами обчислюється 

як середня відстань між усіма парами об'єктів в них. Метод ефективний, коли 

об'єкти формують різні групи, проте він працює однаково добре і у випадках 

протяжних («ланцюгового» типу) кластерів. 

Зважене середнє попарне 

Метод ідентичний методу незваженого попарного середнього, за 

винятком того, що при обчисленнях розмір відповідних кластерів (тобто 

число об'єктів, що містяться в них) використовується в якості вагового 

коефіцієнта. Тому даний метод має бути використаний, коли передбачаються 

нерівні розміри кластерів. 

Незважений центроїдний метод 

У цьому методі відстань між двома кластерами визначається як 

відстань між їх центрами тяжіння. 

Зважений центроїдний метод (медіана) 
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Цей метод ідентичний попередньому, за винятком того, що при 

обчисленнях використовуються ваги для обліку різниці між розмірами 

кластерів. Тому, якщо є або підозрюються значні відмінності в розмірах 

кластерів, цей метод виявляється краще попереднього. 

Огляд алгоритмів 

Алгоритми ієрархічної кластеризації 

Серед алгоритмів ієрархічної кластеризації виділяються два основних 

типи: висхідні і низхідні алгоритми. Низхідні алгоритми працюють за 

принципом «зверху-вниз»: на початку всі об'єкти поміщаються в один 

кластер, який потім розбивається на все більш дрібні кластери. Більш 

поширені висхідні алгоритми, які на початку роботи поміщають кожний 

об'єкт в окремий кластер, а потім об'єднують кластери у все більш крупні, 

поки всі об'єкти вибірки не будуть міститися в одному кластері. Таким чином 

будується система вкладеного розбиття. Результати таких алгоритмів 

зазвичай представляють у вигляді дерева – дендрограми. Класичний приклад 

такого дерева – класифікація тварин і рослин. 

Для обчислення відстаней між кластерами все частіше користуються 

двома територіями: одиночним зв'язком або повним. 

До недоліків ієрархічних алгоритмів можна віднести систему повного 

розбиття, яка може бути зайвою в контексті розв'язуваної задачі. 

Алгоритми квадратичної помилки 

Завдання кластеризації можна розглядати як побудову оптимального 

розбиття об'єктів на групи. При цьому оптимальність може бути визначена як 

вимога мінімізації середньоквадратичної помилки розбиття: 

       (1.6) 

де cj – «центр мас» кластера j (точка з середніми значеннями 

характеристик для даного кластера). 

Алгоритми квадратичної помилки відносяться до типу плоских 

алгоритмів. Самим поширеним алгоритмом цієї категорії є метод k-
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середніх. Цей алгоритм будує задане число кластерів, розташованих якомога 

далі один від одного. Робота алгоритму ділиться на кілька етапів: 

1) Випадково вибрати k точок, які є початковими «центрами мас» 

кластерів. 

2) Віднести кожен об'єкт до кластеру з найближчих «центром мас». 

3) Перерахувати «центри мас» кластерів згідно з їх поточним 

складом. 

4) Якщо критерій зупинки алгоритму не задоволений, повернутися 

до п. 2. 

Зміна середньоквадратичної помилки. Так само можливо зупиняти 

роботу алгоритму, якщо на кроці 2 не було об'єктів, що перемістилися з 

кластера в кластер. 

До недоліків даного алгоритму можна віднести необхідність задавати 

кількість кластерів для розбиття. 

Нечіткі алгоритми 

Найбільш популярним алгоритмом нечіткої кластеризації є алгоритм c-

середніх (c-means). Він являє собою модифікацію методу k-середніх. Кроки 

роботи алгоритму: 

1) Вибрати початкове нечітке розбиття n об'єктів на k кластерів 

шляхом вибору матриці приналежності U розміру n x k. 

2) Використовуючи матрицю U, знайти значення критерію нечіткої 

помилки: 

   ,   (1.7) 

де ck – «центр мас» нечіткого кластера k: 

    .     (1.8) 

3) Перегрупувати об'єкти з метою зменшення цього значення 

критерію нечіткої помилки. 
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4) Повертатися в п. 2 до тих пір, поки зміни матриці U не стануть 

незначними. 

Цей алгоритм може не підійти, якщо заздалегідь невідоме число 

кластерів, або необхідно однозначно віднести кожен об'єкт до одного 

кластера. 

Алгоритми, засновані на теорії графів 

Суть таких алгоритмів полягає в тому, що вибірка об'єктів 

представляється у вигляді графа G=(V, E), вершинам якого відповідають 

об'єкти, а ребра мають вагу, рівну «відстані» між об'єктами. Перевагою 

графових алгоритмів кластеризації є наочність, відносна простота реалізації і 

можливість внесення різних удосконалень, засновані на геометричних 

міркуваннях. Основними алгоритмами є алгоритм виділення зв'язних 

компонент, алгоритм побудови мінімального покриваючого (остовного) 

дерева і алгоритм пошарової кластеризації. 

Алгоритм виділення зв'язних компонент 

В алгоритмі виділення зв'язних компонент задається вхідний 

параметр R і в графі видаляються всі ребра, для яких «відстані» 

більше R. Сполученими залишаються лише найбільш близькі пари 

об'єктів. Сенс алгоритму полягає в тому, щоб підібрати таке значення R, що 

лежить в діапазон всіх «відстаней», при якому граф «розвалиться» на кілька 

зв'язних компонент. Отримані компоненти і є кластери. 

Для підбору параметра R зазвичай будується гістограма розподілу 

попарних відстаней. У завданнях з добре вираженою кластерною структурою 

даних на гістограмі буде два піка – один відповідає внутрішньокластерним 

відстаням, другий – міжкластерним відстаням. Параметр R підбирається з 

зони мінімуму між цими піками. При цьому управляти кількістю кластерів за 

допомогою порогу відстані досить важко. 

Алгоритм мінімального покриваючого дерева 

Алгоритм мінімального покриваючого дерева спочатку будує на графі 

мінімальне покривне дерево, а потім послідовно видаляє ребра з найбільшою 
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вагою. На рис. 1.1 зображено мінімальне покривне дерево, отримане для 

дев'яти об'єктів. 

 

Рисунок 1.1 – Мінімальне покривне дерево, отримане для дев'яти 

об'єктів 

 

Шляхом видалення зв'язку, позначеного CD, з довжиною дорівнює 6 

одиницям (ребро з максимальною відстанню), отримуємо два кластери: {A, 

B, C} і {D, E, F, G, H, I}. Другий кластер в подальшому може бути 

розділений ще на два кластера шляхом видалення ребра EF, яке має довжину, 

рівну 4,5 одиниць. 

Пошарова кластеризація 

Алгоритм пошарової кластеризації заснований на виділенні зв'язних 

компонент графа на деякому рівні відстаней між об'єктами 

(вершинами). Рівень відстані задається порогом відстані c. Наприклад, якщо 

відстань між об'єктами , то . 

Алгоритм пошарової кластеризації формує послідовність підграфів 

графа G, які відображають функціональний зв'язок між кластерами: 

     ,    (1.9) 

де Gt = (V, Et) – граф на рівні зt, 

     ,   (1.10) 

зt – t-ий поріг відстані, 

m – кількість рівнів ієрархії, 



16 

G0 = (V, o), o – порожня множина ребер графа, що отримується при t0 = 

1, 

Gm = G, тобто граф об'єктів без обмежень на відстань (довжину ребер 

графа), оскільки tm = 1. 

За допомогою зміни порогів відстані {з0, ..., зm}, де 0 = з0 < з1 < ...< зm = 

1, можливо контролювати глибину ієрархії отриманих кластерів. Таким 

чином, алгоритм пошарової кластеризації здатний створювати як плоске 

розбиття даних, так і ієрархічне. 

Порівняння алгоритмів 

Таблиця 1.1 – Обчислювальна складність алгоритмів 

Алгоритм кластеризації Обчислювальна складність 

Ієрархічний O(n2) 

k-середніх O(nkl), де k – число кластерів, l – 

число ітерацій 
c-середніх 

Виділення зв'язних компонент залежить від алгоритму 

Мінімальне покривне дерево O(n2 log n) 

Пошарова кластеризація O(max(n, m)), де m < n(n-1)/2 

 

Таблиця 1.2 – Порівняльна таблиця алгоритмів 

Алгоритм 

кластеризації 

Форма 

кластерів 

Вхідні дані Результати 

Ієрархічний Довільна Число кластерів або 

поріг відстані для 

скорочення ієрархії 

Бінарне дерево 

кластерів 

k-середніх Гіперсфера Число кластерів Центри 

кластерів 

c-середніх Гіперсфера Число кластерів, 

ступінь нечіткості 

Центри 

кластерів, 

матриця 

належності 
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Виділення 

зв'язних 

компонент 

Довільна Поріг відстані R Деревоподібна 

структура 

кластерів 

Мінімальне 

покривне дерево 

Довільна Число кластерів або 

поріг відстані для 

видалення ребер 

Деревоподібна 

структура 

кластерів 

Пошарова 

кластеризація 

Довільна Послідовність 

порогів відстані 

Деревоподібна 

структура 

кластерів з 

різними рівнями 

ієрархії 

 

Задача з ієрархічних структур (дерев) виділяти окремі області. Тобто, 

по суті, необхідно розрізати початкове дерево на декілька більш дрібних 

дерев. Оскільки орієнтоване дерево – це приватний випадок графа, то 

природним чином підходять алгоритми, що базуються на теорії графів. 

На відміну від повнозв’язного графа, в орієнтованому дереві не всі 

вершини з'єднані ребрами, при цьому загальна кількість ребер дорівнює n–1, 

де n – число вершин. Тобто стосовно до вузлів дерева, робота алгоритму 

виділення зв'язних компонент спроститься, оскільки вилучення будь-якої 

кількості ребер «розвалить» дерево на зв'язкові компоненти (окремі 

дерева). Алгоритм мінімального покриваючого дерева в даному випадку буде 

збігатися з алгоритмом виділення зв'язних компонент – шляхом видалення 

найдовших ребер початкове дерево розбивається на кілька дерев. При цьому 

очевидно, що фаза побудови самого мінімального покриваючого дерева 

пропускається. 

У разі використання інших алгоритмів у них довелося б окремо 

враховувати наявність зв'язків між об'єктами, що ускладнює алгоритм. 

Для досягнення найкращого результату необхідно експериментувати з 

вибором заходів відстаней, а іноді навіть змінювати алгоритм. Ніякого 

єдиного рішення не існує. 
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1.2 Огляд засобів інтелектуального аналізу даних 

 

З точки зору дослідника, пакети програм кластерного аналізу мають 

максимальну гнучкість і володіють великими зручностями для користувача. 

Вони поєднують переваги загальних пакетів статистичних програм 

(інтегровану мову управління, процедури відбору і обробки даних) з рисами, 

що представляють особливий інтерес для користувача кластерного аналізу 

(різноманітність методів кластеризації, спеціальні діагностичні програми та 

поліпшена графіка). 

Величезне значення має те, що багато хто з цих пакетів програм 

містять малодоступні або навіть унікальні методи кластеризації та аналітичні 

процедури, пов'язані зі спеціальними завданнями і структурами даних. 

Найбільш відомим з пакетів програм кластерного аналізу є програма 

CLUSTAN. Новітня редакція CLUSTAN включає одинадцять процедур, які 

містять всі сімейства методів кластеризації, визначені в розд. за винятком 

варіантів факторного аналізу. Це такі процедури: 

HIERARCHY вісім ієрархічних агломеративного методів;  

CENTROID центроїдний ієрархічний метод 

RELOCATE ітеративний метод - середній 

MODE модальний аналіз 

DENSITY покращений метод модального аналізу 

DIVIDE монотетичний дівізимний метод 

KDEND метод теорії графів Джардайн і Сібсон 

DNDRITE метод мінімального дерева 

EUCLID ітеративний метод, який використовує нелінійне 

програмування 

NORMIX метод поділу багатовимірних нормальних сумішей 

INVARIANT ітеративний метод оптимізації багатовимірних 

індикаторів однорідності кластерів. 
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 Серед інших особливостей цієї програми – кластерна діагностика і 

засоби перевірки обґрунтованості рішень, що включають процедури RULES і 

COMPARE, в яких реалізовані правила зупинки Мойена  і кофенетичний 

коефіцієнт кореляції Мойена і Уішарт. Процедура CORREL містить в 

загальній складності 38 заходів подібності, а пакет програм має допоміжну 

процедуру, що дозволяє користувачеві визначити коефіцієнт подібності будь-

якого виду (DEFINE). За допомогою інших допоміжних програм можна 

управляти кластерною діагностикою або графічним висновком інформації. 

TopSite 3. 

TopSite – десктопна програма перевірки позицій сайту, підбору слів і 

кластеризації запитів. 

 

Рисунок 1.2 – TopSite 3 

 

Фунціонал 

Кластеризація (угрупування) запитів під час збору позицій. 

Моніторинг конкурентів і положення сайту серед них на основі 

показника видимості. 

Автоматична перевірка позицій у фоновому режимі за розкладом 

(повільна перевірка без капчі). 
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Перевірка позицій сайту Пошукові системи: Яндекс, Google, Mail.ru. 

Підтримка Яндекс XML, XMLProxy і ruCaptcha. 

Конкуренти і релевантні сторінки. 

Автоматичний збір позицій за розкладом. 

Вбудований контроль точності. Графіки, звіти, експорт даних. 

Програму можна записати на флеш-накопичувач (портативна версія). 

Програма буде запускатися на будь-якому комп'ютері з Windows або Linux 

через Wine. 

Key Collector  

 

Рисунок 1.3 – Key Collector 

 

Програма дозволяє швидким і зручним способом зібрати ключові 

фрази для складання семантичного ядра, визначити їх конкурентність, 
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вартість і ефективність, а також провести експрес-аналіз сайту на 

відповідність його вмісту цього ядра. 

→ Збір ключових фраз 

→ Визначення вартості і цінності фраз 

→ Визначення релевантних сторінок 

→ Знімання позицій 

→ Надання рекомендацій щодо перелинковке 

Більше 70 параметрів для оцінки ключових фраз, а також можливість 

проведення експрес-аналізу сайту на відповідність семантичному ядру, 

інтеграція з посилальними брокерами та багато іншого. 

SPSS для кластерного аналізу 

 

Рисунок 1.4 – SPSS для кластерного аналізу 

 

SPSS Statistics (абревіатура англ. «Statistical Package for the Social 

Sciences» – «статистичний пакет для суспільних наук») – комп'ютерна 

програма для статистичної обробки даних, один з лідерів ринку в області 
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комерційних статистичних продуктів, призначених для проведення 

прикладних досліджень в суспільних науках. 

Функції: 

 Введення і зберігання даних. 

 Можливість використання змінних різних типів. 

 Частотність ознак, таблиці, графіки, таблиці спряженості, 

діаграми. 

 Первинна описова статистика. 

 Маркетингові дослідження. 

 Аналіз даних маркетингових досліджень. 

Volfix. 

VolFix – аналітична торгова платформа з нестандартним графічним 

інтерфейсом, для аналізу ринку на основі обсягів угод. VolFix надає широкі 

можливості візуалізації та структурної обробки обсягів угод електронних 

торгів на біржах СМЕ (Chicago Mercantile Exchange), СВОТ (Chicago Board of 

Trade), NYMEX (New York Mercantile Exchange), NYSE (New York Stock 

Exchange), MICEX (Moscow Interbank Currency Echange), RTS Stock 

Exchange. У платформі реалізовані інноваційні можливості для роботи з 

ф'ючерсними контрактами. 

VolFix пропонує новий стандарт роботи з історичними 

даними. Обробка і візуалізація обсягів – новий технологічний рівень в 

програмному забезпеченні, призначеного для торгівлі електронними 

ф'ючерсами. 

Візуалізація обсягу серйозно змінює можливості в розробці і реалізації 

торгових стратегій. Недоступна раніше прозорість ринку має революційні 

переваги щодо стандартних методів відображення інформації. Доступ до 

історичних даних більш ніж за 600 діб створює простір для ефективного 

вивчення методів структуризації даних. 
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VolFix використовує спосіб структуризації даних Market Profile, 

створений на початку 1980-х Пітером Стайдлмейером, членом Чиказької 

Торгової палати. 

 

 

Рисунок 1.5 – Volfix 

 

За допомогою ВолФікс можна аналізувати ф'ючерсні контракти на 

основні валюти (напр. EUR, GBP, JPY), індекси (S & P500, NASDAQ), на 

американські акції (Gazprom, Lukoil і ін.). 

ClusterDelta. 

Індикатор дельти служить для відображення різниці обсягу, який 

пройшов на біржі за ціною Ask і вище (ринкові покупки) і обсягу, який 

пройшов за ціною Bid і нижче (ринкові продажу). Даний індикатор показує 

дельту кожної свічки на обраному таймфрейме. 



24 

 

Рисунок 1.6 – ClusterDelta 

 

Дані виводяться у вигляді гістограми в окремому вікні індикатора. 

Загальна суть індикатора полягає в тому, що дельта визначає 

"характер" ринку, тобто переважання ринкової тенденції в даний момент. 

Спільно з індикатором ClusterDelta_Volume на місці сплесків обсягу важливо 

також враховувати аномальний сплеск дельти – як правило, це є ознакою 

завершення тренда (в його кінці), або ж, сильним імпульсом до нового руху 

(в його початку). 

Індикатор дельти в пакеті Premium використовує додаткові бібліотеки, 

що дає можливість завантажувати дані у фоновому режимі, а також 

отримувати дані в режимі Online без затримки з моментальним 

відображенням на графіку. Крім цього, на відміну від індикаторів пакета 

Standart в налаштуваннях є можливість налаштувати довжину історії в днях, 
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що дозволяє робити бектести на історичних даних, склеєних більш, ніж за 2 

роки. 

MarketDelta. 

MarketDelta спеціалізується на графіках FootPrint, профілях обсягів, 

аналізі потоку ордерів і Market Profile. 

Графіки Footprint забезпечують підвищену прозорість ринку для 

активних трейдерів і надають перевагу перед іншими методами побудови 

графіків. Результатом є більш точне виконання торгових заявок і краще 

розуміння де повинні відкриватися ордера. 

MarketDelta також забезпечує всі традіційні графіки, графічні 

інструменти і технічні індикатори з особливим акцентом на ціну і обсяги, 

пов'язані з дослідженнями та індикаторами. 

MarketDelta є провідним постачальником програмного забезпечення 

для візуалізації фінансових даних. Сьогодні компанія перетворилася в лідера 

серед трейдерів, хедж-фондів, банків та інвесторів по всьому світу, які 

торгують через інноваційний набір продуктів. 

 

Рисунок 1.7 – MarketDelta 

 

MS Excel 
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Для кластеризації і візуалізації багатовимірних даних засобами MS 

Excel, без написання програмного коду VBA, необхідно створити табличну 

модель, представлену у вигляді граф-машини [12]. Для цього користувачеві 

самостійно потрібно визначити найбільш придатний для аналізу вибірки 

даних алгоритм кластеризації і, використовуючи вбудовані можливості 

табличного редактора, описати його з використанням формул, посилань і 

макросів. На рис. 1.8 представлений результат кластерного аналізу 

багатовимірних даних з використанням табличній моделі на основі шаблону, 

розробленого Джеффом Фріппа, професором Сіднейського університету. 

Візуальне відображення наочно показує виділені кластери на основі 

алгоритму k-means. 

 

Рисунок 1.8 – MS Excel 

 

Засоби мови програмування R 

У проведеному експерименті для кластеризації і візуалізації 

багатовимірних даних були використані засоби мови програмування R [13], 

пристосованої для аналізу, обробки і візуалізації величезних вибірок даних і 

володіє великими графічними можливостями для їх візуального 

представлення. До таких засобів відноситься вбудований пакет cluster, 

призначений для кластерного аналізу та візуалізації його результатів. Для 

проведення кластеризації користувачеві необхідно вводити програмний код, 

змінюючи параметри. 



27 

 

Рисунок 1.9 – Засоби мови програмування R 

 

На рис. 1.9 представлені фрагменти програмного коду і результат 

кластеризації алгоритмом k-means: центри кластерів показані хрестиками, а 

належні їм елементи даних виділені певним кольором. 

Засоби Tableau Desktop 

Розглянемо застосування інструментальних засобівTableau Desktop [14] 

для візуалізації та кластеризації багатовимірних даних, який дозволяє 

створювати інтерактивні графіки і діаграми для наочного відображення 

аналітичної інформації. Для роботи з ним достатньо імпортувати 

багатовимірні дані з Excel, бази даних і ін. джерел. У Tableau Desktop 

вбудована аналітична система, яка в залежності від вихідних даних надає 

список графічних зображень (діаграм), доступних для візуалізації, а для 

здійснення кластерного аналізу багатовимірних даних автоматично підбирає 

алгоритм кластеризації. Користувачеві досить вибрати параметри 

кластеризації і задати кількість кластерів. Візуальне відображення (рис. 1.10) 

наочно показує виділені кластери на основі алгоритму k-means. 
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Рисунок 1.10 – Засоби Tableau Desktop 

 

Інструментальний засіб Tableau Desktop дозволяє отримати повну 

інформацію про проведений кластерний аналіз багатовимірних даних (рис. 

1.11). 

 

 

Рисунок 1.11 – Засоби Tableau Desktop 

 

Проведене дослідження показало, що при вирішенні поставленого 

завдання кластерного аналізу вибірки різними програмними додатками були 

отримані однотипні результати, але при цьому були витрачені додаткові 



29 

ресурси при створенні табличної моделі / написанні програмного коду на 

мові R. 

Таким чином, показаноефективність застосування інструментальних 

засобів інтелектуального аналізу даних для вирішення задач кластеризації та 

візуалізації багатовимірних даних. В основу таких засобів вже закладений 

аналітичний апарат, здатний грамотно розпізнати і порівняти різнорідні 

параметри багатовимірних даних, а засоби візуалізації, вбудовані в них, 

наочно продемонструють вирішення поставлених завдань. І при цьому, при 

необхідності, можна додатково отримати розгорнуту інформацію про 

параметри виконаного інтелектуального аналізу даних. 

 

1.3 Проблематика та постановка завдання дослідження 

 

Проблема кластеризації потоків даних розглядається з 80-х років [1] 

(хоча відповідна модель формалізована лише в 1998 році [2]) і в останні роки 

стає все більш актуальною у зв'язку з розвитком систем рельного часу, таких 

як комп'ютерні та обчислювальні системи і мережі, мережі зв'язку, системи 

управління виробничими процесами, а також з необхідністю автоматичного 

моніторингу таких систем. У 2003 р Д. Барбара сформулював три вимоги до 

алгоритмів кластеризації потоків даних [3]:  

1) data compression and expression of the compressed data;  

2) processing new data point in a fast and incremental way;  

3) distinguishing outliers quickly and clearly.  

Публікується безліч робіт, присвячених створенню та застосуванню 

алгоритмів кластеризації (в основному використовуються різні модифікації 

алгоритму k-середніх) до водних потоків даних, наприклад [4-7]. 

В [8] поставлена задача монітрінга комп'ютерної мережі або окремого її 

каналу з метою відстеження підозрілої активності. При цьому дані надходять 

постійно, кількість вимірювань велике, а характеристики системи можуть з 

часом змінюватися.  
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Завдання полягає в розробці алгоритму кластеризації даних, який, по-

перше, дозволяє обробляти великі масиви дані; по-друге, вимагає зберігання 

оброблених даних; по-третє, враховує «нові» дані з великими вагами, 

більшими ніж «старі» 

 

Висновки до розділу 

 

У межах першого розділу здійснено порівняльний аналіз результатів. 

Розкрито сутність кластеризації, наведено огляд засобів інтелектуального 

аналізу даних.  

Кластеризація – це задача розбиття множини об'єктів на групи, що 

називаються кластерами. Всередині кожної групи повинні бути «схожі» 

об'єкти, а об'єкти різних групи повинні бути як можна більш 

відмінні. Головна відмінність кластеризації від класифікації полягає в тому, 

що перелік груп чітко не встановлений і визначається в процесі роботи 

алгоритму. 

Застосування кластерного аналізу в загальному вигляді зводиться до 

наступних етапів: Відбір вибірки об'єктів для кластеризації; Визначення 

множини змінних, за якими будуть оцінюватися об'єкти у вибірці. При 

необхідності – нормалізація значень змінних; Обчислення значень міри 

подібності між об'єктами; Застосування методу кластерного аналізу для 

створення груп схожих об'єктів (кластерів); Представлення результатів 

аналізу. 
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РОЗДІЛ 2. 

ОБҐРУНТУВАННЯ ОБРАНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Цільовий аналіз системи інтелектуального аналізу даних 

користувачів за допомогою алгоритму кластеризації  

 

В процесі розвитку інформаційних технологій, а також систем збору і 

зберігання даних все гостріше постає проблема аналізу великих обсягів 

інформації. Іншим не менш важливим завданням є завдання наочного і 

компактного представлення даних. Ці проблеми вирішуються в рамках 

міждисциплінарної області знань – інтелектуального аналізу даних (Data 

Mining) [10]. 

На сьогоднішній день все більшої актуальності набуває аналіз даних, 

отриманих з інтернету, так званий Web Mining. Основна мета Web Mining – 

це збір даних (Парсинг) з подальшим збереженням в потрібному форматі 

[21]. При цьому необхідно враховувати, що інформація в інтернеті 

представлена у вигляді спеціальних форматів, таких, як мова розмітки 

HTML, RSS, Atom, SOAP і ін. Вебсторінка можуть мати додаткову 

метаінформацію, а також інформацію про структуру документа. 

У Web Mining можна виділити два основних напрямки: Web Content 

Mining і Web Usage Mining, і, відповідно, два види завдань, які ставляться 

перед системами Web Mining [32]. Web Content Mining означає 

автоматизований пошук інформації з різних джерел в інтернеті. Другий 

напрямок більш пристосований, Web Usage Mining має на увазі виявлення 

закономірностей в діях відвідувача сайтів, а також збір статистики і 

подальший її аналіз. 

Кластерний аналіз, принципи якого використовувалися при побудові 

алгоритму, не вимагає апріорних припущень про вихідні дані, як і не 

накладає обмежень на подання досліджуваних об'єктів, дозволяє аналізувати 

показники різних типів даних. На відміну від завдань класифікації рішення 
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задач кластеризації ґрунтується на порівнянні самих об'єктів і встановлення 

їх схожості за певними характеристиками. Розроблений алгоритм був 

застосований до реального прикладу об'єднання блогів, що містять 

семантично близькі записи. 

Алгоритми кластеризації поділяють сукупність даних на підмножини, 

або кластери. Мета цих алгоритмів – створити кластери, однорідні всередині, 

але такі, що чітко відрізняються один від одного. Дані або вектори 

характеристик, які є елементами безлічі, всередині кластера повинні бути 

максимально схожими один на одного, але в той же час максимально 

відрізнятися від елементів іншого кластера. 

Кластеризація – найбільш поширена форма навчання без учителя. 

Відсутність вчителя означає, що в алгоритмі не передбачено участь експерта, 

що привласнює елементи у класах. У завданнях кластеризації розподіл і 

структура даних визначають приналежність до кластеру. 

Основною вхідною інформацією для алгоритму кластеризації є 

метрика. При кластеризації текстів часто використовується евклідова 

відстань. Зміна метрики часто може сильно вплинути на результати 

кластеризації [3]. Таким чином, метрика – дуже важливий інструмент, за 

допомогою якого можна змінювати результати кластеризації. Варто 

відзначити, що плоска кластеризація породжує сукупність кластерів, які не 

мають явних взаємозв'язків.  

Ієрархічна кластеризація створює ієрархію кластерів. 

У загальному випадку задача плоскої кластеризації полягає в 

наступному. Дано: 

1. Безліч елементів D = {d1, d2, ..., dN}; 

2. Бажана кількість кластерів K; 

3. Цільова функція, яка оцінює якість кластеризації. 

Необхідно визначити відповідність γ: 

D → {1, ..., K}, при якому буде досягатися екстремум (мінімум або 

максимум) цільової функції. Цільова функція визначається в термінах 
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схожості або відстані між елементами. Подібність елементів виражається у 

вигляді однієї з функцій тематичної подібності або в значеннях на одних і 

тих же осях векторного простору [4]. Тематична схожість виражається у 

вигляді косинусоідальної міри схожості або евклидової відстані в векторному 

просторі. Якщо ж упор буде зроблений на іншу схожість елементів, то можна 

вибрати інше уявлення. 

Плоска кластеризація, що породжує сукупність кластерів, які не мають 

явних взаємозв'язків, ефективна і проста, але в результаті створюється проста 

неструктурована безліч кластерів, що використовує кількість кластерів як 

вхідний параметр.  

Ієрархічна кластеризація створює ієрархію, тобто структуровану безліч, 

яке є більш інформативною, ніж неструктурованою безлічю кластерів. Для 

ієрархічної кластеризації не потрібно заздалегідь вказувати кількість 

бажаних кластерів, але за ці переваги ієрархічної кластеризації доводиться 

розплачуватися більш низькою продуктивністю. Складність найбільш 

поширених алгоритмів ієрархічної кластеризації є як мінімум квадратичною 

по відношенню до кількості вхідних даних. 

Традиційно використовуються два основних типи алгоритмів 

ієрархічної кластеризації: спадні або висхідні. Висхідні алгоритми на 

початковому етапі розглядають кожен вхідний елемент як окремий кластер, а 

потім послідовно об'єднують (агломеруються) кластери. Залежно від 

параметрів алгоритму таке об'єднання буде відбуватися до тих пір, поки або 

не утвориться один кластер, що містить всі елементи, або не буде досягнуто 

заздалегідь задане число кластерів. В ході низхідної кластеризації спочатку 

розглядається один кластер, який об'єднує всі елементи, що рекурсивно 

розділяється до тих пір, поки не будуть отримані окремі об'єкти. 

Основним методом графічного опису висхідної ієрархічної 

кластеризації є зображення за допомогою дендрограмм (Бінарних дерев). 

Переходячи по дендрограмі починаючи з гілок, можна простежити процес 

об'єднання на кожному кроці. 
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Основне припущення висхідної ієрархічної кластеризації полягає в 

тому, що операція об'єднання є монотонною. Тобто якщо s1, s2, ..., sK-1 - 

комбінаційні міри схожості послідовних об'єднань у висхідній ієрархічній 

кластеризації, то виконуються нерівності s1 ≥ s2 ≥ ... ≥ sK-1. 

При ієрархічній кластеризації не потрібно задавати кількість кластерів 

заздалегідь. Однак якщо необхідно отримати непересічні кластери (як при 

плоскій кластеризації), процес об'єднання кластерів в певний момент 

необхідно зупиняти. У таких ситуаціях кажуть про відсікання ієрархії в 

певній точці [4]. Для визначення точки відсікання існує кілька критеріїв. 

Відсікання на заздалегідь зазначеному рівні подібності. Наприклад, 

якщо задано мінімальна комбінаційна схожість кластерів, потрібно провести 

розтин дендрограмми на цьому рівні. Залежно від цієї величини в результаті 

буде отримано різну кількість кластерів. 

Перетин дендрограмми в точці максимальної різниці між двома 

послідовними комбінаційними заходами подібності. В цьому випадку 

перепади є ознакою «природної» кластеризації. Додавання ще одного 

кластера значно погіршує якість кластеризації. 

Заздалегідь задається кількість кластерів K і точка відсікання 

вибирається так, щоб в результаті вийшло рівно K кластерів. 

Застосування кластерного аналізу в загальному вигляді зводиться до 

наступних етапів: 

1. Відбір вибірки об'єктів для кластеризації. 

2. Визначення безлічі змінних, по яким будуть оцінюватися об'єкти у 

вибірці. 

При необхідності - нормалізація значень змінних. 

3. Обчислення значень міри схожості між об'єктами. 

4. Застосування методу кластерного аналізу для створення груп схожих 

об'єктів (кластерів). 

5. Представлення результатів аналізу. 
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Після отримання та аналізу результатів можливе корегування обраної 

метрики і методу кластеризації до отримання оптимального результату. 

Загальна схема кластеризації представлена на рис. 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Загальна схема кластеризації 

 

При підготовці даних до кластеризації необхідно визначити набір 

атрибутів, за допомогою яких будуть порівнюватися елементи. 

Кластеризація здійснюється на основі входження знаків в об'єкти, що 

кластеризуються. Для кожного елемента будується вектор лічильників знаків 

розмірності 1 х M, де M - об'єднання всіх можливих знаків в елементах. Якщо 

знак не входить в елемент, лічильник дорівнює нулю, інакше – числу 

входжень. Після цього всі вектори об'єднуються в матрицю розміру N х M, де 

N - число елементів, що кластеризується. Далі обчислюється матриця 

подібності, а на її основі об'єднуються найбільш схожі один на одного в 

поточний момент кластери. На кожній новій ітерації найбільш схожі 

кластери об'єднуються, а рядки і стовпці, відповідні об'єднаному кластеру, 

обчислюються заново. Утворені таким чином розбиття зберігаються у 

вигляді списку об'єднань. 

Після цього обчислюється схожість кластера з об'єднанням кластерів і 

т.д. 

На основі подібного опису об'єктів з використанням матриці подібності 

був запропонований алгоритм ієрархічної кластеризації даних, що 

відображає семантичну близькість елементів. 

Виділення 

характеристик 

Визначення 

подібності 

Групування 

об’єктів 

Дані Кластери 

Цикл зворотнього зв’язку 
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1. Аналіз каналів для отримання лічильників знаків. При використанні 

алгоритму ієрархічної кластеризації передбачається отримувати дані 

безпосередньо або за допомогою RSS-каналів. 

RSS-канал – це простий XML-документ, що містить інформацію про 

канал і всіх записах в ньому. Потрібно сформувати список каналів, з якими 

можна працювати. 

2. Реалізація функції, яка буде витягувати окремі знаки. У каналах 

формату RSS і Atom завжди є заголовок і список записів. У кожного запису 

зазвичай є тег summary або description, всередині якого знаходиться тема 

запису.  

3. Генерація списку знаків, які будуть враховані в лічильниках для 

кожного каналу.  

4. Створення матриці лічильників знаків для кожного каналу на основі 

списку знаків і списку каналів. Завантаження всіх каналів часто займає 

досить багато часу, але в кінцевому підсумку виходить таблиця, в якій 

стовпці відповідають знакам, а рядки - каналах. Такий формат забезпечує 

можливість застосування отриманих результатів в інших алгоритмах 

інтелектуального аналізу даних. 

Алгоритм ієрархічної кластеризації будує ієрархію груп, об'єднуючи на 

кожному кроці дві самі схожі групи. Спочатку кожна група складається з 

одного елемента, в даному випадку – одного каналу. На кожній ітерації 

обчислюються попарні відстані між групами, і групи, які опинилися 

найближчими, об'єднуються в нову групу. Так повторюється до тих пір, поки 

не залишиться всього одна група. 

Схожість елементів представлена їх відносним розташуванням – чим 

елемент ближче один до одного, тим більше вони схожі. Спочатку кожен 

елемент – це окрема група. 

На другому кроці два найближчих елемента об'єднуються в нову групу, 

розташовану посередині між вихідними. На третьому кроці ця нова група 

об'єднується з наступним елементом. І на останньому кроці дві що 
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залишилися групи об'єднуються в одну. Результат ієрархічної кластеризації 

зазвичай представляється у вигляді дендрограмми. 

 

2.2 Математичний аспект  

 

Дано: 

X – простір об'єктів; 

𝑋𝑙 = {𝑥𝑖}𝑖=1
𝑙  – навчальна вибірка; 

𝜌 ∶  𝑋 ×  𝑋 →  [0, ∞) – функція відстані між об'єктами. 

Знайти: 

Y – множина кластерів 

𝑎: 𝑋 →  𝑌 – алгоритм кластеризації, такий, що: 

кожен кластер складається із близьких об'єктів; 

об'єкти різних кластерів істотно різні. 

Кластеризація – це навчання без вчителя. 

Рішення задачі кластеризації принципово неоднозначно: 

точної постановки задачі кластеризації немає; 

існує багато критеріїв якості кластеризації; 

існує багато евристичних методів кластеризації; 

число кластерів |Y |, як правило, невідомо заздалегідь; 

результат кластеризації істотно залежить від метрики ρ, яку експерт 

визначає суб'єктивно. 

Цілі кластеризації 

Спростити подальшу обробку даних, розбити множину Xℓ на групи 

схожих об'єктів щоб працювати з кожною групою окремо (задачі 

класифікації, регресії, прогнозування). 

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 однокласової класифікації).  
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Побудувати ієрархію безлічі об'єктів (завдання таксономії). 

 

внутрішньокластерні відстані, як правило, менше міжкластерних 

 

стрічкові кластери 

 

кластери з центром 

 

кластери можуть з'єднуватися перемичками 

 

кластери можуть накладатися на розріджений фон з рідко 

розташованих об'єктів 
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кластери можуть перекриватися 

 

кластери можуть утворюватися не за подібністю, а за іншим типам 

регулярностей 

 

кластери можуть взагалі бути відсутніми 

Кожен метод кластеризації має свої обмеження і виділяє кластери лише 

деяких типів. Поняття типу кластерної структури залежить від методу і 

також не має формального визначення. 

Графові методи кластеризації 

 Алгоритм виділення зв'язних компонент 

 Алгоритм ФОРЕЛ 

 Функціонали якості кластеризації 

Ієрархічна кластеризація (таксономія) 

 Агломеративна ієрархічна кластеризація 

 Дендрограмма і властивість монотонності 

 Властивості стиснення, розтягування і редуктивності 

Статистичні методи кластеризації 

 EM-алгоритм 

 Метод k-середніх 



40 

Алгоритм виділення зв'язних компонент 

Результат залежить від нормування ознак: 

 

А – студентки, B – студенти 

 

після ренормалізації (стиснули вісь ваги вдвічі) 

Рисунок 2.2 – Приклад реалізації методів кластеризації 

 

Вибірка представляється у вигляді графа: 

вершини графа – об'єкти xi; 

ребра – пари об'єктів з відстанню 𝜌𝑖𝑗 =  𝜌(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) ≤ 𝑅. 

1: повторювати 

2: видалити всі ребра (i, j), для яких 𝜌𝑖𝑗 >  𝑅; 

3: K:= число зв'язних компонент 

(алгоритм Дейкстри або пошук в глибину); 

4: якщо K < K1 то зменшити R; 

5: якщо K > K2 то збільшити R; 

6: поки K ∉ [K1, K2] 
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Недоліки: 

 задається незручний параметр R; 

 висока чутливість до шуму. 

Алгоритм коротшого незамкненого шляху 

1: Знайти пару вершин (i, j) з найменшим 𝜌𝑖𝑗 і з'єднати їх ребром; 

2: поки у вибірці залишаються ізольовані точки 

3: знайти ізольовану точку, найближчу до деякої неізольованої; 

4: з'єднати ці дві точки ребром; 

5: видалити K − 1 найдовших ребер; 

Перевага: 

задається число кластерів K. 

Недолік: 

висока чутливість до шуму. 

Алгоритм ФОРЕЛ 

1: U:= Xℓ - безліч некластеризованих точок; 

2: поки у вибірці є некластеризовані точки, U ≠ ∅: 

3: взяти випадкову точку x0 ∈ U; 

4: повторювати 

5: утворити кластер з центром у x0 і радіусом R: 

    𝐾0: =  {𝑥𝑖 ∈  𝑈 | 𝜌(𝑥𝑖 , 𝑥0) ≤ 𝑅};    (2.1) 

6: перемістити центр x0 в центр мас кластера:  

𝑥0: =
1

|𝐾0|
∑ 𝑥𝑖

𝑥𝑖∈𝐾0

 

7: поки склад кластера K0 не стабілізується; 

8: позначити усі точки K0 як кластеризовані: 

U:= U \ K0; 

9: застосувати алгоритм КНШ до безлічі центрів кластерів; 

10: кожен xi∈ Xℓ приписати кластеру з найближчим центром; 

Функціонали якості кластеризації 

Середня внутрішньокластерна відстань: 



42 

𝐹0 =
∑ [𝑦𝑖 = 𝑦𝑗]𝑝(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗)𝑖<𝑗

∑ [𝑦𝑖 = 𝑦𝑗]𝑖<𝑗

→ 𝑚𝑖𝑛 

           (2.2) 

Середня міжкластерна відстань: 

𝐹1 =
∑ [𝑦𝑖 ≠ 𝑦𝑗]𝑝(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗)𝑖<𝑗

∑ [𝑦𝑖 ≠ 𝑦𝑗]𝑖<𝑗

→ 𝑚𝑎𝑥 

           (2.3) 

Ставлення пари функціоналів: 

𝐹0
𝐹1

⁄ → 𝑚𝑖𝑛 

           (2.4) 

Сума середніх внутрішньокластерних відстаней: 

Ф0 = ∑ 1
|𝐾𝑦|⁄

𝑦∈𝑌

∑ 𝑝2(𝑥𝑖 , 𝜇𝑦) → 𝑚𝑖𝑛

𝑖:𝑦𝑖=𝑦

 

 

𝐾𝑦 = {{𝑥𝑖 ∈ 𝑋𝑙}|𝑦𝑖 = 𝑦} кластер y , 

µy – центр мас кластера y. 

Сума міжкластерних відстаней: 

Ф1 = ∑ 𝑝2(𝜇𝑦, 𝜇) → 𝑚𝑎𝑥

𝑦∈𝑌

 

 

де µ - центр мас усієї вибірки. 

Ставлення пари функціоналів: 

𝛷0/𝛷1 →  𝑚𝑖𝑛. 

 

Алгоритм Ланса-Вільямса [1967] 

1: спочатку всі кластери одноелементні: 

𝑡: =  1;  𝐶𝑡 =  {𝑥1}, . . . , {𝑥ℓ}; 

𝑅({𝑥𝑖}, {𝑥𝑗}) ∶=  𝜌(𝑥𝑖𝑥𝑗); 

2: для всіх 𝑡 =  2, . . .  , ℓ (t номер ітерації): 
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3: знайти в 𝐶𝑡−1 два найближчих кластера: 

(𝑈, 𝑉 ) ∶=  𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑖𝑛 𝑈 = 𝑉𝑅(𝑈, 𝑉 );  𝑅𝑡: =  𝑅(𝑈, 𝑉 ); 

4:злити їх в один кластер: 

𝑊: =  𝑈 ∪  𝑉 ; 

𝐶𝑡: =  𝐶𝑡−1 ∪  {𝑊 } \ {𝑈, 𝑉 }; 

5: для всіх S ∈ Ct 

6: обчислити R(W , S) за формулою Ланса-Вільямса; 

Як визначити відстань R(W, S) 

між кластерами W = U ∪ V і S, 

знаючи відстані R(U, S), R(V, S), R(U, V )? 

Формула, узагальнююча більшість розумних способів визначити 

відстань [Ланс, Вільямс, 1967]: 

R (U ∪ V, S) = αU· R(U, S) + 

+ αV· R(V, S) + 

+ β · R(U, V ) + 

+ γ · R(U, S) − R(V, S) , 

де αU, αV, β, γ 

числові параметри. 

1. Відстань близького сусіда: 

𝑅б(𝑊 , 𝑆)  = min
𝑤∈𝑊 ,𝑠∈𝑆

𝜌(𝑤 , 𝑠) ; 

𝛼𝑈 =  𝛼𝑉 = 1
2⁄ , 𝛽 =  0, 𝛾 =  − 1

2⁄ . 

 

2. Відстань далекого сусіда: 

𝑅д(𝑊, 𝑆)  = max
𝑤∈𝑊 ,𝑠∈𝑆

𝜌(𝑤, 𝑠) ; 

𝛼𝑈 =  𝛼𝑉 = 1
2⁄ , 𝛽 =  0, 𝛾 = 1

2⁄ . 
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3. Групова середня відстань: 

𝑅г(𝑊, 𝑆)  = 1
|𝑊 ||𝑆|⁄ ∑ ∑ 𝜌(𝑤, 𝑠)

𝑠∈𝑆𝑤∈𝑊

 ; 

𝛼𝑈 =
|𝑈|

|𝑊 |⁄ , 𝛼𝑉 =
|𝑉 |

|𝑊 |⁄ , 𝛽 =  𝛾 =  0. 

 

4. Відстань між центрами: 

𝑅ц(𝑊 , 𝑆)  =  𝜌2 ( ∑ 𝑤
|𝑊 |⁄

𝑤∈𝑊

, ∑ 𝑠
|𝑆|⁄

𝑠∈𝑆

) ; 

𝛼𝑈 =
|𝑈|

|𝑊 |⁄ , 𝛼𝑉 =
|𝑉 |

|𝑊 |⁄ , 

𝛽 =  −𝛼𝑈𝛼𝑉 , 𝛾 =  0. 

 

 

5. Відстань Уорда: 

𝑅у(𝑊 , 𝑆)  =
|𝑆||𝑊 |

|𝑆| + |𝑊 |⁄ 𝜌2 ( ∑ 𝑤
|𝑊 |⁄

𝑤∈𝑊

, ∑ 𝑠
|𝑆|⁄

𝑠∈𝑆

) ; 

𝛼𝑈 = |
𝑆| + |𝑈|

|𝑆| + |𝑊 |⁄ , 𝛼𝑉 =
|𝑆| + |𝑉 |

|𝑆| + |𝑊 |⁄ , 𝛽 =
−|𝑆|

|𝑆| + |𝑊 |⁄ , 𝛾 

=  0. 

Проблема вибору 

1. Відстань близького сусіда: 

Діаграма вкладення 
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Дендрограмма 

 

 

2. Відстань далекого сусіда: 

Діаграма вкладення 

 

Дендрограмма 
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. Воронцов (www.ccas.ru/voron) 

3. Групова середня відстань: 

Діаграма вкладення 

 

Дендрограмма 

 

4. Відстань Уорда: 

Діаграма вкладення 



47 

 

 

Дендрограмма 

 

 

Кластеризація монотонна, якщо при кожному злитті відстань між 

поєднуваними кластерами тільки збільшується: 𝑅2𝑅3. . . 𝑅ℓ. 

Кластеризація монотонна, якщо виконуються умови 

𝛼𝑈 ≥ 0, 𝛼𝑉 ≥ 0, 𝛼𝑈 +  𝛼𝑉 +  𝛽 ≥ 1, 𝑚𝑖𝑛{𝛼𝑈, 𝛼𝑉}  +  𝛾 ≥ 0. 

Якщо кластеризація монотонна, то дендрограмма не має самоперетинів. 

 

2.3 Алгоритм реалізації системи інтелектуального аналізу даних 

користувачів  

 

Програма реалізує алгоритм агломеративної ієрархічної кластеризації, 

варіант Ланса-Вільямса з оптимізацією продуктивності (редуктивний 

алгоритм) і чотирма різними функціями знаходження відстані між 

кластерами. 
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З усіх методів кластерного аналізу найпоширенішими є ієрархічні 

агломеративні методи. Сутність цих методів полягає в тому, що на першому 

етапі кожен об'єкт вибірки розглядається як окремий кластер. Процес 

об'єднання кластерів відбувається послідовно: на підставі матриці відстаней 

або матриці подібності об'єднуються мають найтісніший контакт 

об'єкти. Якщо матриця подібності спочатку має розмірність т  т, то 

повністю процес кластеризації завершується за т - 1 кроків, в результаті всі 

об'єкти будуть об'єднані в один кластер. Послідовність об'єднання легко 

піддається геометричній інтерпретації та може бути представлена у вигляді 

графа-дерева (дендрограмми). На дендрограмі вказуються номера об'єктів, 

що об'єднуються і відстань (або інша міра подібності), при якій відбулося 

об'єднання (рис. 2.3). 

 

 

Рисунок 2.3 – Приклад дендрограмми ієрархічного агломеративного 

кластерного аналізу 

 

Дендрограмма на рис. 2.3 показує, що в даному випадку на першому 

кроці були об'єднані в один кластер об'єкти n 2 і n 3. Відстань між ними 

0,15. На другому кроці до них приєднався об'єкт п 1. Відстань від першого 

об'єкта до кластера, що містить об'єкти n 2 і n 3, було 0,3 і т. д. 

Безліч методів ієрархічного кластерного аналізу розрізняються не 

тільки використовуваними заходами подібності (відмінності), але і 

алгоритмами класифікації. З них найбільш поширені: метод одиночного 

зв'язку, метод повних зв'язків, метод середньої зв'язку, метод Уорда. 

Метод одиночного зв'язку. Алгоритм утворення кластерів наступний: 

на підставі матриці подібності (відмінності) визначаються два найбільш 
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схожих або близьких об'єкта, вони і утворюють перший кластер. На 

наступному кроці вибирається об'єкт, який буде включений в цей 

кластер. Таким об'єктом буде той, який має найбільшу схожість хоча б з 

одним з об'єктів, уже включених у кластер. Наприклад, є матриця евклідових 

відстаней між об'єктами (табл. 2.1). 

 

Таблиця 2.1 – Матриця евклідових відстаней 

№ п / п 1 2 3 4 

1 0 2,06 4,03 2,50 

2 
 

0 2,24 4,12 

3 
  

0 6,32 

4 
   

0 

 

У перший кластер будуть включені перший і другий об'єкти, так як 

відстань між ними мінімальна (d 12 = 2,06). На наступному кроці до цього 

кластеру буде підключений третій об'єкт, так як відстань 𝑑23 =

𝑚𝑖𝑛|𝑑13, 𝑑23, 𝑑14, 𝑑24|. 

На останньому кроці в кластер буде включений четвертий об'єкт. Це 

показано на графіку (рис. 2.4). 
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Рисунок 2.4 – Дендрограмма кластеризації чотирьох підприємств 

При збігу даних на підставі однакових заходів подібності (відмінності) 

буде йти утворення відразу декількох кластерів. 

До переваг цього методу слід віднести нечутливість алгоритму до 

перетворень вихідних змінних і його простоту. Недоліками є необхідність 

постійного зберігання матриці подібності і неможливість визначення за 

результатами кластеризації, скільки ж кластерів можна утворити в 

досліджуваній сукупності об'єктів. 

Метод повних зв'язків. Включення «нового» об'єкта в кластер 

відбувається тільки в тому випадку, якщо відстань між усіма об'єктами не 

більше деякого заданого рівня С (рис. 2.5). 

 

 

   а)     б) 

Рисунок 2.5 – Визначення складу кластера при різних рівнях подібності 

спостережуваних об'єктів: якщо задано граничну відстань С = 0,5, то третій 

об'єкт не буде включений в кластер S, так як d 23 <0,5, а d 13> 0,5 (a); якщо 

задано граничну відстань 0,7, то третій об'єкт буде включено до кластер S, 

так як d 13 <0,7 і d 23 <0,7 (б) 

 

Метод середнього зв'язку. Для вирішення питання про включення 

нового об'єкта в уже існуючий кластер обчислюється середнє значення міри 

схожості, яке потім порівнюється із заданим пороговим рівнем. Для прикладу 
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на рис. 2.5 у разі а) середня відстань (d 13 + d 23) / 2 = (0,65 + 0,32) / 2 = 0,485 

<0,5 - третій об'єкт буде включено до кластер S; в разі б) середня 

відстань (d 13 + d 23) / 2 = = (0,64 + 0,57) / 2 = 0,605 <0,7, отже, третій об'єкт 

буде включено до кластер S. 

Якщо мова йде про об'єднання двох кластерів, то обчислюють відстань 

між їх центрами і порівнюють його із заданим граничним 

значенням. Розглянемо геометричний приклад з двома кластерами (рис. 2.6). 

Кожен кластер містить по три об'єкти. Щоб вирішити питання про 

об'єднання цих двох кластерів, потрібно визначити їх центри тяжіння і 

відстань між ними. Зірочками (*) відзначені центри. 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Об'єднання двох кластерів за методом середнього зв'язку 

 

Якщо відстань між центрами (d S 1, S 2) менше заданого рівня, то 

кластери S 1 і S 2 будуть об'єднані в один. 

Метод Уорда. Даний метод передбачає, що на першому етапі кожен 

кластер включає один об'єкт. Спочатку об'єднуються два найближчих 

кластера. Для них визначаються середні значення кожної ознаки і 

розраховується сума квадратів відхилень V k: 
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𝑉𝑘 = ∑ ∑(𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑗𝑘̅̅ ̅̅ )
2

𝑝

𝑗=1

𝑛𝑘

𝑖=1

 

де k - номер кластера; 

i - номер об'єкта; 

j - номер ознаки; 

п k - кількість об'єктів в k -му кластері; 

р - кількість ознак, що характеризують кожен об'єкт. 

Надалі на кожному кроці роботи алгоритму об'єднуються ті об'єкти або 

кластери, які дають найменше прирощення величини V k. Метод Уорда 

призводить до утворення кластерів приблизно рівних розмірів з мінімальною 

внутрішньокластерною варіацією. У підсумку всі об'єкти виявляються 

об'єднаними в один кластер. 

Алгоритм ієрархічного кластерного аналізу можна представити у 

вигляді послідовності процедур. 

Крок 1. Значення вихідних змінних, які нормуються одним із способів. 

Крок 2. Розраховується матриця відстаней або матриця заходів 

подібності. 

Крок 3. Знаходиться пара найближчих кластерів. За обраному 

алгоритму об'єднуються ці два кластери. Новому кластеру присвоюється 

менший з номерів, що об'єднуються кластерів. 

Крок 4. Кроки 2, 3 і 4 повторюються до тих пір, поки всі об'єкти не 

будуть об'єднані в один кластер, або до досягнення заданого «порога» 

подібності. 

Міра подібності для об'єднання двох кластерів в кроці 3 визначається 

чотирма методами. 

Метод «найближчого сусіда» - ступінь подібності оцінюється за 

ступенем схожості між найбільш схожими (найближчими) об'єктами цих 

кластерів (рис. 2.7). 
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Рисунок 2.7 – Визначення відстані між кластерами методом 

«найближчого сусіда» 

 

Нехай d 1 і d 2 - евклідові відстані, тоді якщо d 1 > D 2, то S увійде в 

кластер U по d 2. 

Метод «далекого сусіда» - ступінь подібності оцінюється за ступенем 

схожості між найбільш віддаленими (несхожими) об'єктами кластерів, 

тоді S увійде в кластер U по d 1. 

Метод середньої зв'язку – ступінь подібності оцінюється як середня 

величина ступенів подібності між об'єктами кластерів. У цьому 

випадку S увійде в кластер U по d = 1/2 (d 1 + D 2). 

Метод медіанного зв'язку – відстань між будь-яким кластером S і 

новим кластером, який вийшов в результаті об'єднання 

кластерів р і q, визначається як відстань від центру кластера S до середини 

відрізка, що з'єднує центри кластерів р і q (рис. 2.8). 

Використання різних алгоритмів об'єднання в ієрархічних 

агломеративних методах призводить до різних кластерних структур і сильно 

впливає на якість проведення кластеризації. Тому алгоритм повинен 

вибиратися з урахуванням наявних відомостей про існуючій структурі 

сукупності спостережуваних об'єктів або з урахуванням вимог оптимізації 

математичних критеріїв. 
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Рисунок 2.8 – Визначення відстаней між кластерами методом 

медіанного зв'язку 

 

Якщо алгоритм ієрархічного кластерного аналізу реалізується в 

програмі для ЕОМ, то оцінка подібності між кластерами дається тільки на 

підставі значень d US.  

 

Висновки до розділу 

 

У межах другого розділу здійснено обгрунтування обраних методів 

дослідження. Програма реалізує алгоритм агломеративної ієрархічної 

кластеризації, варіант Ланса-Вільямса з оптимізацією продуктивності 

(редуктивний алгоритм) і п'ятьма різними функціями знаходження відстані 

між кластерами. 

Алгоритм ієрархічної кластеризації будує ієрархію груп, об'єднуючи на 

кожному кроці дві самі схожі групи. Спочатку кожна група складається з 

одного елемента, в даному випадку – одного каналу. На кожній ітерації 

обчислюються попарні відстані між групами, і групи, які опинилися 
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найближчими, об'єднуються в нову групу. Так повторюється до тих пір, поки 

не залишиться всього одна група. 

Схожість елементів представлена їх відносним розташуванням – чим 

елемент ближче один до одного, тим більше вони схожі. Спочатку кожен 

елемент – це окрема група. 
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РОЗДІЛ 3. 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

3.1 Розробка системи інтелектуального аналізу даних 

користувачів за допомогою алгоритму кластеризації 

 

Користувацький інтерфейс програми має бути організованим зручним 

чином для користувача і відповідати стандартам дизайну інтерфейсів. 

Розробка системи інтелектуального аналізу даних користувачів за 

допомогою алгоритму кластеризації проводиться в три етапи: 

1. Об'єктно-орієнтований аналіз предметної області: визначення 

ключових абстракцій, ідентифікація класів і об'єктів. 

2. Концептуальне, логічне і фізичне моделювання інформаційної 

системи; побудова відповідних діаграм. 

3. Програмна реалізація розробленої моделі. 

Перший етап включає аналіз дій щодо системи інтелектуального 

аналізу даних користувачів за допомогою алгоритму кластеризації, виділення 

активних і пасивних класів (об'єктів). Актором (активним об'єктом) тут є 

користувач, пасивними об'єктами – дані користувачів, що надаються для 

інтелектуального аналізу за допомогою алгоритму кластеризації [14]. 

На другому етапі створюється інформаційна модель проектованої 

системи, для чого використовується уніфікована мова моделювання UML. 

Спочатку формулюються вимоги до розроблюваної системі, визначаються 

функції, які вона повинна реалізувати, і завдання, які вона повинна 

вирішувати. На основі цих даних формується діаграма варіантів 

використання (рис.3.1). 

У процесі роботи з системою працюватимуть два актори (активних 

об'єкта), один з яких буде займатися роботою з даними «користувач-

адміністратор», а другий – власне індивідуальний користувач (диспетчер-

упорядник). Передбачається наявність таких варіантів використання системи: 
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складання розкладу, формування звіту і робота з даними, яка передбачає 

введення, модифікацію і перегляд даних. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Діаграмма варіантів використання 

 

Динамічні аспекти поводження системи (власне процесу кластеризації) 

відображаються на діаграмах кооперації і послідовності. На діаграмі 

кооперації поведінка системи описується на рівні окремих об'єктів, які 

обмінюються між собою повідомленнями, щоб досягти потрібної мети або 

реалізувати певний варіант використання (рис. 3.2). 

За допомогою діаграм послідовності можна описати повний контекст 

взаємодій як своєрідний часовий графік «життя» всієї сукупності об'єктів, які 

взаємодіють між собою для реалізації варіанту використання програмної 

системи, досягнення бізнес-мети або виконання будь-якої задачі (рис. 3.3). 

 

 

ПЗ системи інтелектуального аналізу даних 

користувачів за допомогою алгоритму кластеризації 

Диспетчер- 
користувач 

Диспетчер- 
адміністратор 

Кластеризація даних 

Збереження результату 

яскравості 

Робота з даними 

користувача 

Введення 

Кластеризація 

Перегляд 
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Рисунок 3.2 – Діаграма кооперацій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Діаграмма послідовності 
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графіку 

:Диспе

тчер-

користувач 

: Кластеризована інформація 

:Кластеризація : Управляюче 
вікно 

:Дані : Перегляд 

: Кластеризовані дані 



59 

На діаграмі видно, що ініціатором взаємодії є диспетчер-адміністратор, 

який володіє фокусом управління протягом всієї роботи системи, постійно 

контролюючи її діяльність. З об'єктів «Кластеризація», «Дані користувача» і 

«Перегляд» збирається відповідна інформація шляхом переходу фокуса 

управління від керівника вікна до відповідного об'єкту і назад [16]. Коли 

зібрана вся необхідна інформація, створюється об'єкт «Результат 

кластеризації», який одержує тимчасовий фокус управління. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Діаграмма станів 

 

Діаграма станів описує процес зміни станів системи або її підсистеми 

при реалізації всіх варіантів використання. При цьому зміна станів окремих 

елементів системи може бути викликана зовнішніми впливами з боку інших 

елементів або ззовні системи. Саме для опису реакції системи на подібні 

зовнішні впливи і використовуються діаграми станів (рис. 3.4).  
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 Рисунок 3.5 – Діаграмма компонентів 

 

Для моделювання процесу виконання операцій в мові UML 

використовуються так звані діаграми діяльності. Кожен стан на цій діаграмі 

відповідає виконанню деякої елементарної операції, а перехід в наступний 

стан спрацьовує тільки при завершенні операції в попередньому стані.  

Для створення конкретної фізичної системи необхідно певним чином 
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аспект модельного уявлення, а саме – фізичне представлення моделі. У мові 

UML для фізичного представлення моделей систем використовуються так 
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архітектуру розроблюваної системи, встановивши залежності між 

програмними компонентами (рис. 3.5). 

Функціональні вимоги: 

1) Вимоги до інтерфейсу програмного засобу. Інтерфейс програмного 

засобу повинен бути простим, зрозумілим для користувача, інформативним, 

наявність інформаційних і допоміжних панелей обов'язково. На панель 

швидкого доступу повинні бути винесені кнопки, що дублюють пункти 

меню. Природність інтерфейсу полягає в тому, що він не змушує користувача 

істотно змінювати звичні для нього способи вирішення завдань. В системі ця 

властивість реалізована наступним чином: збережені позначення і 

термінологія предметної області, використовуються знайомі поняття та 

образи, що забезпечують інтуїтивне розуміння інтерфейсу. Узгодженість 

інтерфейсу дозволяє користувачеві використовувати раніше набуті знання 

для з'ясування нових аспектів роботи. Так як в основу системи 

інтелектуального аналізу даних користувачів за допомогою алгоритму 

кластеризації закладений стандартний користувальницький інтерфейс роботи 

в середовищі Windows, то проектована система володіє даними 

властивостями [18]. Дружній інтерфейс: вивчення будь-якого програмного 

продукту відбувається методом проб і помилок, тому для цього в підсистемі 

передбачено попередження таких ситуацій, які можуть викликати помилку. 

Простота інтерфейсу, не потрібно ускладнювати сприйняття і розуміння 

інформації, що виникає перед очима користувача. Для цього при виконанні 

чергового кроку завдання перед користувачем буде відображатися 

мінімально необхідна інформація. Необхідно також уникати багатослівних 

командних імен та повідомлень і розміщувати елементи управління на екрані 

з урахуванням їх смислового значення і логічного взаємозв'язку. 

Гнучкість, необхідно враховувати як професійний досвід роботи з 

комп'ютером, так і продуктивність праці конкретного користувача. Естетична 

привабливість полягає в тому, щоб на екрані формувалася така середа, яка 

допомагала користувачеві зрозуміти надану інформацію, зосереджуватися на 
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ній і, по можливості, зменшувати навантаження на людину (неприпустиме 

використання яскравих фарб в заголовках меню, різких переміщень, 

зображеня котрі лякають і т. д.). 

2) Вимоги до розділення доступу. Розроблюваний програмний засіб 

(система інтелектуального аналізу даних користувачів за допомогою 

алгоритму кластеризації) має бути доступний за своїми функціональними 

можливостями кожному користувачеві без обмеження. Обмеження 

накладаються тільки на доступ до виконуваного файлу і файлів з даними, 

доступ до яких визначається системним адміністратором або користувачем 

комп'ютера. 

3) Вимога до програмного забезпечення: 

- Операційна система – не нижче MS WINDOWS 2007 / NT ; 

- Наявність графічних редакторів 

4) Вимога до апаратного забезпечення: 

- Наявність відеокарти RADEON XFX Radeon R9 280X 3GB DDR5 

Black edition (R9-280X_TDBD) або RADEON R7 250 (R7250-OC-2GD3); 

- Процесор Intel  Core i3-4160 Box, 2x3,6GHz 

5) Вимоги до ергономіки та технічної естетики. Програмний засіб 

повинен бути оптимізований для перегляду при дозволі 1024 * 768, 1280 * 

1024 без горизонтальної смуги прокрутки і без порожніх полів для основних 

типів дозволу. Результатом розробки має стати програмний засіб, який 

встановлюється на ПЕОМ без будь яких специфічних вимог до апаратної та 

програмної частини комп'ютера. Зручність і простота у використанні 

припускають комфортну і продуктивну роботу з даним програмним засобом 

6) Вимоги до реактивності системи. 

До показників, що описує реактивність системи, відносять всі 

тимчасові характеристики, які повинні забезпечувати комфортну роботу 

користувача. При проектуванні системи накладається умова швидкого і 

точного введення даних, знаходження рішення, швидкого формування звітів 

по результатам обчислень. 
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Час формування вихідної документації (кластеризації даних), 

включаючи час друку не повинно перевищувати 1 хвилини. 

7) Вимоги до захисту інформації. Захист інформації ґрунтується на 

доступі до робочого місця користувача (персонального комп'ютера) певного 

кола осіб, які мають права на користування даним комп'ютером. 

8) Вимоги до надійності системи. Надійність системи має на увазі 

надійну роботу ПК, на якому встановлений проектована система 

інтелектуального аналізу даних користувачів за допомогою алгоритму 

кластеризації. 

Вимоги до операційної системи 

Для реалізації системи інтелектуального аналізу даних користувачів за 

допомогою алгоритму кластеризації обрано операційну систему Windows 

2007, так як програма, яка вирішує дану задачу моделювання, повинна 

забезпечувати зручний графічний інтерфейс для кращого розуміння моделі. 

Сформуємо нефункціональні вимоги до функціональної поведінки 

проектованої системи. 

Суть даної діаграми полягає в наступному: проектована система 

представляється у вигляді безлічі сутностей або акторів, що взаємодіють з 

системою за допомогою так званих варіантів використання. При цьому 

актором (actor) або дійовою особою називається будь-яка сутність, що 

взаємодіє з системою ззовні. Це може бути людина, технічний пристрій, 

програма або будь-яка інша система, яка може служити джерелом впливу на 

модельовану систему так, як визначить сам розробник. У свою чергу, варіант 

використання (use case) служить для опису сервісів, які система надає 

акторові. Іншими словами, кожен варіант використання визначає деякий 

набір дій, який чинять системою при діалозі з актором. При цьому нічого не 

говориться про те, яким чином буде реалізовано взаємодія акторів з 

системою. 

Загальна структура ІС зображена на рис. 3.6 та складається з дев’яти 

модулів, на які вона поділяється за функціональними ознаками. 
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Задачі програмного модуля системи інтелектуального аналізу даних 

користувачів за допомогою алгоритму кластеризації є наступними: 

Забезпечення процессу зручної класифікації даних. Для вирішення цієї 

задачі розроблено інтерфейс користувача, який прозоро та інтуїтивно 

дозволяє здійснювати кластеризацію даних. 

З точки зору предметної області список сутностей системи 

інтелектуального аналізу даних користувачів за допомогою алгоритму 

кластеризації є наступним: 
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Рисунок 3.6 – Структура сутностей та їх зв’язків модуля управління 

системи інтелектуального аналізу даних користувачів за допомогою 

алгоритму кластеризації 

 

Структура сутностей та зв’язки між ними зображені на рис.3.7. Напрям 

стрілок відображає спрямованість посилань. 
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Рисунок 3.7 – Діаграма діяльності загальна 

 

Поведінка системи визначається множиною об’єктів, що обмінюються  

повідомленнями,  і  задається  діаграмами  діяльності,  діаграмами  взаємодії  

діаграмами кінцевого автомата.  

Для  опису  потоку  управління,  тобто  послідовності  виконуваних  

елементарних  кроків  при  виконанні  окремої  операції  або  реалізації  

складного  варіанта використання, зручно використовувати діаграму 

діяльності.   

Взаємодія  декількох  програмних  об’єктів  між  собою  описується  

діаграмами  взаємодії  в  одній  з  двох  еквівалентних  форм  (діаграми  

послідовності або діаграми комунікації).  

Складемо діаграму діяльності для розуміння поведінки системи (рис. 

3.8). 
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Рисунок 3.8 – Деталізована діаграма варіантів використання 

 

На рис. 3.8 приведена більш деталізована діаграма варіантів 

використання, для кращого представлення структури системи 

інтелектуального аналізу даних користувачів за допомогою алгоритму 

кластеризації. Більш докладно представлені процеси кластеризації даних 

[20]. Кластеризація даних користувачів включає в себе такі об'ємні розділи 

як: Формування даних користувачів, Визначення рівня кластеризації, 

Кластеризація.  

Для реалізації системи інтелектуального аналізу даних користувачів за 

допомогою алгоритму кластеризації обираємо мову програмування С#. 

Microsoft Visual Studio – це програмна середа по розробці додатків для 

ОС Windows, як консольних, так і з графічним інтерфейсом. 

У комплект входять наступні основні компоненти: 

1. Visual Basic.NET - для розробки додатків на VisualBasic; 

2. Visual C ++ - на традиційній мові C ++; 

3. Visual C # - на мові C # (Microsoft); 
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4. Visual F # - на F # (Microsoft Developer Division). 

Функціональна структура середовища включає в себе: 

 редактор вихідного коду, який включає безліч додаткових 

функцій, як автодоповнення IntelliSense, рефракторінг коду і т. д.; 

 відладчик коду; 

 редактор форм, призначений для спрощеного конструювання 

графічних інтерфейсів; 

 веб-редактор; 

 дизайнер класів; 

 дизайнер схем баз даних. 

Visual Studio також дозволяє створювати і підключати сторонні 

додатки (плагіни) для розширення функціональності практично на кожному 

рівні, включаючи додавання підтримки систем контролю версій вихідного 

коду (Subversion і VisualSourceSafe), додавання нових наборів інструментів 

(для редагування і візуального проектування коду на предметно-

орієнтованих мовах програмування або інструментів для інших аспектів 

процесу розробки програмного забезпечення). 

Комерційні версії в порядку зростання ціни: Visual Studio Professional, 

Visual Studio Premium і Visual Studio Ultimate. 

Переваги і недоліки 

Інтегроване середовище розробки (IntegratedDevelopmentEnvironment - 

IDE) Visual Studio пропонує ряд високорівневих функціональних 

можливостей, які виходять за рамки базового управління кодом. 

Нижче перераховані основні переваги IDE-середовища Visual Studio. 

Вбудований Web-сервер. Для обслуговування Web-додатки ASP.NET 

необхідний Web-сервер, який буде очікувати Web-запити і обробляти 

відповідні сторінки. Наявність в Visual Studio інтегрованого Web-сервера 

дозволяє запускати Web-сайт прямо з середовища проектування, а також 

підвищує безпеку, виключаючи ймовірність отримання доступу до тестового 
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Web-сайту з якого-небудь зовнішнього комп'ютера, оскільки тестовий сервер 

може приймати з'єднання лише з локального комп'ютера. 

Підтримка безлічі мов при розробці. Visual Studio дозволяє писати код 

своєю рідною мовою чи будь-якою іншою бажаною мовою, використовуючи 

весь час один і той же інтерфейс (IDE). Більш того, Visual Studio також ще 

дозволяє створювати Web-сторінки на різних мовах, але поміщати їх всі в 

один і той же Web-додаток. Єдиним обмеженням є те, що в кожної Web-

сторінці можна використовувати тільки якусь одну мову (очевидно, що в 

іншому випадку проблем при компіляції було б просто не уникнути). 

Менше коду для написання. Для створення більшості додатків потрібно 

пристойну кількість стандартного стереотипного коду, і Web-сторінки 

ASP. NET тому не виключення. Наприклад, додавання Web-елемента 

управління, приєднання обробників подій і коригування форматування 

вимагає установки в розмітці сторінки ряду деталей. У Visual Studio такі 

деталі встановлюються автоматично. 

Інтуїтивний стиль кодування. За замовчуванням Visual Studio форматує 

код у міру його введення, автоматично вставляючи необхідні відступи і 

застосовуючи колірне кодування для виділення елементів типу 

коментарів. Такі незначні відмінності роблять код більш зручним для 

читання і менш схильним до помилок. Застосовувані Visual Studio 

автоматично параметри форматування можна навіть налаштовувати, що дуже 

зручно у випадках, коли розробник вважає за краще інший стиль розміщення 

дужок (наприклад, стиль K & R, при якому дужка розміщується на тому 

самому рядку, що і оголошення, якому вона передує). 

Більш висока швидкість розробки. Багато з функціональних 

можливостей Visual Studio спрямовані на те, щоб допомагати розробнику 

робити свою роботу якомога швидше. Зручні функції, на зразок функції 

IntelliSense (яка вміє перехоплювати помилки і пропонувати правильні 

варіанти), функції пошуку і заміни (яка дозволяє відшукувати ключові слова 

як в одному файлі, так і в усьому проекті) і функції автоматичного додавання 
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і видалення коментарів (яка може тимчасово приховувати блоки коду), 

дозволяють розробнику працювати швидко і ефективно. 

Можливості налагодження. Пропоновані в Visual Studio інструменти 

налагодження є найкращим засобом для відстеження загадкових помилок і 

діагностування дивної поведінки. Розробник може виконувати свій код по 

рядку за раз, встановлювати інтелектуальні точки переривання, при бажанні 

зберігаючи їх для використання в майбутньому, і в будь-який час 

переглядати поточну інформацію з пам'яті. 

Visual Studio також має і безліч інших функцій: можливість управління 

проектом; вбудована функція управління вихідним кодом; можливість 

рефакторизації коду; потужна модель розширюваності. Більш того, в разі 

використання Visual Studio 2008 Team System розробник отримує розширені 

можливості для модульного тестування, спільної роботи і управління 

версіями коду (що значно більше того, що пропонується в більш простих 

інструментах на кшталт Visual SourceSafe). 

Як недолік можна відзначити неможливість відладчика (Microsoft 

Visual Studio Debugger) відстежувати в коді режиму ядра. Налагодження в 

Windows в режимі ядра в загальному випадку виконується при використанні 

WinDbg, KD або SoftICE. 

 

3.2 Тестування системи інтелектуального аналізу даних 

користувачів за допомогою алгоритму кластеризації 

 

Проведемо тестування розробленої системи інтелектуального аналізу 

даних користувачів за допомогою алгоритму кластеризації. Головне вікно 

системи (3.9) має дві основні області: 

 область введення та налаштування даних; 

 область виведення результату кластеризації. 
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Рисунок 3.9 – Головне вікно системи 

 

Тестування проводимо на найбільш навантаженому режимі роботи для 

виявлення всіх можливих недоліків та їх усунення. 

 

 

Рисунок 3.10 – Результат роботи системи 
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Рисунок 3.11 – Результат роботи системи 

 

 

Рисунок 3.12 – Результат роботи системи 
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Рисунок 3.13 – Результат роботи системи 

 

 

Рисунок 3.14 – Результат роботи системи 

 



73 

 

Рисунок 3.15 – Результат роботи системи 

 

 

Рисунок 3.16 – Результат роботи системи 
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Рисунок 3.17 – Результат роботи системи 

 

 

Рисунок 3.18 – Результат роботи системи 
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Рисунок 3.19 – Результат роботи системи 

 

 

Рисунок 3.20 – Результат роботи системи 

 



76 

 

Рисунок 3.21 – Результат роботи системи 

 

 

Рисунок 3.22 – Результат роботи системи 

 

Проведено тестування розробленої системи інтелектуального аналізу 

даних користувачів за допомогою алгоритму кластеризації, під час 

тестування збоїв та недоліків у роботі системи не виявлено, що говорить про 

можливість впровадження системи на реальному підприємстві. 
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3.3 Економічний ефект від впровадження 

 

Кошторис витрат на розробку програмного продукту передбачає 

розрахунок таких основних статей витрат: 

- основна заробітна плата розробників; 

- додаткова заробітна плата розробників; 

- нарахування на заробітну плату розробників; амортизація 

персонального комп'ютера; 

- витрати на матеріали, що були використані в процесі розробки 

програмного продукту; 

- витрати на силову електроенергію; 

- інші витрати. 

Основну заробітну плату можна розрахувати за формулою (3.1) : 

 

                                                     Зо =
М

Тр
∙ 𝒕,                                

 

де М - місячний посадовий оклад конкретного розробника, що в нашому 

випадку складає М𝟏 – 13000 (грн); М𝟐 – місячний посадовий оклад 

керівника розробки, що складає 14500 (грн);  

Тр - кількість робочих днів у місяці, Тр = 𝟐𝟏 (день); 

𝒕 - кількість днів роботи розробника, 𝒕𝟏 = 𝟔𝟎 (днів), 𝒕𝟐 = 𝟏𝟓 (днів). 

Розробником даного програмного продукту є 2 особи. Таким чином, 

основна заробітна плата розробника і керівника дорівнюють: 

Зо𝟏
=

𝟏𝟑𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟏
· 𝟔𝟎 = 𝟑𝟕𝟏𝟒𝟐 (грн), 

Зо𝟐
=

𝟏𝟒𝟓𝟎𝟎

𝟐𝟏
· 𝟏𝟓 = 𝟏𝟎𝟑𝟓𝟕 (грн), 

Зо = 𝟑𝟕𝟏𝟒𝟐 + 𝟏𝟎𝟑𝟓𝟕 = 𝟒𝟕𝟒𝟗𝟗 (грн). 

Додаткова заробітна плата розраховується як 10% від основної 

заробітної плати розробника: 

(3.1) 
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Зд𝟏
= 𝟑𝟕𝟏𝟒𝟐 · 𝟎, 𝟏 = 𝟑𝟕𝟏𝟒, 𝟐 (грн), 

Зд𝟐
= 𝟏𝟎𝟑𝟓𝟕 · 𝟎, 𝟏 = 𝟏𝟎𝟑𝟓, 𝟕 (грн), 

Зд = 𝟑𝟕𝟏𝟒, 𝟐 + 𝟏𝟎𝟑𝟓, 𝟕 = 𝟒𝟕𝟒𝟗, 𝟗 (грн). 

Нарахування на заробітну плату у 2019 році складають 36,36% від 

суми основної та додаткової заробітної плати розробника: 

Нзп = Зо + Зд · 𝟎, 𝟑𝟔𝟑𝟔 = (𝟒𝟕𝟒𝟗𝟗 + 𝟒𝟕𝟒𝟗, 𝟗) · 𝟎, 𝟑𝟔𝟑𝟔 = 𝟏𝟖𝟗𝟗𝟕, 𝟕 

(грн). 

Витрати на амортизацію персонального комп'ютера розрахуємо за 

формулою (3.2): 

 

А =
Ц · На

𝟏𝟎𝟎
·

Т

𝟏𝟎
, 

 

де Ц - вартість персонального комп'ютера, Ц = 𝟏𝟑𝟐𝟎𝟎 (грн);  

На - річна норма амортизації, На = 𝟔𝟎%; 

Т - термін використання комп'ютера, цілі місяці, Т = 𝟐 (місяці).  

А =
𝟏𝟑𝟐𝟎𝟎·𝟔𝟎

𝟏𝟎𝟎
·

𝟐

𝟏𝟎
= 𝟏𝟑𝟖𝟒 (грн), 

У процесі розробки були використані матеріали, кількість і вартість 

яких зведені в таблицю 3.1. 

 

Таблиця 3.1 – Матеріали, що були використані в процесі розробки 

Найменування 

матеріалу, марка, 

тип, сорт 

Ціна, грн. Витрачено 
Вартість витрачених 

матеріалів, грн. 

Папір (пачка) 127 1 127 

Диск CD-RW 14 1 14 

Папка для паперів 15 1 15 

Файли 1 10 10 

Ручка 12 1 24 

Всього 190 

Таким чином витрати на матеріали, що були використані в процесі 

розробки програмного продукту, складуть: 

(3.2) 
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Змат = 190,00 (грн). 

Витрати на силову електроенергію розраховуються за допомогою 

формули (3.3): 

 

                                    Ве = В · П · Ф · Кп,                

 

де В - вартість 1 кВт-години електроенергії, В = 𝟏, 𝟕𝟒 (грн/кВт); 

П - середня потужність, що споживається комп'ютером за годину 

роботи, П = 𝟎, 𝟑 (кВт); 

Ф - фактична кількість годин роботи комп'ютера при створенні 

програмного продукту, Ф = 𝟖 (год) · 50 (днів) = 400 (год); 

Кп - коефіцієнт використання потужності, Кп = 0,7. 

Отже, витрати на електроенергію складають: 

Ве = 𝟏, 𝟕𝟒 · 𝟎, 𝟑 · 𝟒𝟎𝟎 · 𝟎, 𝟕 = 𝟏𝟐𝟗, 𝟒 (грн). 

Інші витрати приймаються як 200-300% від основної заробітної плати 

розробників. Візьмемо значення в 200%, тоді: 

Ів = Зо · 𝟐 = 𝟒𝟕𝟒𝟗𝟗 · 𝟐 = 𝟗𝟒𝟗𝟗𝟖 (грн). 

Загальна сума витрат на розробку програмного продукту 

обраховується за формулою (3.4) : 

 

В = Зо + Зд + Нзп + А + Змат + Ве.                                                                 

 

Отже, загальна сума витрат дорівнює: 

В = 47499 + 4749,9 + 18997,7 + 1384 + 190 + 129,4 = 72950 (грн). 

 

Розрахунок виробничої собівартості одиниці продукції передбачає 

перш за все, визначення витрат на матеріали, які наведені в таблиці 3.1.  

Таким чином витрати на матеріали, що були використанні в процесі 

розробки програмного продукту складають:  

Змат = 190,00 (грн). 

(3.3) 

(3.4) 
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Витрати на комплектуючі здійснені не були. 

Розрахуємо витрати на силову електроенергію за допомогою такої 

формули (3.5):  

 

 Ве = В · П · Ф · Кп,     (3.5) 

 

де В – вартість 1 кВт-години електроенергії, В = 𝟏, 𝟕𝟒 (грн/кВт); 

П – середня потужність, що споживається комп’ютером за годину 

роботи, П = 𝟎, 𝟑 (кВт); 

Ф – фактична кількість годин роботи комп’ютера при запису 

програмного продукту на матеріальний носій, Ф = 𝟎, 𝟑 (год); 

Кп – коефіцієнт використання потужності, Кп = 𝟎, 𝟕. 

Отже, витрати на електроенергію складають: 

Ве = 𝟏, 𝟕𝟒 · 0,3 · 0,3 · 0,7 = 0,1 (грн). 

Основну заробітну плату розробника можна розрахувати за формулою 

(3.6): 

 

 Зо =
М

Тр
∙ 𝒕,   (3.6) 

 

де М – місячний посадовий оклад конкретного розробника, що в нашому 

випадку складає 13000 (грн);  

Тр – число робочих днів в місяці, Тр = 𝟐𝟏 (день); 

𝒕 – число днів роботи розробника, 𝒕 = 𝟎, 𝟑 (год). 

Таким чином, основна заробітна плата розробника дорівнює: 

Зо =
𝟏𝟑𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟏
· 𝟎, 𝟑 = 𝟏𝟖𝟓, 𝟖𝟔 (грн). 

Додаткова заробітна плата розраховується як 10% від основної 

заробітної плати розробника: 

Зд = Зо · 𝟎, 𝟏 = 𝟏𝟖𝟓, 𝟖𝟔 · 𝟎, 𝟏 = 𝟏𝟖, 𝟓𝟕 (грн). 
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Нарахування на заробітну плату розробника складають 36,36% від 

суми основної та додаткової заробітної плати: 

Нзп = (Зо + Зд) · 𝟎, 𝟑𝟔𝟕𝟔 = (185,86 + 18,57) · 0,3636 = 74,32 (грн). 

Визначимо величину загальновиробничих витрат. Вони приймаються 

як 200-300% від основної заробітної плати розробників. Візьмемо значення 

в 200%, тоді: 

Зв = Зо · 2 = 185,86 · 2 = 371,72 (грн). 

Вартість інтелектуальної власності становить Ів = 13500 (грн). 

Визначимо суму всіх попередніх витрат, що дасть виробничу 

собівартість на розробку програмного продукту – 𝑆в: 

𝑆в = 185,86 + 18,57 + 74,32 + 190 + 0,1 + 371,72 + 13500 =

14340,57 (грн). 

 

Таблиця 3.2 – Вихідні дані для розрахунку ціни реалізації ПЗ 

Порядковий 

номер 

вибірки 

Ринкова ціна 

Ц, грн. 

Обсяг попиту 

N, шт. 
N·Ц, шт·грн. Ц2, грн.2 

1 2 3 4 5 

1 

2 

3 

4 

5 

15000 

20000 

25000 

30000 

35000 

100 

75 

50 

25 

0 

1500000 

1500000 

1250000 

750000 

0 

225000000 

400000000 

625000000 

900000000 

1225000000 

А Б Г Д Ж 

 

За формулою найменших квадратів розрахуємо коефіцієнти «а» і «б». 

Проведемо розрахунок обсягу попиту, за для цього знайдемо всі 

коефіцієнти 

 

 Г = а · А + б · Б, (3.7) 

 

Кількість вибірки А = 5; 

Ринкова ціна знаходиться за формулою: 
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Б = (15 + 20 + 25 + 30 + 35) · 1000 = 125000 (грн). 

Обсяг попиту: 

Г = 100 + 75 + 50 + 25 + 0 = 250 (шт). 

Помножимо обсяг попиту на ринкову ціну: 

Д = (150 + 150 + 125 + 75) · 10000 = 5000000 (шт·грн). 

Ринкова ціна у квадраті : 

Ж = (225 + 400 + 625 + 900 + 1225) · 1000000 = 3375000000 

(грн2). 

Підставимо всі ці значення в систему рівнянь (3.7): 

    250 = а · 5 + б · 125000 (шт). (3.8) 

5000000 = а · 125000 + б · 3375000000 (шт·грн). 

З першого рівняння визначимо показник «а»: 

а =
250−125000·б

5
= 50 − 25000 · б (шт). 

Далі розрахуємо показники «б» і «а»: 

5000000 =  125000 · (50 − 25000 · б) + 3375000000 · б, 

5000000 = 6250000 − 3125000000 · б + 3375000000 · б, 

5000000 = 6250000 + 250000000 · б, 

б = −0,005 (шт·грн), 

а =  50 − 25000 · (−0,005) = 250 (шт). 

Розраховуємо оптимальну ціну реалізації Цр програмного продукту за 

формулою (3.9): 

 

Цр =
б·𝑉−а

2·б
, 

Отже отримаємо такий результат: 

Цр =
(−0,005)·3689,21−250

2·(−0,005)
= 26844 (грн). 

Тобто створений програмний продукт доцільно реалізувати на ринку 

за 26844 (грн). 

 

(3.9) 
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Розрахуємо чистий прибуток П, який можна отримати протягом року 

від реалізації програмного продукту. Для цього скористаємось формулою 

(3.10): 

 

П = {[Цр −
(Цр−Мр)·𝑓

100
− 𝑆в −

𝑞·𝑆в

100
] · [1 −

ℎ

100
]}                       

 

де Цр – ціна реалізації програмного продукту, грн; 

Мр – вартість матеріальних та інших ресурсів, які були придбані 

виробником для виготовлення одиниці нового виробу; рекомендується 

приймати  

Мр = (0,4 … 0,6) · Цр, грн; 

𝑓 – зустрічна ставка податку на додану вартість, 𝑓 = 16,67%;  

𝑆в – виробнича собівартість програмного продукту, грн; 

𝑞 – норматив, який визначає величину адміністративних витрат, 

витрат на збут та інші операційні витрати, %. Рекомендується приймати 

𝑞 = 5 … 10%; 

ℎ – ставка податку на прибуток, ℎ = 25%; 

П = 13261 (грн). 

 

Розрахувати термін окупності витрат То можна за формулою (3.11): 

 

То =
В

П
, 

 

При То < 1 ÷  3 (роки) розробка вважається економічно ефективною. 

В нашому випадку В =  18181,28 (грн), чистий прибуток П =

𝟏𝟑𝟐𝟔𝟏 (грн/рік).  Отже, термін окупності становитиме:  

То =
18181,28

13261
 ≈  1,4 (років). 

(3.10) 

(3.11) 
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Таким чином, термін окупності розробки даного програмного 

забезпечення дорівнює 1,4 роки, тому розробка вважається економічно 

ефективною. 

 

Витрати на заробітну плату обслуговуючого персоналу 

розраховуються за формулою (3.12): 

 

Зобс = 12 · М · 𝛽,  

 

де 12 - число місяців; 

М - місячний посадовий оклад інженерно-технічного працівника, в 

нашому випадку М = 18000 (грн); 

 β - доля часу, який витрачає працівник на обслуговування розробки в 

загальному часі своєї роботи,  β = 0,05. 

Отже, витрати на заробітну плату обслуговуючого персоналу 

складатимуть: 

Зобс = 12 · 18000 · 0,05 = 10800 (грн/рік). 

Додаткова заробітна плата розраховується як 10% від основної 

заробітної плати обслуговуючого персоналу: 

Здобс
= Зобс · 0,1 = 10800 · 0,1 = 1080 (грн). 

Нарахування на заробітну плату складають 36,36 % від суми основної 

та додаткової заробітної плати обслуговуючого персоналу: 

Нзп = (10800 +  1080) ·  0,3636 =  7555,71 (грн). 

Витрати на силову електроенергію (при живленні із електромережі) 

розраховуються за формулою (3.13)  

Ве = В · П · Ф · Кп · 𝛽,  

 

де В - вартість 1 кВт-години електроенергії, В = 1,74 (грн/кВт); 

П - установлена потужність комп'ютера, П = 0,25 (кВт); 

(3.12) 

(3.13) 
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Ф - фактична кількість годин роботи комп'ютера з принтером за рік,  

Ф = 8 (год) · 21(день) · 12(місяців) = 2016(год); 

Кп - коефіцієнт використання потужності, Кп = 0,7; 

𝛽 - доля часу, який витрачає працівник на виконання конкретних робіт 

із застосуванням даного програмного продукту в загальному часі своєї 

роботи,  

β  =0,05. 

Отже, витрати на силову електроенергію складають: 

Ве = 1,74 · 0,25 · 2016 · 0,7 · 0,05 = 6,17 (грн/рік). 

Амортизаційні відрахування розраховуються за спрощеною 

формулою (3.14): 

 

А =  
(Ц·На·В)

100
, 

 

де Ц - балансова вартість персонального комп'ютера, Ц = 13200 (грн);  

На - річна норма амортизації, На = 60%; 

В - доля часу, який витрачає працівник на виконання конкретних робіт 

із застосуванням даного програмного продукту в загальному часі своєї 

роботи,  

В = 0,05. 

Тоді маємо: 

А =  
(13200·0,6·0,05)

100
= 1,96 (грн/рік) 

Витрати на ремонт комп'ютерної техніки розрахуємо за формулою 

(3.15):  

 

Р = |(0,04 ÷ 0,1) · Ц + Зп| · 𝛽, 

 

де Ц - балансова вартість персонального комп'ютера, Ц = 13200 (грн);  

(3.14) 

(3.15) 
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Зп - заробітна плата окремо найнятих робітників, що зайняті 

проведенням ремонтних робіт, Зп = 1436,71 (грн.); 

𝛽 - доля часу, який витрачає працівник на виконання конкретних робіт 

з застосуванням даного програмного продукту в загальному часі своєї 

роботи, 𝛽 = 0,05. 

Р = (0,04 · 13200 +  1436,71) · 0,05 = 128,23 (грн/рік). 

Інші витрати приймаються як 5%+10% від загальної суми всіх 

попередніх витрат і розраховуються за формулою (3.16). У нашому 

випадку інші витрати становлять 5%: 

 

Ів = (Зобс + Здобс
+ Нзп + Ве + А + Р) · 0,05, 

 

де Зобс - витрати на заробітну плату обслуговуючого персоналу; 

Здобс
 - додаткова заробітна плата; 

Нзп - нарахування на заробітну плату обслуговуючого персоналу;  

Ве - витрати на силову електроенергію;  

А - амортизаційні відрахування;  

Р - витрати на ремонт комп'ютерної техніки.  

Отже, інші витрати дорівнюють:  

Ів = (10800 + 1080 + 1436,71 + 6,17 + 0,96 + 128,23) · 0,05 = 1083 

(грн/рік). 

Сума витрат за усіма попередніми статтями дає величину 

експлуатаційних витрат при використанні даного програмного продукту: 

 

Е2 = Зобс + Здобс
+ Нзп + Ве + А + Р + Ів, 

 

𝐸2 = 10800 + 1080 + 1436,71 + 6,17 + 0,96 + 128,23 + 1083 =

14535,07 (грн/рік) 

 

(3.16) 

(3.17) 
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Розрахувати річний економічний ефект від впровадження нового 

програмного продукту можна за формулою (3.18): 

 

∆E = (
E1

Q1
−

E2

Q2
) · Q2, 

 

де E1 - експлуатаційні витрати при використанні існуючого програмного 

продукту, E1 = 25000 (грн/рік); 

E2 - експлуатаційні витрати при використанні нового програмного 

продукту, E2 = 14535,07 (грн/рік); 

Тоді: 

∆E = (25000 − 14535,07) = 10464,93 (грн/рік). 

 

Новий програмний продукт є економічно доцільним для споживача, 

оскільки він не потребує великих експлуатаційних витрат - 14535,07 (грн), 

застосування нового програмного продукту підвищує продуктивність при 

виконанні певної роботи у 1,4 рази. Річний економічний ефект для 

споживача від впровадження нашого програмного продукту складає 

10464,93 (грн). Новий програмний продукт є економічно ефективним, 

оскільки він окупить себе за 1 рік і 4 місяці. 

Таким чином, отримані вище результати доводять корисність та 

необхідність нової розробки. 

 

Висновки до розділу 

 

У межах третього розділу здійснено розробку системи 

інтелектуального аналізу даних користувачів за допомогою алгоритму 

кластеризації. Проведено тестування розробленої системи, під час тестування 

збоїв та недоліків у роботі системи не виявлено. 

(3.18) 
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Новий програмний продукт є економічно доцільним для споживача, 

оскільки він не потребує великих експлуатаційних витрат - 14535,07 (грн), 

застосування нового програмного продукту підвищує продуктивність при 

виконанні певної роботи у 1,4 рази. Річний економічний ефект для 

споживача від впровадження нашого програмного продукту складає 

10464,93 (грн). Новий програмний продукт є економічно ефективним, 

оскільки він окупить себе за 1 рік і 4 місяці. Таким чином, отримані вище 

результати доводять корисність та необхідність нової розробки. 
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ВИСНОВКИ 

 

У рамках даної дипломної роботи здійснено дослідження та розробку 

системи інтелектуального аналізу даних користувачів за допомогою 

алгоритму кластеризації. 

На основі вищевикладеного варто зробити наступний висновок: 

Кластеризація (або кластерний аналіз) – це задача розбиття множини 

об'єктів на групи, що називаються кластерами. Всередині кожної групи 

повинні бути «схожі» об'єкти, а об'єкти різних групи повинні бути як можна 

більш відмінні. Головна відмінність кластеризації від класифікації полягає в 

тому, що перелік груп чітко не встановлений і визначається в процесі роботи 

алгоритму. 

Застосування кластерного аналізу в загальному вигляді зводиться до 

наступних етапів: 

1) Відбір вибірки об'єктів для кластеризації. 

2) Визначення множини змінних, за якими будуть оцінюватися 

об'єкти у вибірці. При необхідності – нормалізація значень 

змінних. 

3) Обчислення значень міри подібності між об'єктами. 

4) Застосування методу кластерного аналізу для створення груп 

схожих об'єктів (кластерів). 

5) Представлення результатів аналізу. 

Після отримання та аналізу результатів можливе коригування обраної 

метрики і методу кластеризації до отримання оптимального результату. 

Серед алгоритмів ієрархічної кластеризації виділяються два основних 

типи: висхідні і низхідні алгоритми. Низхідні алгоритми працюють за 

принципом «зверху-вниз»: на початку всі об'єкти поміщаються в один 

кластер, який потім розбивається на все більш дрібні кластери. Більш 

поширені висхідні алгоритми, які на початку роботи поміщають кожний 

об'єкт в окремий кластер, а потім об'єднують кластери у все більш крупні, 
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поки всі об'єкти вибірки не будуть міститися в одному кластері. Таким чином 

будується система вкладеного розбиття. Результати таких алгоритмів 

зазвичай представляють у вигляді дерева – дендрограми. Класичний приклад 

такого дерева – класифікація тварин і рослин. 

Для обчислення відстаней між кластерами все частіше користуються 

двома територіями: одиночним зв'язком або повним. 

До недоліків ієрархічних алгоритмів можна віднести систему повного 

розбиття, яка може бути зайвою в контексті розв'язуваної задачі. 

З усіх методів кластерного аналізу найпоширенішими є ієрархічні 

агломеративні методи. Сутність цих методів полягає в тому, що на першому 

етапі кожен об'єкт вибірки розглядається як окремий кластер. Процес 

об'єднання кластерів відбувається послідовно: на підставі матриці відстаней 

або матриці подібності об'єднуються мають найтісніший контакт 

об'єкти. Якщо матриця подібності спочатку має розмірність т  т, то 

повністю процес кластеризації завершується за т - 1 кроків, в результаті всі 

об'єкти будуть об'єднані в один кластер. Послідовність об'єднання легко 

піддається геометричній інтерпретації та може бути представлена у вигляді 

графа-дерева (дендрограмми). На дендрограмі вказуються номера об'єктів, 

що об'єднуються і відстань (або інша міра подібності), при якій відбулося 

об'єднання. 

Програма реалізує алгоритм агломеративної ієрархічної кластеризації, 

варіант Ланса-Вільямса з оптимізацією продуктивності (редуктивний 

алгоритм) і п'ятьма різними функціями знаходження відстані між кластерами. 

Для реалізації системи інтелектуального аналізу даних користувачів за 

допомогою алгоритму кластеризації обираємо мову програмування С#. 

Проведено тестування розробленої системи, під час тестування збоїв та 

недоліків у роботі системи не виявлено. 

Новий програмний продукт є економічно доцільним для споживача, 

оскільки він не потребує великих експлуатаційних витрат - 14535,07 (грн), 

застосування нового програмного продукту підвищує продуктивність при 
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виконанні певної роботи у 1,4 рази. Річний економічний ефект для 

споживача від впровадження нашого програмного продукту складає 

10464,93 (грн). Новий програмний продукт є економічно ефективним, 

оскільки він окупить себе за 1 рік і 4 місяці. Таким чином, отримані вище 

результати доводять корисність та необхідність нової розробки. 

 


