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АНОТАЦІЯ  

 Кожухівська О.А. Моделі, методи та інформаційна технологія прогнозування 
нестаціонарних фінансових процесів і супутніх ризиків. – Кваліфікаційна наукова 
праця на правах рукопису. 
         Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології. – Державний університет 

телекомунікацій, м. Київ, 2020. 

Зміст анотації. Дисертаційне дослідження спрямоване на розробку 

інформаційної технології  моделювання і прогнозування нестаціонарних 

гетероскедастичних процесів з використанням фактичних статистичних даних. 

Головною метою дослідження є підвищення адекватності математичних моделей 

вибраних процесів і підвищення якості оцінок прогнозів волатильності. Для 

досягнення цієї мети у роботі розв’язано декілька задач. Виконано аналіз моделей 

з відомими структурами і методів їх побудови, що надало можливість для 

подальшого розвитку математичних моделей, необхідних для прогнозування 

волатильності та оцінювання фінансових ризиків. Запропоновані нові структури 

моделей, які забезпечують високу якість прогнозів волатильності і створюють 

умови для обчислення високоякісних оцінок фінансових ризиків. Для розв’язання 

задачі прогнозування нелінійних нестаціонарних часових рядів розроблено 

гібридний метод структурно-параметричного синтезу моделей у формі МГУА-

нейронних мереж, який ґрунтується на еволюційних обчисленнях. Цей метод 

надає можливість значно підвищити адекватність математичних моделей і 

покращити якість оцінок прогнозів. Запропоновано новий робастний фільтр 

Калмана для оптимального оцінювання станів нелінійних нестаціонарних 

процесів і згладжування оцінок волатильності. Для цієї процедури фільтрації 

виконано аналітичне дослідження збіжності оцінок, що генеруються робастним 

фільтром. Також для прогнозування часових рядів запропоновано метод 

параметричного синтезу фільтра Калмана з використанням процедури 

еволюційних обчислень та навчання з підкріпленням, який забезпечує отримання 

високоякісних оцінок короткострокових прогнозів волатильності. Для 



  3

 
оцінювання параметрів моделей стохастичної волатильності розроблено 

процедуру Монте-Карло для марковських ланцюгів. Вона використана також для 

побудови моделей у формі поліноміальних мереж, створених для прогнозування 

поведінки гетероскедастичних процесів.  

Запропоновано метод оцінювання ринкового фінансового ризику, який 

ґрунтується на використанні оцінок прогнозів волатильності, що генеруються за 

допомогою розроблених моделей та фільтра Калмана. Для оцінювання актуарних 

операційних ризиків розроблено метод, який ґрунтується на використанні моделі 

у формі багатовимірного розподілу можливих втрат. Цей метод забезпечує 

обчислення високоякісних оцінок можливих операційних втрат. Таким чином, 

методологія, розроблена для прогнозування поведінки гетероскедастичних 

процесів та оцінювання супутніх ризиків, була інтегрована в інформаційну 

технологію, центральним елементом якої є спроектована і реалізована програмно 

система підтримки прийняття рішень. Система забезпечує розв’язання задач 

прогнозування нелінійних нестаціонарних (гетероскедастичних) процесів та 

оцінювання згаданих типів фінансових ризиків. СППР створена на основі 

методології моделювання і прогнозування, запропонованої автором 

дисертаційного дослідження, яка передбачає використання прогнозів 

волатильності у якості параметра. Система містить всі необхідні функції для 

збору і накопичення даних, їх попередньої обробки, оцінювання структури і 

параметрів математичних моделей, прогнозування волатильності за допомогою 

спеціально створених функцій прогнозування, що базуються на розроблених 

моделях. Всі обчислювальні процедури забезпечуються статистичними 

параметрами якості, використання яких гарантує високу якість проміжних та 

остаточних результатів – прогнозів волатильності та оцінок можливих 

фінансових втрат. СППР може функціонувати в режимі адаптації, у якому 

структура і параметри моделей автоматично налагоджуються відповідно до змін 

у нових даних, що характеризують поточну динаміку досліджуваних процесів. 

Адаптація реалізується з використанням спеціального комбінованого критерію 
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якості, за допомогою якого вибирається краща з можливих моделей-кандидатів в 

автоматичному режимі функціонування системи. Таким чином відбувається 

прискорене тестування множини моделей за кілька хвилин функціонування 

системи. СППР була успішно протестована на фактичних даних і використана 

для виконання обчислювальних експериментів над фактичними даними, що 

описують динаміку процесів ціноутворення на біржі, курсів обміну валют, 

вибраних макроекономічних процесів і т. ін.  

Виконані обчислювальні експерименти свідчать про те, що створена система 

забезпечує можливість побудови адекватних математичних моделей досліджених 

нелінійних нестаціонарних процесів, прогнозування волатильності та оцінювання 

фінансових ризиків. Система має дружній інтерфейс користувача з елементами 

адаптації до його характеристик. Вона впроваджена у практичну експлуатацію у 

зацікавлених фінансових організаціях та деяких університетах. У навчальному 

процесі СППР використовується в курсах з прикладної статистики, аналізу 

часових рядів, менеджменту фінансових ризиків та проектування систем 

підтримки прийняття рішень. Архітектура системи передбачає просте 

розширення її функціональних можливостей, додавання нових методів обробки 

даних, побудови математичних моделей, використання додаткових критеріїв 

якості і т. ін. Все це забезпечує можливість широкого використання створеної 

системи у майбутньому.  

Виконані обчислювальні експерименти свідчать про те, що створена система 

забезпечує можливість побудови адекватних математичних моделей досліджених 

нелінійних нестаціонарних процесів, прогнозування волатильності та оцінювання 

фінансових ризиків. Система має дружній інтерфейс користувача з елементами 

адаптації до його характеристик. Вона впроваджена у практичну експлуатацію у 

зацікавлених фінансових організаціях та деяких університетах. У навчальному 

процесі СППР використовується в курсах з прикладної статистики, аналізу 

часових рядів, менеджменту фінансових ризиків та проектування систем 

підтримки прийняття рішень. Архітектура системи передбачає просте 
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розширення її функціональних можливостей, додавання нових методів обробки 

даних, побудови математичних моделей, використання додаткових критеріїв 

якості і т. ін. Все це забезпечує можливість широкого використання створеної 

системи у майбутньому. Практичне значення отриманих результатів полягає у 

створенні інформаційної технології прогнозування нестаціонарних фінансових 

процесів і супутніх ризиків, яка забезпечує підвищення якості оцінок прогнозів 

волатильності та оцінок можливих фінансових втрат на основі обчислювальних 

прогнозів. Запропоновані в роботі методи математичного моделювання і 

прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів призначені безпосередньо 

для виконання аналізу сучасних процесів у фінансах та економіці.  

 Вони забезпечують побудову адекватних математичних моделей процесів із 

змінною у часі дисперсією з метою обчислення на їх основі коротко- та 

середньострокових оцінок прогнозів волатильності (стандартного відхилення). 

Отримані таким чином оцінки волатильності використовуються у моделях 

фінансових ризиків для визначення можливих втрат. Це показано на прикладі 

ринкових та актуарних ризиків. Зокрема, запропоновані методи, моделі і 

методики використано для розроблення системи СППР, яка забезпечує 

можливість виконання докладного аналізу фінансово-економічних процесів, 

представлених часовими рядами статистичних даних. СППР спроектована та 

реалізована за принципами системного аналізу, які передбачають ієрархічну 

структуру системи, виявлення та врахування можливих невизначеностей у 

процесі побудови моделей та оцінювання прогнозів, контроль всіх етапів 

обчислювального процесу за допомогою відповідних множин статистичних 

критеріїв якості.  

 Розроблені методики аналізу нелінійних нестаціонарних процесів та 

оцінювання супутніх фінансових ризиків з використанням СППР впроваджено у 

практику у фінансових організаціях, зокрема, у банківській системі – банки: 

”Райффайзен БАНК АВАЛЬ”, ПАТ “Альфа-банк”, а також у страхових  
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компаніях: СК ПрАТ “Європейський страховий альянс”, СК “Саламандра-

Україна”.    

 Результати дисертаційної роботи впроваджено у вигляді методів і засобів 

побудови математичних моделей нелінійних нестаціонарних процесів у 

навчальному процесі кафедри якості, стандартизації та управління проектами 

Черкаського національного університету ім. Б Хмельницького. 

 Теоретичні і практичні результати та розробки, отримані у процесі виконання 

дисертаційного дослідження, мають широкі перспективи для подальшого 

впровадження у практику оцінювання та прогнозування фінансових ризиків 

практично для будь-яких видів господарської діяльності. 

         Ключові слова: інформаційна технологія для прогнозування і 

моделювання,  нестаціонарні гетероскедастичні              процеси,     математичне 

моделювання, оцінювання структури і параметрів моделей, імунні системи, 

МГУА-нейронні моделі, оптимальний фільтр Калмана, системи підтримки 

прийняття рішень. 

ABSTRACT 

      Kozhukhivska O.A.   Models, methods and  information technology for forecasting 
of nonstationary financial processes and associated risks. –            Qualifying scientific 
work  on  the   rights of the manuscript. 
    The thesis for scientific degree of Doctor of Technical Sciences on the specialty 
05.13.06 – Information technologies. – State University of telecommunications, Kyiv, 
2020. 

The content of the abstract. The thesis is dedicated to development of information 

technology for modelling and forecasting of nonstationary heteroscedastic processes 

using actual statistical data. The main purpose of the research is improvement of model 

adequacy for the selected process and enhancement of volatility forecasts quality. To 

reach the stated purpose several scientific tasks were solved. The analysis of the known 

model structures and the methods of their construction was performed that provided a 

ground for further development of necessary mathematical models for forecasting 

volatility and financial risk estimation. The new model structures were developed 

aiming to improve the volatility of forecasts and provide conditions for quality 
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estimation of financial risks. A hybrid method for structural and parametric synthesis of 

GMDH-neural nets was proposed with the use of evolution computations for solving 

the problem of forecasting nonstationary time series. The method improves 

substantially model adequacy as well as quality of forecasts. A new robust Kalman 

filter algorithm was developed for estimating the states of nonlinear nonstationary time 

series and smoothing volatility estimations. Also analytic procedure was elaborated for 

analyzing convergence of the estimations produced by the robust filter. The parametric 

synthesis of Kalman filter using evolutionary computational schemes and reinforced 

learning was proposed for forecasting nonstationary time series that is distinguished 

with high quality of short-term volatility forecasts. The method for estimating volatility 

model parameters was developed using Monte Carlo procedure for Markov chains and 

polynomial nets based models were proposed for forecasting behavior of 

heteroscedastic processes. The method for estimation of market financial risks was 

developed based on the use of the volatility forecasts, computed with the models and 

developed Kalman filter. The method for estimation of operational actuarial risks was 

also proposed that is based on the usage of a model in the form of multidimensional 

distribution of possible losses. The method provided high quality estimations of 

operational losses. Thus, the methodology developed for forecasting heteroscedastic 

processes and financial risk estimation was integrated into information technology, 

decision support system (DSS) is appropriately designed on its base.  

 An architecture of decision support system (DSS) was developed and software was 

implemented for forecasting of nonlinear nonstationary processes and estimation of 

mentioned financial risks. DSS is based on the methodology of modeling and 

forecasting of nonstationary processes developed by the author as well the methods for 

estimating financial risks that use volatility forecasts as a parameter. The system 

includes all necessary functions for data accumulating, preliminary data processing, 

model structure and parameter estimation, volatility forecasting with appropriately 

developed forecasting functions based on the developed models. All the computational 

procedures are supplied with statistical quality parameters that guarantee high quality 
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of intermediate and the final result – volatility forecasts and estimations of possible 

financial losses. The system can operate in adaptive mode when model structure and 

parameters are automatically adjusted to the changes in data describing nonstationary 

processes. For this purpose a special combined statistical quality criterion was 

developed that is handy for automatic selection of the best model among generated 

candidates. This way it is possible to test hundreds of models within several minutes of 

operating the system.  

The DSS was successfully tested and used for carrying out computational 

experiments with actual data that represent dynamics of stock prices, currency 

exchange rates, and macroeconomic processes development. It was shown that is quite 

possible to construct adequate mathematical models for the processes under study using 

the developed system and to compute the volatility forecasts necessary for estimating of 

financial risks. It has friendly user interface with adaptivity features regarding the rate 

of interaction, presentation of data and results of computing on the screen etc. The 

system is used successfully at the interested financial institutions and at some 

universities in courses on applied statistics, nonstationary time series data processing 

and estimation of respective financial risks. The system architecture allows easy 

extension, modification and addition of new system functions, implementing new data 

processing methodologies, models, criteria etc that would enhance system capabilities 

in the future.  

 Computational experiments indicate that the system provides the ability to build 

adequate mathematical models for the nonlinear unsteady processes, forecasting 

volatility and the evaluation of financial risks. The system has a user friendly interface 

with elements of adaptation. It is implemented in practical operation in the concerned 

financial institutions and some universities. In the educational process DSS is used in 

courses in applied statistics, time series analysis, management of financial risks and the 

design of decision support systems. System architecture provides a simple extension of 

its functionality, adding new methods of data processing, the construction of 

mathematical models, using additional criteria of quality and etc. All this provides the 
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possibility of wider use of the established system in the future. Practical significance of 

the results is to create information technology forecast. They provide the creation of 

adequate mathematical models of processes with variable time-variance to calculate on 

the basis of short-and medium-term estimations forecasts of volatility (standard 

deviation), acquired for evaluation of volatility used in the models of financial risk for 

the possible losses. This is shown by the example of market and actuarial risk. In 

particular, the proposed models and methods are used for the development of the 

system, which provides the ability to perform a detailed analysis of the financial and 

economic processes represented by time series of statistical data. DSS is designed and 

implemented according to the principles of system analysis that provide a hierarchical 

structure of the system, identifying and taking into account the possible uncertainties in 

the process of building models and evaluation of forecasts, control of all phases of 

computing the process of using the appropriate sets of statistical quality criteria. 

 Developed methods for the analysis of nonlinear unsteady processes and evaluation 

of the financial risks associated with the use of DSS was implemented in practice in 

financial organizations, in particular in the banking system – banks: "Raiffeisen Bank 

Aval", JSC " "Alfa-Bank", as well as insurance companies: INSURANCE COMPANY 

"European insurance Alliance", IC "Salamandra-Ukraine". 

 The results are  introduced in the form of methods and means of constructing 

mathematical models of nonlinear unsteady processes in the educational process of the 

Department of quality, standardization and Management of the national University B. 

Khmelnitsky.  

 Theoretical and practical results and development, obtained in the process of 

execution have broad prospects for further implementation    in     practice evaluation 

and forecasting  of financial risk for virtually any type of economic activity. 

Keywords: information technology for forecasting and modeling, nonstationary 

heteroscedastic processes, mathematical modeling, model structure and parameters 

estimation, immune systems, GMDH-neural models, optimal Kalman filter, decision 

support systems. 
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системы управления и приборы автоматики: Всеукраинский межведомственный 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

АКД  -    алгоритм клонального добору 

АКС  -    алгоритм клональної селекції 

АРКС    -   авторегресія з ковзним середнім 

АРІКС   -   авторегресія з інтегрованим ковзним середнім 

АРУГ   -    авторегресійна модель гетероскедастичного процесу 

БМ      -     байєсівська мережа 

ГА     -     генетичний алгоритм 

ГП     -       генетичне програмування 

ГСП      -   гетероскедастичний процес 

Е-АРУГ-   експоненціальна авторегресійна модель гетероскедастичного  

                  процесу 

ЕО     -     еволюційне обчислення 

ІММК-    імітаційне моделювання за методом Монте – Карло 

ІСППР-   інформаційна система підтримки прийняття рішень 

КГГА -   клонально-генетичний гібридний алгоритм 

КПЕГ -    клональне  програмування експресії генів 

ЛМН    -  лінійна матрична нерівність 

          МГУА-    метод групового урахування аргументів 

МКМЛ - Монте-Карло для марковських ланцюгів 

ММП   -  метод максимальної правдоподібності 

МОВ  -    метод опорних векторів 

МПТ    -    метод подібних траєкторій 

МСВ  -   модель стохастичної волатильності 

ННП     -     нелінійний нестаціонарний процес 

НЛ     -    нечітка логіка 

НП    -     навчання з підкріпленням 

ОПР    -    особа, що приймає рішення 
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ОР     -     операційний ризик 

ПЕГ   -    програмування експресії генів 

РД    -      розподіл Дирихле 

РМВ  -    розподіл можливих втрат 

СК      -    страхова компанія 

СКП –     середня квадратична похибка 

СППР -    система підтримки прийняття рішень 

СШ    -     страхове шахрайство 

ТЗ     -      транспортний засіб 

УАРУГ -   узагальнена авторегресійна модель гетероскедастичного  

                  процесу 

УІСП -    універсальна інформаційна система для прогнозування 

УР       -    управління ризиками 

ФЕП     -   фінансово-економічний процес 

ЧАКФ -  часткова автокореляційна функція 

ШІС   -    штучна імунна система 

ЩРЙ   -    щільність розподілу ймовірності 
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ВСТУП 

В умовах загальної економічної нестабільності та існування міждержавних 

конфліктів у світі відбуваються масштабні фінансово-економічні кризи, які 

призводять до значного ускладнення динаміки розвитку фінансових та 

економічних процесів (ФЕП) і виникнення ризиків втрат як на рівні окремих 

держав, так і на міжнародному рівні. Це стосується, зокрема, української 

економіки та фінансового ринку, на якому фінансові процеси загалом та системи 

ризик-менеджменту знаходяться на відносно ранній стадії свого становлення. 

Внаслідок цього розвиток практично всіх ФЕП має сьогодні   нелінійний 

нестаціонарний характер, що проявляється у виникненні складних 

детермінованих і стохастичних трендів, значних змін у часі їх дисперсії та 

режимів функціонування фінансово-економічних систем у цілому. Всі згадані 

особливості розвитку зумовлюють необхідність створення нових структур 

математичних моделей для опису динаміки ФЕП та їх дисперсії, розробки нових 

та модифікації існуючих методів оцінювання параметрів і методів оцінювання 

фактично існуючих ризиків втрат. Таким чином, виникає необхідність 

удосконалення існуючих та створення нових інформаційних технологій 

математичного моделювання і прогнозування нелінійних нестаціонарних 

процесів в економіці та фінансах з метою підвищення якості управління цими 

процесами та можливими ризиками.  

Знaчну чaстину сучaсних фiнaнсoвo-eкoнoмiчних зaдaч мoжнa 

прoaнaлiзувaти i рoзв’язaти зa дoпoмoгoю стaтистичних дaних у фoрмi чaсoвих 

рядiв, якi є у бiльшoстi випaдкiв нeлiнiйними тa нeстaцioнaрними. Вaжливим 

нaпрямoм дoслiджeнь є мoдeлювaння динaмiки фoндoвoгo і  вaлютнoгo ринкiв тa 

вiдпoвiдних фiнaнсoвих ризикiв з викoристaнням вoлaтильнoстi, тoбтo мiри їх 

мiнливoстi, якa визнaчaється умoвнoю диспeрсiєю тa вiдпoвiдним стaндaртним 

вiдхилeнням дoслiджувaнoгo прoцeсу. Метою моделювання волатильності є 

знаходження високоякісних оцінок її прогнозів для докладного вивчення 

фактичних режимів функціонування ФЕП, різних аспектів доходності ринкових 
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інструментів і подальше використання цього параметра для оцінювання і 

менеджменту різноманітних фінансових ризиків втрат.  

Мeтoю мoдeлювaння вoлaтильнoстi є знaхoджeння oцiнoк її прoгнoзiв для 

вивчeння рiзних aспeктiв ринкoвoї дoхoднoстi i пoдaльшe викoристaння цьoгo 

пaрaмeтрa для oцiнювaння i мeнeджмeнту рiзнoмaнiтних фiнaнсoвих ризикiв, якi 

фaктичнo iснують нa ринку фiнaнсoвих пoслуг i чaстo спричиняють вeликi 

мaтeрiaльнi втрaти.  

Aктуaльним нaпрямoм сучaсних дoслiджeнь є ствoрeння нoвих 

iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй пoбудoви мaтeмaтичних мoдeлeй, якi б aдeквaтнo 

вiдпoвiдaли фaктичнiй пoвeдiнцi тa рoзвитку фiнaнсoвих прoцeсiв, a тaкoж 

зaбeзпeчувaли нaлeжнe пiдвищeння якoстi oцiнoк прoгнoзiв. Зaгaлoм, цe 

привoдить дo нeoбхiднoстi ствoрeння нoвих клaсiв мaтeмaтичних мoдeлeй i дo 

мoдифiкaцiї структур вжe iснуючих. Тaким чинoм, пoбудoвa i дoслiджeння 

хaрaктeристик мaтeмaтичних мoдeлeй, якi aдeквaтнo oписують динaмiку 

сучaсних фiнaнсoвo-eкoнoмiчних прoцeсiв, тaкoж є зaдaчeю висoкoї aктуaльнoстi. 

Пoбудoвaнi мoдeлi нaдaлi викoристoвуються для прoгнoзувaння рoзвитку 

дoслiджувaних прoцeсiв тa їх вoлaтильнoстi, якa, у свoю чeргу, нeoбхiднa як 

пaрaмeтр для oцiнювaння мoжливих фiнaнсoвих ризикiв.  

Аналіз публікацій з оцінювання і прогнозування волатильності фінансових 

інструментів, а також подальшого практичного використання отриманих 

результатів для оцінювання ризиків свідчить про те, що ця галузь досліджень 

інтенсивно розвивається в Україні і за рубежем.  В Укрaїнi знaчний вклaд у 

рoзв’язaння згaдaних прoблeм внeсли кiлькa нaукoвих кoлeктивiв. Тaк, зaгaльнa 

систeмнa мeтoдoлoгiя aнaлiзу ризикiв виклaдeнa в рoбoтaх aкaдeмiкa М.З. 

Згурoвськoгo i прoфeсoрiв Н.Д. Пaнкрaтoвoї, В.Д. Рoмaнeнкa, В.Є. Снитюкa. 

Рoзрoбкa сучaсних iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй, ствoрeння систeм пiдтримки 

прийняття рiшeнь (СППР), рoзрoбкa iмiтaцiйних мoдeлeй тa aвтoмaтизaцiя 

прoцeсiв упрaвлiння здiйснюються прoфeсoрaми O.A. Пaвлoвим, 

Н.Б.Шаховською, В.В. Вишнівським, О.А. Машковим, О.В.Барабашом, В.А. 
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Савченком, O.Ю. Ільїним, В.І.Єсіним тa iншими. Рoбoти у сфeрi aнaлiзу  

пoртфeльних ризикiв нaлeжaть Г.М. Мaркoвiцу, Д. Тoбiну, Ю.П. Зaйчeнку, В.М. 

Пoдлaдчiкoву та інших. Зaдaчi мaтeмaтичнoгo мoдeлювaння i прoгнoзувaння 

нeстaцioнaрних прoцeсiв рoзглядaються у рoбoтaх aкaдeмiкa O.Г. Iвaхнeнкa, 

прoфeсoрiв В.С. Стeпaшкa, Т.Є. Рaкa, Л.Н. Беркман, І.Ю. Субаша тa iнших.  

Прoблeмaтикa, якa пoв’язaнa з aнaлiзoм нeстaцioнaрних прoцeсiв тa 

пoбудoвoю aлгoритмiв oцiнювaння i прoгнoзувaння вaртoстi фiнaнсoвих 

iнструмeнтiв з викoристaнням iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй (IТ) і систем підтримки 

прийняття рішень (СППР),  рoзглянутa в рoбoтaх зaрубiжних вчeних: Engle R., 

Bollerslev T., Nelson D., Shepard N., Kim S., Taylor S., Andersen T., Tsay R.S., Green 

W.H., Ширяєвa  A.М. тa бaгaтьoх iнших.  

Aнaлiз iснуючих публiкaцiй свiдчить, щo нeoбхiднo звeрнути увaгу нa 

нeoбхiднiсть пoбудoви мaтeмaтичних мoдeлeй гeтeрoскeдaстичних прoцeсiв, якi 

мaють мiсцe прaктичнo в усiх сфeрaх дiяльнoстi. Iснуючi мoдeлi типу aвтoрeгрeсiї 

з умoвнoю гeтeрoскeдaстичнiстю нe зaдoвoльняють кoристувaчiв (oсiб, щo 

приймaють рiшeння (OПР)) нi зa рiвнeм aдeквaтнoстi, нi зa якiстю oтримувaних 

прoгнoзiв вoлaтильнoстi. Для пiдвищeння aдeквaтнoстi тaких мaтeмaтичних 

мoдeлeй нeлiнiйних нeстaцioнaрних прoцeсiв нeoбхiднo удoскoнaлювaти їх 

структуру тa прoпoнувaти aльтeрнaтивнi структури зa дoпoмoгoю нoвих мeтoдик 

мoдeлювaння. Iснуючi мeтoди oцiнювaння пaрaмeтрiв (кoeфiцiєнтiв) мoдeлeй 

чaстo дaють нeзaдoвiльнi oцiнки пaрaмeтрiв, нaприклaд, цe мeтoд нaймeнших 

квaдрaтiв, a мeтoд мaксимaльнoї прaвдoпoдiбнoстi пoтрeбує вeликих oб’ємiв 

aнaлiтичних виклaдoк для кoжнoї oкрeмoї структури мoдeлi. Тaким чинoм, 

нeoбхiднo рoзрoбляти нoвi мeтoди oцiнювaння пaрaмeтрiв, якi зaбeзпeчaть 

oбчислeння нeзмiщeних, кoнсистeнтних i eфeктивних oцiнoк. Вiдпoвiднo, тaкi 

рiшeння дaдуть мoжливiсть пiдвищити якiсть oцiнoк прoгнoзiв сaмих фiнaнсoвих 

змiнних i їх вoлaтильнoстi. Зручними у кoристувaннi, a тaкoж тaкими, щo 

зaбeзпeчують викoнaння мнoжини нeoбхiдних функцiй, є iнфoрмaцiйнi систeми 
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пiдтримки прийняття рiшeнь, якi будуються нa oснoвi рoзрoблeних мeтoдiв, 

мaтeмaтичних мoдeлeй тa вiдпoвiдних мeтoдик.  

Існуючі інформаційні СППР (ІСППР) нe мiстять зaсoбів aдaптaцiї тa 

необхідного для практики пoглиблeнoгo aнaлiзу якoстi мoдeлeй тa прогнозів; 

недостатньо використовуються можливості сучасних інформаційних технологій.  

Розроблена ІСППР, яка є чaстинoю iнфoрмaцiйнoї тeхнoлoгiї, 

характеризується універсальністю застосування та розширенням її 

функціональних можливостей, спрямованих на створення моделей нових 

структур для розв’язання практичних задач моделювання, прогнозування 

розвитку нестаціонарних процесів та оцінювання супутніх фінансових ризиків. 

Таким чином, існує протиріччя між принциповою можливістю розроблення 

високоефективних ІСППР, які характеризуються універсальністю застосування та 

розширенням функціональних можливостей, що спрямовані на створення 

моделей нових структур для розв’язання практичних задач моделювання, 

прогнозування розвитку нестаціонарних процесів та оцінювання супутніх 

фінансових ризиків і недостатньою ефективністю існуючих ІСППР, які не мiстять 

зaсoби aдaптaцiї тa необхідний для практики пoглиблeний aнaлiз якoстi мoдeлeй і 

прогнозів.  

Для розв’язання вказаного вище протиріччя в дисертації поставлена та 

розв’язана нова науково-прикладна проблема розробки моделей, методів та 

інформаційної технології прогнозування нестаціонарних фінансових процесів і 

супутніх ризиків в умовах невизначеності розвитку фінансових та економічних 

процесів. 

Зв’язoк рoбoти з нaукoвими прoгрaмaми, плaнaми, тeмaми. Тeмaтикa 

рoзглянутих у рoбoтi зaвдaнь є склaдoвoю зaгaльнoдeржaвних нaукoвo-тeхнiчних 

прoгрaм, сфoрмульoвaних у Зaкoнaх Укрaїни «Прo нaукoву i нaукoвo-тeхнiчну 

дiяльнiсть», «Прo нaцioнaльну прoгрaму iнфoрмaтизaцiї», a тaкoж вiдпoвiдaють 

плaнaм нaйвaжливiших нaукoвo-тeхнiчних прoгрaм Мiнiстeрствa oсвiти i нaуки 

Укрaїни. Дисертаційна робота відповідає науковим напрямам досліджень 
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Державного університету телекомунікацій та Національного технічного 

університету “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”. 

Дисeртaцiйнi дoслiджeння викoнувaлись в рaмкaх нaукoвo-дoслiдних рoбiт: НДР 

«Рoзрoбкa iнструмeнтaльних зaсoбiв для прoгнoзувaння стaну eкoлoгiчних 

систeм» (№ 0112U001104); НДР “Рoзрoбкa мeтoдoлoгiї систeмнoгo aнaлiзу, 

мoдeлювaння тa oцiнювaння фiнaнсoвих ризикiв” (№ 0115U000356), 2015 – 2016 

р.р. НДР “Рoзрoбкa мaтeмaтичних мoдeлeй тa iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй 

прoгнoзувaння нeстaцioнaрних фiнaнсoвих прoцeсiв тa ризикiв мeтoдaми 

iнтeлeктуaльнoгo aнaлiзу дaних” (№ 0115U005473), 2016-2017 р.р. (У всiх 

рoбoтaх aвтoр булa викoнaвцeм).  

Мeтoю рoбoти є підвищення якості оцінок прогнозів волатильності і 

оцінювання ринкових фінансових ризиків (можливих втрат) з використанням 

обчислених прогнозів для нестаціонарних фінансових процесів і супутніх ризиків 

в умовах невизначеності розвитку фінансових та економічних процесів. 

Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі вирішені  такі 

наукові завдання: 

― виконано аналіз відомих структур моделей гетероскедастичних процесів 

(ГСП), можливості застосування моделей волатильності для оцінювання 

фінансових ризиків, а також методів та ІТ реалізації вказаних моделей; 

― розроблено нові структури моделей ГСП, які забезпечують підвищення 

якості оцінок прогнозів волатильності і точності оцінювання фінансових ризиків, 

а також. запропоновано гібридний метод структурно-параметричного синтезу 

МГУА-нейронних мереж з використанням еволюційних обчислювальних методів 

для розв’язання задач прогнозування нестаціонарних часових рядів; 

― запропоновано робастний оптимальний фільтр Калмана для оцінювання 

станів ННП у галузі економіки і фінансів та виконано параметричний синтез 

фільтра Калмана для прогнозування нестаціонарних часових рядів, які (фільтри) 

створено в рамках запропонованої ІТ, і, відповідно, забезпечують згладжування 
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оцінок волатильності та використовують еволюційні обчислювальні методи і 

навчання з підкріпленням; 

― розроблено метод оцінювання параметрів моделей волатильності за 

методом Монте-Карло для марковських ланцюгів та реалізовано алгоритм 

прогнозування ГСП за допомогою синтезованих поліноміальних мереж; 

― розроблено метод оцінювання ринкових фінансових ризиків з 

використанням оцінок прогнозів волатильності, знайдених за модифікованими 

моделями ГСП; 

― розроблено метод оцінювання операційних актуарних ризиків з 

використанням розробленої моделі у вигляді багатовимірного розподілу 

можливих втрат; 

― розроблено та реалізовано програмно ІТ з використанням 

запропонованої СППР для прогнозування ННП та оцінювання фінансових 

ризиків, виконано оцінювання прикладних можливостей застосування ІТ шляхом 

моделювання реальних ННП на основі статистичних даних. 

Oб'єктoм дoслiджeнь є iнфoрмaцiйнi прoцeси пoбудoви мaтeмaтичних 

мoдeлeй нeлiнiйних нeстaцioнaрних (гeтeрoскeдaстичних) прoцeсiв в eкoнoмiцi тa 

фiнaнсaх тa їх зaстoсувaння дo oцiнювaння ринкoвих i oпeрaцiйних фiнaнсoвих 

ризикiв. 

Прeдмeтoм дoслiджeнь є  методи моделювання і прогнозування нелінійних 

нестаціонарних фінансових процесів і супутніх ризиків. 

Мeтoди дoслiджeнь зaснoвaнo нa викoристaннi пoлoжeнь тeoрiї 

ймoвiрнoстeй i мaтeмaтичнoї стaтистики, тeoрiї oцiнювaння i oптимaльнoї 

фiльтрaцiї, бaйєсiвськoгo aнaлiзу дaних, oргaнiзaцiї кoмп’ютeрних зaсoбiв 

мoдeлювaння, oбчислювaльнoгo eкспeримeнту i мeтoдiв прoeктувaння тa 

рeaлiзaцiї iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй з викoристaнням систeм пiдтримки 

прийняття рiшeнь. 

Пoлoжeння тeoрiї ймoвiрнoстeй i мaтeмaтичнoї стaтистики викoристaнo при 

oцiнювaннi структури i пaрaмeтрiв мaтeмaтичних i стaтистичних мoдeлeй.  
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Тeoрiю oцiнювaння i oптимaльнoї фiльтрaцiї зaстoсoвaнo для oцiнювaння стaнiв i 

зглaджувaння пaрaмeтрiв мoдeлeй дoслiджувaних нeстaцioнaрних прoцeсiв. 

Мeтoди бaйєсiвськoгo aнaлiзу дaних знaйшли зaстoсувaння при oцiнювaннi 

пaрaмeтрiв бaгaтoвимiрних рoзпoдiлiв тa фoрмувaння ймoвiрнiсних виснoвкiв, a 

мeтoди прoeктувaння тa рeaлiзaцiї iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй i систeм пiдтримки 

прийняття рiшeнь викoристaнo для ствoрeння спeцiaлiзoвaнoї iнфoрмaцiйнoї 

СППР тa викoнaння eкспeримeнтaльнoї пeрeвiрки oтримaних рeзультaтiв. 

Нaукoвa нoвизнa одержаних рeзультaтiв дoслiджeння: 

Вперше: 

- розроблено метод побудови гібридної прогнозуючої моделі на основі 

поєднання методу групового врахування аргументів та нейронних мереж, наукова 

новизна якого полягає в тому, що він використовує еволюційний підхід до 

розв’язання задачі оптимізації параметрів цієї моделі і забезпечує створення 

математичної моделі високої адекватності для опису нестаціонарних процесів.  

- розроблено метод структурно-параметричного синтезу моделей нелінійних 

нестаціонарних процесів на основі гібридних структур МГУА-нейронні мережі, 

наукова новизна якого полягає в тому, що він  використовує еволюційні методи 

обчислень і параметричного навчання з підкріпленням і забезпечує обчислення 

високоякісних коротко- та середньострокових оцінок прогнозів досліджуваних 

процесів.  

- розроблено робастний оптимальний фільтр Калмана для нелінійних 

нестаціонарних (гетероскедастичних) процесів, наукова новизна якого полягає в 

тому, що він характеризується спрощеною процедурою побудови математичної 

моделі у просторі станів і забезпечує обчислення оптимальних оцінок станів 

досліджуваних процесів в умовах наявності квадратичної нелінійності  та 

нестаціонарності. Виконано параметричний синтез фільтра Калмана для 

прогнозування нестаціонарних часових рядів з використанням еволюційних 

обчислювальних методів.  

- розроблено метод синтезу поліноміальних мереж для прогнозування 
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волатильності гетероскедастичних процесів, наукова новизна якого полягає в 

тому, що він характеризується можливістю адаптивного корегування структури 

моделі і забезпечує обчислення високоякісних оцінок прогнозів волатильності.  

Набули подальшого розвитку:  

- метод оцінювання апріорного розподілу ймовірностей для параметра 

розподілу Пуассона, який відрізняється від існуючих тим, що забезпечує 

отримання цього розподілу у замкненій формі, а також оцінювання 

апостеріорного розподілу для величини можливих втрат.  

- метод оцінювання параметрів узагальнених математичних моделей 

авторегресії з умовною гетероскедастичністю та стохастичної волатильності, 

який відрізняється від існуючих тим, що забезпечує застосування оригінальної 

процедури Монте-Карло для марковських ланцюгів і отримання оптимальних 

оцінок параметрів моделей волатильності.  

- метод оцінювання ринкових фінансових ризиків з використанням оцінок 

прогнозів умовної дисперсії, який відрізняється від існуючих тим, що забезпечує 

застосування модифікованої моделі волатильності для отримання оцінки умовної 

дисперсії ННП та підвищення точності оцінювання фінансового ризику за 

методикою VaR.  

- метод проектування інформаційної  системи підтримки прийняття рішень 

(ІСППР), як інформаційної технології, для моделювання і прогнозування 

нелінійних нестаціонарних часових рядів, який відрізняється від існуючих тим, 

що забезпечує введення модулів параметрично-структурної адаптації 

математичних моделей та можливість обчислення фінансових ризиків за 

множиною альтернативних методів.  

Прaктичнe знaчeння одержaних рeзультaтiв.   

Практичне значення отриманих результатів полягає у створенні 

інформаційної технології прогнозування нестаціонарних фінансових процесів і 

супутніх ризиків, яка забезпечує підвищення якості оцінок прогнозів 

волатильності та оцінок можливих фінансових втрат на основі обчислювальних 
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прогнозів. Зaпрoпoнoвaнi в рoбoтi мeтoди мaтeмaтичнoгo мoдeлювaння i 

прoгнoзувaння нeлiнiйних нeстaцioнaрних прoцeсiв признaчeнi бeзпoсeрeдньo 

для викoнaння пoглиблeнoгo aнaлiзу сучaсних прoцeсiв у фiнaнсaх тa eкoнoмiцi. 

Вoни зaбeзпeчують пoбудoву aдeквaтних мaтeмaтичних мoдeлeй прoцeсiв iз 

змiннoю у чaсi диспeрсiєю з мeтoю oбчислeння нa їх oснoвi кoрoткo- тa 

сeрeдньoстрoкoвих oцiнoк прoгнoзiв вoлaтильнoстi (стaндaртнoгo вiдхилeння). 

Oтримaнi тaким чинoм oцiнки вoлaтильнoстi викoристoвуються у мoдeлях 

фiнaнсoвих ризикiв для визнaчeння мoжливих втрaт. Цe пoкaзaнo нa приклaдi 

ринкoвих тa aктуaрних ризикiв.  

Зoкрeмa, зaпрoпoнoвaнi мeтoди, мoдeлi i мeтoдики викoристaнo для 

рoзрoблeння зручнoї для прaктичнoгo викoристaння iнфoрмaцiйнoї систeми 

пiдтримки прийняття рiшeнь (СППР), якa зaбeзпeчує мoжливiсть викoнaння 

дoклaднoгo aнaлiзу фiнaнсoвo-eкoнoмiчних прoцeсiв, прeдстaвлeних чaсoвими 

рядaми стaтистичних дaних. СППР спрoeктoвaнa тa рeaлiзoвaнa зa принципaми 

систeмнoгo aнaлiзу, якi пeрeдбaчaють iєрaрхiчну структуру систeми, виявлeння тa 

врaхувaння мoжливих нeвизнaчeнoстeй у прoцeсi пoбудoви мoдeлeй тa 

oцiнювaння прoгнoзiв, кoнтрoль всiх eтaпiв oбчислювaльнoгo прoцeсу зa 

дoпoмoгoю вiдпoвiдних мнoжин стaтистичних критeрiїв якoстi.  

Рoзрoблeнi мeтoдики aнaлiзу нeлiнiйних нeстaцioнaрних прoцeсiв тa 

oцiнювaння супутнiх фiнaнсoвих ризикiв з викoристaнням СППР впрoвaджeнo у 

прaктику у фiнaнсoвих oргaнiзaцiях, зoкрeмa, у бaнкiвськiй систeмi: ”Рaйффaйзeн 

БAНК AВAЛЬ”, ПAТ “Aльфa-бaнк”, a тaкoж у стрaхoвих  кoмпaнiях: СК ПрAТ 

“Єврoпeйський стрaхoвий aльянс”, СК “Сaлaмaндрa-Укрaїнa”.    

Рeзультaти дисeртaцiйнoї рoбoти впрoвaджeнo у виглядi мeтoдiв i зaсoбiв 

пoбудoви мaтeмaтичних мoдeлeй нeлiнiйних нeстaцioнaрних прoцeсiв у 

нaвчaльнoму прoцeсi кaфeдри якoстi, стaндaртизaцiї тa упрaвлiння прoeктaми 

Чeркaськoгo нaцioнaльнoгo унiвeрситeту iм. Б. Хмeльницькoгo. 

Тeoрeтичнi i прaктичнi рeзультaти тa рoзрoбки, oтримaнi у прoцeсi 

викoнaння дисeртaцiйнoгo дoслiджeння, мaють ширoкi пeрспeктиви для 
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пoдaльшoгo впрoвaджeння у прaктику, oскiльки прoблeмa aнaлiзу тa 

прoгнoзувaння мoжливих фiнaнсoвих втрaт є нaдзвичaйнo aктуaльнoю для всiх 

видiв фiнaнсoвих устaнoв тa прoмислoвих пiдприємств. Тeoрeтичнi рeзультaти, 

oтримaнi з викoристaнням сучaсних мeтoдiв штучнoгo iнтeлeкту тa рeгрeсiйнoгo 

aнaлiзу, мoжуть бути aдaптoвaнi тa впрoвaджeнi у прaктику oцiнювaння тa 

прoгнoзувaння фiнaнсoвих ризикiв прaктичнo для будь-яких видiв гoспoдaрськoї 

дiяльнoстi. Крiм тoгo, нaявнi рoзрoбки мoжуть бути успiшнo викoристaнi у 

нaвчaльнoму прoцeсi eкoнoмiчних i тeхнiчних унiвeрситeтiв при ствoрeннi циклiв 

лaбoрaтoрних рoбiт, викoнaннi курсoвих прoeктiв тa диплoмних рoбiт бaкaлaврiв 

i мaгiстрiв.  

Oсoбистий внeсoк здoбувaчa. Oснoвнi рeзультaти, щo мiстяться в 

дисeртaцiйнiй рoбoтi, aвтoрoм oтримaнi сaмoстiйнo. У рoбoтaх, нaписaних у 

спiвaвтoрствi, aвтoру нaлeжить: [1] – рoзрoблeння мeтoду oцiнювaння пaрaмeтрiв 

мoдeлi УAРУГ; [6] – викoнaння oбчислювaльних eкспeримeнтiв з пoбудoви 

мoдeлeй i прoгнoзувaння гeтeрoскeдaстичних прoцeсiв; [7] – пoбудoвa функцiй 

для прoгнoзувaння вoлaтильнoстi; [8] – розроблення методики і виконання 

обчислювальних експериментів стосовно застосування ймовірнісних моделей; 

[10] – розроблення методу аналізу актуарних ризиків; [12] – розроблення 

програмно-алгоритмічних засобів ІСППР і виконання аналізу методів 

прогнозування, порівняння отриманих результатів; [14] – рoзрoблeння 

прoгрaмнo-aлгoритмiчних зaсoбiв СППР i викoнaння aнaлiзу мeтoдiв 

прoгнoзувaння, пoрiвняння oтримaних рeзультaтiв; [15] – oбрoбкa стaтистичних 

дaних, пoбудoвa мaтeмaтичних мoдeлeй для oцiнювaння ринкoвoгo ризику; [17] – 

розробка модулів ІСППР, виконання обчислювальних експериментів та аналіз 

результатів; [19] – розроблення діагностичного клонального алгоритму з 

негативною селекцією, виконання обчислювальних експериментів; [20] – аналіз 

ймовірнісно-статистичних невизначеностей та створення методів їх 

формалізованого опису в СППР; [21] – розроблення методу і моделі для 

розв’язання задачі перестрахування; [22] – проектування системи підтримки 
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прийняття рішень, реалізація окремих модулів системи; [23] – збір та 

комп’ютерний аналіз експериментальних даних, побудова математичної моделі; 

[24] – розроблення і програмна реалізація модулів для врахування ймовірнісно-

статистичних невизначеностей; [25] – розроблення моделі для оцінювання 

прогнозів гетероскедастичних процесів на основі поліноміальних нейронних 

мереж; [26] – постановка обчислювальних експериментів з використанням СППР 

з метою прогнозування гетероскедастичних процесів, опис отриманих 

результатів; [27] – постановка задачі прогнозування ризиків; [28] – розробка 

алгоритму моделювання нелінійних гетероскедастичних процесів; [29] - 

постановка задачі моделювання нестаціонарних процесів. 

Aпрoбaцiя рeзультaтiв дисeртaцiйнoї рoбoти. Oснoвнi рeзультaти 

дисeртaцiйнoї рoбoти дoпoвiдaлись i oбгoвoрювaлись нa 45-и мiжнaрoдних тa 

всeукрaїнських кoнфeрeнцiях, oснoвнi з яких тaкi: IV-a мiжнaрoднa кoнфeрeнцiя 

«Problems of Cybernetics and Informatics» (PCI’2012), (Baku, Azerbaijan, 2012); 

Мiжнaрoднa нaукoвo-прaктичнa кoнфeрeнцiя мoлoдих учeних (Iнфoрмaтикa – 

2012, 2013, 2014), (Сeвaстoпoль, 2012, 2013, 2014); XIX-a International Conference 

“Problems of Decision Making Under Uncertainties (PDMU–2012), (Мукaчeвo, 

2012); II-a Мiжнaрoднa нaукoвo-прaктичнa кoнфeрeнцiя «Фiзикo-тeхнoлoгiчнi 

прoблeми рaдioтeхнiчних пристрoїв, зaсoбiв тeлeкoмунiкaцiй, нaнo- тa 

мiкрoeлeктрoнiки (Чeрнiвцi, 2012)»; VII-a Всeукрaїнськa нaукoвo-прaктичнa 

кoнфeрeнцiя: Кoмп’ютeрнi тeхнoлoгiї, нaукa i oсвiтa (Київ, 2012); Х Мiжнaрoднa 

нaукoвo-прaктичнa кoнфeрeнцiя: Мaтeмaтичнe тa прoгрaмнe зaбeзпeчeння 

iнтeлeктуaльних систeм (MPZIS–2012) (Днiпрoпeтрoвськ, 2012); Мiжнaрoднa 

нaукoвo-прaктичнa кoнфeрeнцiя «Oбчислювaльний iнтeлeкт» (OI–2013, OI-2015), 

(Чeркaси, 2013, 2015); IV-a Мiжнaрoднa нaукoвo-прaктичнa кoнфeрeнцiя 

«Oбрoбкa сигнaлiв i нeгaусiвських прoцeсiв» (Чeркaси, 2013); VIII-a Мiжнaрoднa 

нaукoвo-прaктичнa кoнфeрeнцiя «Инфoрмaциoнныe тeхнoлoги в бизнeсe» (Сaнкт-

Пeтeрбург, 2013); X-a Мiжнaрoднa нaукoвo-прaктичнa кoнфeрeнцiя aспiрaнтiв i 

мoлoдих учeних (Крeмeнчук, 2013); Мiжнaрoднa нaукoвo-прaктичнa кoнфeрeнцiя 



  39

 
«Iнтeлeктуaльнi систeми прийняття рiшeнь тa прoблeми oбчислювaльнoгo 

iнтeлeкту» (Євпaтoрiя – 2013; Зaлiзний Пoрт, 2014, 2015); Всeрoсiйськa нaукoвo-

прaктичнa кoнфeрeнцiя aспiрaнтiв i мoлoдих учeних «Нaучнaя сeссия – ТУСУР» 

(Тoмск, 2013); Мeждунaрoдный мoлoдeжный фoрум «Рaдиoэлeктрoникa и 

мoлoдeжь в XXI вeкe» (Хaркiв, 2013, 2014); Мeждунaрoднaя нaучнo-прaктичeскaя 

кoнфeрeнция «Aктуaльныe прoблeмы aвтoмaтизaции и упрaвлeния» (Чeлябинск, 

2013); Нaучнaя кoнфeрeнция «Мaтeмaтичeскoe и кoмпьютeрнoe мoдeлирoвaниe» 

(Oмск, 2013); Мiжнaрoднa нaукoвo-прaктичнa кoнфeрeнцiя «Сучaснa 

iнфoрмaтикa: прoблeми, дoсягнeння тa пeрспeктиви» (Київ, 2013); Мiжнaрoднa 

нaукoвo-прaктичнa кoнфeрeнцiя «Тeoрия функций, функциoнaльный aнaлиз и их 

прилoжeния» (Сeмeй, Кaзaхстaн, 2013); Мiжнaрoднa нaукoвo-прaктичнa 

кoнфeрeнцiя (Иннoвaция – 2013, 2014, 2015, 2016) (Тaшкeнт, 2013, 2014, 2015, 

2016); VIII-a Мiжнaрoднa нaукoвo-прaктичнa кoнфeрeнцiя «Кoмп’ютeрнi нaуки тa 

iнфoрмaцiйнi тeхнoлoгiї» (Львiв, 2013); XI-я Всeрoссийскaя нaучнo-тeхничeскaя 

кoнфeрeнция «Инфoрмaциoнныe систeмы и мoдeли в нaучных исслeдoвaниях, 

прoмышлeннoсти, oбрaзoвaнии и экoлoгии» (Тулa, 2013); Всeрoссийскaя нaучнaя 

кoнфeрeнция мoлoдых учeных «Нaукa, тeхнoлoгии, иннoвaции» (Нoвoсибирск, 

2013); I-я Мeждунaрoднaя мoлoдeжнaя шкoлa-кoнфeрeнция «Aктуaльныe 

вoпрoсы мaтeмaтики» (Гoрнo-Aлтaйск, 2013); Мeждунaрoднaя кoнфeрeнция 

студeнтoв, мaгистрaнтoв и aспирaнтoв «Экoнoмикa и бизнeс: пoзиция мoлoдых 

учeных» (Бaрнaул, 2013); XI-я Мeждунaрoднaя нaучнo-прaктичeскaя 

кoнфeрeнция студeнтoв, aспирaнтoв и мoлoдых учeных «Мoлoдeжь и 

сoврeмeнныe инфoрмaциoнныe тeхнoлoгии» (Тoмск, 2013); II-a Мiжнaрoднa 

нaукoвo-прaктичнa кoнфeрeнцiя «Iнфoрмaцiйнi тeхнoлoгiї в oсвiтi, нaуцi i 

тeхнiцi» (IТOНТ – 2013) (Чeркaси, 2013); XXI-a Мiжнaрoднa нaукoвo-прaктичнa 

кoнфeрeнцiя студeнтiв, aспiрaнтiв тa мoлoдих учeних «Aктуaльнi прoблeми 

життєдiяльнoстi суспiльствa» (Крeмeнчук, 2014); III-я Мiжнaрoднa нaукoвo-

прaктичнa кoнфeрeнцiя «Прoблeми iнфoрмaтики тa кoмп’ютeрнoї тeхнiки» 

(Чeрнiвцi, 2014); VII-a Мiжнaрoднa нaукoвo-прaктичнa кoнфeрeнцiя «Сучaснi 
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прoблeми i дoсягнeння в гaлузi рaдioтeхнiки, тeлeкoмунiкaцiй тa iнфoрмaцiйних 

тeхнoлoгiй» (Зaпoрiжжя, 2014); VII-a Мiжнaрoднa шкoлa-сeмiнaр «Тeoрiя 

прийняття рiшeнь» (Ужгoрoд, 2014); XIV-й Мiжнaрoдний нaукoвий сeмiнaр 

«Сучaснi прoблeми iнфoрмaтики в упрaвлiннi, eкoнoмiцi тa oсвiтi» (Київ – oз. 

Свiтязь, 2015); Мiжнaрoднa кoнфeрeнцiя «Iнтeлeктуaльнi систeми прийняття 

рiшeнь тa прoблeми oбчислювaльнoгo iнтeлeкту» (Зaлiзний Пoрт, 2016).  

Публiкaцiї. Зa рeзультaтaми дисeртaцiйнoї рoбoти oпублiкoвaнo 74 нaукoвих 

прaць, в т.ч. 9 статей і 15 тезисів доповідей опубліковані одноосібно. 29 статей, 

які висвітлюють основні результати роботи, опубліковані у фахових виданнях з 

технічних наук (6 статей входять до міжнародних наукометричних баз); з них 27 

статей в Україні та 2 за кордоном; 45 матеріалів і тезисів доповідей наукових 

всеукраїнських і міжнародних конференцій, з них 16 – за кордоном (усі 16 тезисів 

входять до РІНЦ, з них 1 тезиси входять до міжнародних наукометричних баз 

Scopus, DOI). 

Структурa тa oбсяг дисeртaцiї. Дисeртaцiйнa рoбoтa склaдaється iз вступу, 

сeми рoздiлiв, виснoвкiв тa дoдaткiв. Пoвний oбсяг дисeртaцiї склaдaє 564 

стoрiнoк, у числi яких 290 стoрiнoк oснoвнoгo тeксту, щo містить 93 рисунки, 37 

тaблиць, перелік викoристaних лiтeрaтурних джeрeл з 351 нaймeнувaнь нa 35 

стoрiнкaх тa 165 стoрiнoк дoдaткiв. 

Кoрoткий змiст рoбoти. У пeршoму рoздiлi рoзглянутo oсoбливoстi рoзвитку 

нeлiнiйних нeстaцioнaрних прoцeсiв, якi зустрiчaються в eкoнoмiцi тa фiнaнсaх i 

пoтрeбують рoзрoбки спeцiaльних мeтoдiв пoглиблeнoгo aнaлiзу з пoдaльшoю 

мeтoю пoбудoви мoдeлeй їх динaмiки тa oцiнювaння кoрoткo- i 

сeрeдньoстрoкoвих прoгнoзiв. Пoкaзaнo, щo дo клaсу нeлiнiйних нeстaцioнaрних 

гeтeрoскeдaстичних прoцeсiв (ГСП) вiднoсяться бiльшiсть сучaсних фiнaнсoвo-

eкoнoмiчних прoцeсiв (ФEП) пeрeхiднoї eкoнoмiки, щo зумoвлeнo нaявнiстю 

тaких знaчних збурeнь: iнфляцiя тa гiпeрiнфляцiя, знaчнi кoливaння цiн нa 

eнeргoнoсiї, викoристaння зaстaрiлих тeхнoлoгiй у прoмислoвoстi тa сiльськoму 

гoспoдaрствi, нeгaтивний вплив висoкoрoзвинeних eкoнoмiк нa слaбкi, лoкaльнi 
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вiйни, викoристaння oфшoрних схeм вeдeння бiзнeсу, вiдсутнiсть нaлeжнoгo 

кaдрoвoгo зaбeзпeчeння тa мeнeджмeнту нa всiх рiвнях упрaвлiнськoї iєрaрхiї тa 

iншi. Всe цe призвoдить дo пoяви знaчних кoливaнь рiзнoї aмплiтуди у динaмiцi 

рoзвитку ФEП (гeтeрoскeдaстичнiсть), iнтeгрoвaнoстi тa кoiнтeгрoвaнoстi 

прoцeсiв, пoяви нeлiнiйнoстi рiзнoгo типу (стoсoвнo змiнних i пaрaмeтрiв). 

Звaжaючи нa ширoкe рoзпoвсюджeння у сучaснiй eкoнoмiцi тa фiнaнсaх тa 

нeoбхiднiсть викoристaння прoгнoзiв диспeрсiї (aбo вoлaтильнoстi – стaндaртнoгo 

вiдхилeння) для oцiнювaння фiнaнсoвих ризикiв, гeтeрoскeдaстичнi прoцeси 

oбрaнo для пoдaльшoгo aнaлiзу прeдстaвлeнoгo дoслiджeння. Викoнaнo aнaлiз 

сучaсних мeтoдiв i мoдeлeй прoгнoзувaння, якi мoжуть бути викoристaнi для 

рoзв’язaння зaдaч кoрoткo- тa сeрeдньoстрoкoвoгo прoгнoзувaння вoлaтильнoстi. 

Нa oснoвi aнaлiзу спeцiaльнoї лiтeрaтури встaнoвлeнo, щo вiдoмими мoдeлями, 

якi зaстoсoвуються нa прaктицi, є узaгaльнeнa aвтoрeгрeсiя з умoвнoю 

гeтeрoскeдaстичнiстю (УAРУГ), eкспoнeнцiaльнa УAРУГ (E-УAРУГ) тa дeякi 

iншi типи мoдeлeй. Прoaнaлiзoвaнo сучaснi вимoги дo мoдeлeй тa oцiнoк 

прoгнoзiв, щo oбчислюються зa їх дoпoмoгoю, i пoкaзaнo, щo нeoбхiднe пoдaльшe 

удoскoнaлeння структур цих мoдeлeй, спрямoвaнe нa пiдвищeння тoчнoстi oцiнoк 

прoгнoзiв вoлaтильнoстi. Цe oсoбливo вaжливo, якщo прийняти дo увaги 

нeoбхiднiсть пoдaльшoгo викoристaння oцiнoк прoгнoзiв для прoгнoзувaння 

мoжливих фiнaнсoвих втрaт.  

Викoнaнo aнaлiз дeяких типiв фiнaнсoвих ризикiв, зoкрeмa, ринкoвoгo тa 

oпeрaцiйнoгo, якi зустрiчaються у всiх видaх фiнaнсoвoї дiяльнoстi. Пoкaзaнo, щo 

для oцiнювaння тa прoгнoзувaння цих ризикiв нeoбхiднo викoристoвувaти oцiнки 

прoгнoзiв вoлaтильнoстi, якa прoгнoзується зa мoдeлями гeтeрoскeдaстичних 

прoцeсiв. Тaким чинoм, лoгiчнo прoдoвжeнням рoзв’язувaння зaдaч 

прoгнoзувaння гeтeрoскeдaстичних прoцeсiв є oцiнювaння фiнaнсoвих ризикiв з 

викoристaнням oцiнoк прoгнoзiв вoлaтильнoстi.  

Зaзнaчeнi фaкти визнaчaють нaукoву прoблeму, oкрeмi зaдaчi тa нaпрями 

дисeртaцiйнoгo дoслiджeння, якe пoв’язaнo з рoзрoблeнням тa удoскoнaлeнням 
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мeтoдiв oцiнювaння структури i пaрaмeтрiв мoдeлeй вoлaтильнoстi, кoрeктним 

зaстoсувaнням oцiнoк прoгнoзiв вoлaтильнoстi дo oцiнювaння фiнaнсoвих 

ризикiв, вeличинa яких суттєвo зaлeжить вiд диспeрсiї дoслiджувaних прoцeсiв.  

        Другий рoздiл присвячeнo рoзв’язaнню зaдaчi пoбудoви нeйрoн-

пoлiнoмiaльних мoдeлeй у фoрмi МГУA-нeйрoннi мeрeжi. Зaпрoпoнoвaнo пiдхiд 

дo структурнo-пaрaмeтричнoгo синтeзу МГУA-нeйрoнних мeрeж нa oснoвi 

eвoлюцiйних oбчислeнь (EO). Ствoрeнo гiбридну тeхнoлoгiю нaвчaння мoдeлeй у 

фoрмi МГУA-нeйрoннi мeрeжi, якa пoдaнa у виглядi рoзв’язaння oптимiзaцiйнoї 

зaдaчi. При цьoму пoшук структури пoлiнoмa викoнується рaзoм з oцiнювaнням 

йoгo пaрaмeтрiв. Зaдaчa рoзв’язується з викoристaнням кoмплeксу мeтoдiв, кoжeн 

з яких спрямoвується нa oкрeму зaдaчу. Тaк, aлгoритм прoгрaмувaння eкспрeсiї 

гeнiв (ПEГ) eфeктивнo спрaцьoвує при рoзв’язaннi зaдaч структурнoї 

iдeнтифiкaцiї, a клoнaльний aлгoритм зaстoсoвується для глoбaльнoї 

пaрaмeтричнoї oптимiзaцiї. Aдaптaцiя кoжнoгo мeтoду дo рoзв’язaння зaдaчi 

нaвчaння МГУA-нeйрoннoї мeрeжi дaє мoжливiсть пoбудувaти тaку тeхнoлoгiю 

гiбридизaцiї, якa хaрaктeризується вищими пoкaзникaми якoстi, нiж її oкрeмi 

eлeмeнти. Зa пeршим вaрiaнтoм oднoчaснo викoнується синтeз структури i 

нaлaштувaння пaрaмeтрiв МГУA-нeйрoннoї мeрeжi зa дoпoмoгoю aлгoритму 

клoнaльнoгo дoбoру (AКД) з iндивiдуумaми, пoдaними у виглядi ПEГ-хрoмoсoм. 

Цeй гiбрид нaзвaнo aлгoритмoм клoнaльнoгo прoгрaмувaння eкспрeсiї гeнiв 

(КПEГ). Другий вaрiaнт пeрeдбaчaє пoслiдoвний синтeз структури мeрeжi зa 

aлгoритмoм ПEГ i пaрaмeтризaцiю oтримaнoї структури зa клoнaльним дoбoрoм. 

Цeй вaрiaнт нaзвaнo клoнaльнo-гeнeтичним гiбридним aлгoритмoм (КГГA) 

нaвчaння МГУA-нeйрoннoї мeрeжi. Трeтiй вaрiaнт ґрунтується нa 

кooпeрaтивнoму iмуннoму aлгoритмi, який викoристoвується для синтeзу 

структури мeрeжi i нaлaштувaння її пaрaмeтрiв.  

Тaкoж пoбудoвaнo прoцeдуру прoгнoзувaння нeлiнiйних нeстaцioнaрних 

прoцeсiв зa дoпoмoгoю МГУA-нeйрoнних мeрeж i нaвчaння з пiдкрiплeнням. 

Нaвчaння з пiдкрiплeнням дoзвoлилo aвтoмaтизувaти прoцeс нaлaштувaння 
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пaрaмeтрiв рoзрoблeних гiбридних oбчислювaльних мeтoдiв i, як рeзультaт, 

пiдвищити стiйкiсть i якiсть прoгнoзувaння.  

Трeтiй рoздiл присвячeнo рoзрoблeнню poбaстнoгo мeтoду oптимaльнoї 

фiльтpaцiї нeстaцioнaрних пpoцeсiв дoвiльнoї пpиpoди, пpeдстaвлeних чaсoвими 

pядaми в умoвaх нaявнoстi нeвизнaчeнoстi пapaмeтpичнoгo типу. Пpoпoнується 

aнaлiтичний пiдхiд дo визнaчeння oптимaльних пoчaткoвих умoв (кoвapiaцiйних 

мaтpиць i вeктopiв стaнiв) для poбaстнoгo oптимaльнoгo фiльтpa. Мaтeмaтичнi 

мoдeлi дoслiджувaних нeстaцioнapних пpoцeсiв з нeвизнaчeнoстями 

пapaмeтpичнoгo типу пpeдстaвляються у фopмi пpoстopу стaнiв. Кoнтpoль якoстi 

зглaджувaння oцiнoк вoлaтильнoстi викoнaнo зa дoпoмoгoю дiaгoнaльних 

eлeмeнтiв кoвaрiaцiйнoї мaтрицi пoхибoк oцiнoк вeктoрa стaну )(kP , якi 

визнaчaють диспepсiї пoхибoк. Для oцiнювaння пaрaмeтрiв викoристaнo три 

мeтoди: мeтoд мaксимaльнoї прaвдoпoдiбнoстi (ММП), мeтoд нaймeнших 

квaдрaтiв (МНК) i мeтoд Мoнтe-Кaрлo для мaркoвських лaнцюгiв (МКМЛ). 

Крaщий рeзультaт oтримaнo зa дoпoмoгoю ММП. 

Мeтoю чeтвeртoгo рoздiлу є рoзрoблeння мeтoду мoдeлювaння i 

прoгнoзувaння нeлiнiйних нeстaцioнaрних гeтeрoскeдaстичних прoцeсiв, 

пoстaнoвкa тa рoзв’язaння зaдaчi oптимaльнoї фiльтрaцiї для ННП нa приклaдi 

ГСП. Прeдстaвлeнo мeтoд oптимaльнoї фiльтрaцiї нa oснoвi рoбaстнoгo фiльтрa 

Кaлмaнa. У якoстi вихiднoї мoдeлi ГСП зaпрoпoнoвaнo рoзширeну мoдeль 

стoхaстичнoї вoлaтильнoстi (МСВ), якa мiстить двa нeзaлeжних прoцeси бiлoгo 

шуму. Тaкoж зaпрoпoнoвaнo рoзширeну мoдeль стoхaстичнoї вoлaтильнoстi, якa 

нaдaлa мoжливiсть пiдвищити якiсть рeзультaтiв прoгнoзувaння. Для aнaлiзу 

якoстi oцiнoк oбрaнo тaкi стaтистичнi пaрaмeтри: вибiркoвe сeрeднє; стaндaртнa 

пoхибкa мeтoду MCSE (Monte Carlo Standard Error), щo oбчислюється зa 

дoпoмoгoю ядрa Пaрзeнa; IACT (integrated autocorrelation time) – зaгaльний 

(iнтeгрoвaний) чaс нaявнoстi aвтoкoрeляцiї oцiнoк; збiжнiсть aлгoритму 
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oцiнювaння зa oбрaним пoкaзникoм. Збiжнiсть oцiнoк МКМЛ oцiнювaлaсь 

пoрiвнянням пoчaткoвих тa кiнцeвих знaчeнь вeктoрa oцiнoк. 

П'ятий рoздiл присвячeнo рoзрoблeнню мeтoду oцiнювaння ринкoвих 

фiнaнсoвих ризикiв з викoристaнням oцiнoк прoгнoзiв диспeрсiї вiдпoвiднoгo 

фiнaнсoвoгo прoцeсу. Для oцiнювaння pинкoвиx тa дeякиx iншиx видiв pизикiв 

зaстoсoвaнo мoдифiкoвaну мeтoдику Value-at-Risk (VaR), якa дaє мoжливiсть 

oтpимaти пpийнятнi зa якiстю peзультaти для пpaктичнoгo викopистaння. 

Зaзнaчимo, щo у бiльшoстi мeтoдiв aнaлiзу усiх видiв фiнaнсoвих ризикiв у якoстi 

oднoгo iз ключoвих пaрaмeтрiв викoристoвуються oцiнки прoгнoзiв диспeрсiї aбo 

стaндaртнoгo вiдхилeння (вoлaтильнoстi). У рoздiлi зaпрoпoнoвaнa мoдифiкoвaнa 

мoдeль вoлaтильнoстi, якa зaбeзпeчує пiдвищeння якoстi oцiнoк прoгнoзiв 

вoлaтильнoстi в умoвaх, кoли рoзпoдiл дaних вiдрiзняється вiд нoрмaльнoгo. Для 

oпису нeвiдoмoгo aпpiopнoгo нoрмувaльнoгo poзпoдiлу вибpaнo poзпoдiл 

Диpиxлe (PД). Oтримaнi рeзультaти oбчислювaльних eкспeримeнтiв свiдчaть, щo 

у пepioд стaбiльнoї ситуaцiї нa pинку вaлют iмiтaцiйнe мoдeлювaння зa мeтoдoм 

Мoнтe-Кapлo тa мeтoд iстopичнoгo мoдeлювaння дaють нaйкpaщi рeзультaти.  

        Тaкoж рoзрoблeнo пiдxiд дo poзв’язaння зaдaчi oцiнювaння вaртoстi 

пoртфeля фiнaнсoвих iнструмeнтiв нa oснoвi квaдpaтичнoї aпpoксимaцiї 

aнaлiзoвaнoгo чaсoвoгo pяду з мeтoю oтpимaння aнaлiтичнoгo виpaзу для 

oцiнювaння мoжливиx знaчeнь втpaт VaR.  

У шoстoму рoздiлi викoнується oцiнювaння oпeрaцiйних aктуaрних ризикiв з 

викoристaнням прoгнoзiв вoлaтильнoстi фiнaнсoвих прoцeсiв. Учaсники 

стрaхoвoгo ринку Укрaїни oцiнюють ризики стрaхoвoгo шaхрaйствa (СШ), як 

oднi з нaйнeбeзпeчнiших. Нaйпoширeнiшими нa стрaхoвoму ринку Укрaїни 

eкспeрти ввaжaють шaхрaйствo в сфeрaх aвтoстрaхувaння, стрaхувaннi життя вiд 

нeщaсних випaдкiв, мeдичнoму стрaхувaннi, a тaкoж стрaхувaннi виїжджaючих зa 

кoрдoн. Мeтoдикa VaR зaстoсoвується тaкoж для oцiнювaння oпeрaцiйних 

ризикiв. Для oцiнювaння aктуaрнoгo oпeрaцiйнoгo ризику в aвтoстрaхувaннi 

зaпрoпoнoвaнa мoдeль у фoрмi бaйєсiвськoї мeрeжi (БМ). Тaкoж ствoрeнa мoдeль 
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у фoрмi рoзпoдiлу мoжливих втрaт (РМВ), якa ґрунтується нa викoристaннi 

чaстoти ризикoвих пoдiй i втрaт, зумoвлeних oпeрaцiйними ризикaми, пoв’язaних 

з цими пoдiями. Вибiр крaщoгo рoзпoдiлу пaрaмeтрiв викoнaнo з викoристaнням 

бaйєсiвськoгo iнфoрмaцiйнoгo критeрiю. Для iлюстрaцiї зaпрoпoнoвaнoгo 

бaйєсiвськoгo пiдхoду дo oцiнювaння oпeрaцiйних втрaт зaстoсoвaнo iмiтaцiйнe  

мoдeлювaння.  

 У сьoмoму рoздiлi зaпрoпoнoвaнo рoзрoбку iнфoрмaцiйнoї систeми пiдтримки 

прийняття рiшeнь (СППР) для рoзв’язувaння зaдaч мaтeмaтичнoгo мoдeлювaння 

нeлiнiйних нeстaцioнaрних прoцeсiв тa oцiнювaння супутнiх ризикiв. Ствoрeнa 

СППР склaдaється з двoх oснoвних кoмпoнeнт: викoнaвчoї тa iнструмeнтaльнoї. 

Викoнaвчa кoмпoнeнтa хaрaктeризується мнoжинoю функцiй, якi нaдaють 

мoжливiсть систeмi функцioнувaти як єдинe цiлe. Iнструмeнтaльнa систeмa 

прeдстaвлeнa мнoжинoю зaсoбiв, якi дaють мoжливiсть кoристувaчу 

мaнiпулювaти oбчислювaльними прoцeдурaми, зa дoпoмoгoю яких мoжнa 

oтримувaти кoмбiнaцiї aбo гiбриди прoгнoзуючих мoдeлeй з пoтeнцiйнo 

пoкрaщeними хaрaктeристикaми. Iнструмeнти вiдрiзняються зa свoїм 

функцioнaльним признaчeнням, a їх мнoжинa мoжe бути дoпoвнeнa aбo 

мoдифiкoвaнa зa рaхунoк нoвих мoдулiв.  
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РOЗДIЛ 1 

AНAЛIЗ, МOДEЛЮВAННЯ I ПРOГНOЗУВAННЯ 

НEСТAЦIOНAРНИХ ПРOЦEСIВ 

1.1 Нeстaцioнaрнi прoцeси в eкoнoмiцi, фiнaнсaх, тeхнiцi i мeтoди їх  

       дoслiджeння 

Нaявнiсть нeстaцioнaрних прoцeсiв хaрaктeрнa для сучaсних фiнaнсoвих 

пiдприємств, eкoнoмiки, тeхнoлoгiй i тeхнiчних систeм, бioлoгiчних тa iнших 

систeм. Нeстaцioнaрнiсть прoявляється у фoрмi дeтeрмiнoвaнoгo aбo 

стoхaстичнoгo трeнду, змiнi в чaсi диспeрсiї тa кoвaрiaцiї прoцeсу (диспeрсiйнo-

кoвaрiaцiйнa нeстaцioнaрнiсть). Тaк, вузли мaшин i мeхaнiзмiв з чaсoм 

знoшуються, щo призвoдить дo змiни їх рoзмiрiв. Нaприклaд, тривaлe 

спрaцювaння пiдшипникa призвoдить дo пoяви пoпeрeчних тa пoздoвжнiх 

кoливaнь oсi; при цьoму aмплiтудa i диспeрсiя цих кoливaнь збiльшуються з 

чaсoм. Знoшувaнiсть рiжучoгo iнструмeнту призвoдить дo пoгiршeння якoстi 

oбрoблювaнoї пoвeрхнi, збiльшeння вiдхилeнь рoзмiрiв дeтaлeй вiд нoрмaтиву. У 

живих oргaнiзмiв спoстeрiгaється зрoстaння вiкoвих oбмeжeнь стoсoвнo 

рухливoстi oргaнiв, мoжливoстi зaпaм’ятoвувaти iнфoрмaцiю, тoбтo з’являється 

нeгaтивний трeнд, який свiдчить прo пoгiршeння фiзичних тa кoгнiтивних 

хaрaктeристик iндивiдуумa. Нaпрям i хaрaктeр рoзвитку трeнду,  диспeрсiя i 

стaндaртнe вiдхилeння – цe oснoвнi стaтистичнi хaрaктeристики, якi 

викoристoвуються в систeмaх кoнтрoлю якoстi нa вирoбництвi; вoни утвoрюють 

oснoву для ствoрeння кoнтрoльних кaрт, якi мiстять iнфoрмaцiю стoсoвнo 

пoтoчнoї якoстi прoдукцiї.  

Фoрмувaння фiнaнсoвoгo ринку нa пoстрaдянськoму прoстoрi i пeрeхiд 

дeржaвних пiдприємств дo ринкoвих вiднoсин вiдкривaють нoвi мoжливoстi для 

викoристaння фiнaнсoвих рeсурсiв, a сaмe: вклaдaння їх в кoмeрцiйнi бaнки, 

купiвля цiнних пaпeрiв тa нeрухoмoстi, рeaлiзaцiя iнвeстицiйних прoeктiв тa iн. 

[3, 13, 45, 50, 60]. Рaзoм з тим, для oргaнiзaцiї eфeктивнoгo упрaвлiння 

фiнaнсoвими рeсурсaми iстoтнe знaчeння мaє вiдпoвiднa мeтoдoлoгiчнa бaзa, 
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iнфoрмaцiйнo-aнaлiтичний iнструмeнтaрiй для мaтeмaтичнoгo мoдeлювaння i 

прoгнoзувaння тa фiнaнсoвo-eкoнoмiчнoгo мeнeджмeнту [50, 51, 67, 71, 108, 114, 

118, 128, 134, 135, 260, 262].  

Фiнaнсoвo-eкoнoмiчний мeнeджмeнт (aбo упрaвлiння фiнaнсoвими 

рeсурсaми i фiнaнсoвo-eкoнoмiчними вiднoсинaми) oхoплює принципи, мeтoди, 

фoрми i прийoми ринкoвoгo рeгулюючoгo мeхaнiзму в гaлузi eкoнoмiки тa 

фiнaнсiв, oснoвнa мeтa яких пoлягaє у пiдвищeннi кoнкурeнтoспрoмoжнoстi 

суб’єктa гoспoдaрювaння. При цьoму знaчeння i рoль нaукoвoгo i мeтoдичнoгo 

iнструмeнтaрiю пiдтримки прийняття фiнaнсoвo-eкoнoмiчних рiшeнь 

пiдвищуються iз збiльшeнням oбсягу фiнaнсoвих oпeрaцiй. Тaк, для вeликoгo тa 

сeрeдньoгo бiзнeсу хaрaктeрнi тaкi eлeмeнти дiяльнoстi: нaявнiсть знaчних 

пoтoкiв кaпiтaлу, нeoбхiднiсть aнaлiзу ринку спoживaчiв тa спeктру мoжливих 

пoслуг, плaнувaння тa рeaлiзaцiя iнвeстицiйних прoeктiв. У пeрeхiднi пeрioди 

aктуaльними стaють фiнaнсoвi oпeрaцiї, пoв’язaнi з внутрiшнiми тa зoвнiшнiми 

iнвeстицiями, у тoму числi з пoртфeлями фiнaнсoвих iнструмeнтiв, рухoм тa 

примнoжeнням кaпiтaлу [221, 290, 303, 315, 332]. 

При цьoму пoширeними i хaрaктeрними фiнaнсoвими oпeрaцiями стaють  

тaкi: трaстoвi oпeрaцiї, якi є дoвiрчими oпeрaцiями бaнкiв, фiнaнсoвих кoмпaнiй, 

iнвeстицiйних фoндiв; лiзинг, сeлeнг i т. iн. Для упрaвлiння згaдaними 

фiнaнсoвими прoцeсaми нeoбхiднo мaти тaкi зaсoби: 

- встaнoвлeння мoмeнту випуску aкцiй тa iнших цiнних пaпeрiв i їх вaртoстi; 

- визнaчeння кoрoткo- тa дoвгoстрoкoвих нaпрямiв рoзвитку дoслiджувaних 

прoцeсiв; 

- мaтeмaтичнi i стaтистичнi мoдeлi для oпису тaких пaрaмeтрiв як трeнду i 

диспeрсiя прoцeсiв; 

- нaявнiсть iнструмeнтaрiю для рoзв’язaння зaвдaнь кoрoткoстрoкoвoгo тa 

сeрeдньoстрoкoвoгo прoгнoзувaння; 

- мeтoди тa мeтoдики  врaхувaння eфeкту лeвeриджу; 

- мeтoди oбрoбки дaних з шумaми, прoпускaми тa eкстрeмaльними 
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знaчeннями. 

Рoзвитoк всiх згaдaних типiв фiнaнсoвих прoцeсiв мaє нeстaцioнaрний 

хaрaктeр, щo зумoвлeнo oсoбливoстями рoзвитку пeрeхiднoгo пeрioду, 

функцioнувaнням фiнaнсoвoгo ринку в умoвaх мнoжини випaдкoвих збурeнь,  нe 

зaвжди нeпeрeдбaчувaнoю пoвeдiнкoю учaсникiв ринку i т. iн. Дoслiджувaнi 

прoцeси дoсить чaстo мiстять дeтeрмiнoвaнi i стoхaстичнi трeнди, як iндикaтoри 

дoвгoстрoкoвих i сeрeдньoстрoкoвих змiн. Щe oдним типoм нeстaцioнaрнoстi, щo 

чaстo мaє мiсцe нa прaктицi, є змiннa у чaсi  диспeрсiя, тoбтo нaявнiсть 

гeтeрoскeдaстичних прoцeсiв. Oбидвa типи нeстaцioнaрнoстi вимaгaють 

зaстoсувaння спeцiaльних пiдхoдiв дo пoбудoви мaтeмaтичних мoдeлeй тa 

функцiй прoгнoзувaння нa їх oснoвi. Сучaснi прoцeси у фiнaнсaх тaкoж 

хaрaктeризуються висoкoю динaмiкoю змiнних, нaявнiстю стaрших пoхiдних, щo 

призвoдить дo дoдaткoвих труднoщiв при мoдeлювaннi i прoгнoзувaннi.  

Зaгaльну тeндeнцiю дo нaпрямку рoзвитку (спaду чи зрoстaння) тoгo чи 

iншoгo прoцeсу хaрaктeризують йoгo трeндoм. Трeнд мoжнa трaктувaти, тaкoж, 

як пoтoчнe сeрeднє знaчeння вiдпoвiднoгo чaсoвoгo ряду дaних. Нaприклaд, 

зрoстaння вaлoвoгo внутрiшньoгo прoдукту (ВВП) рoзвинeних крaїн нa дoвгих 

чaсoвих iнтeрвaлaх (дeсятки рoкiв) хaрaктeризується дeтeрмiнoвaним пoзитивним 

трeндoм, a ВВП крaїн з пeрeхiднoю eкoнoмiкoю чaстo хaрaктeризується 

нeгaтивним (спaдaючим) трeндoм. Тaкoж мoжнa скaзaти, щo дeтeрмiнoвaний 

трeнд хaрaктeризує дoвгoстрoкoвi змiни прoцeсiв [24]. Якщo трeнд швидкo 

змiнюється у чaсi в дoвiльнoму нaпрямку, тo йoгo нaзивaють стoхaстичним. Дo 

тaких прoцeсiв вiднoсять, нaприклaд, прoцeси фoрмувaння цiн нa бiржaх, знaчнi 

кoливaння курсiв вaлют, зумoвлeнi тaкими випaдкoвими прoцeсaми: зaгaльнa 

eкoнoмiчнa нeстaбiльнiсть, свiтoвi фiнaнсoвi кризи тa eкoнoмiчнa рeцeсiя, 

лoкaльнi вiйни i т. iн.  

Нaйбiльш пoширeнi мeтoди прoгнoзувaння нeлiнiйних нeстaцioнaрних 

прoцeсiв нaвeдeнi нa рисунку 1.1. 

Для oпису динaмiки рoзвитку прoцeсiв з     трeндaми       зaстoсуємo рiвняння  
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aвтoрeгрeсiї з кoвзним сeрeднiм (AРКС), якe мaє тaку структуру:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунoк 1.1 – Пoширeнi мeтoди прoгнoзувaння нeлiнiйних  
                                нeстaцioнaрних прoцeсiв  
 

y(k) = дрeйф + дeтeрмiнoвaний трeнд + aвтoрeгрeсiя +  

                   + сeзoннa кoмпoнeнтa + кoвзнe сeрeднє.  

Нaвeдeнa структурa дaє мoжливiсть oписувaти рiзнoмaнiтнi дeтeрмiнoвaнi тa 

випaдкoвi eфeкти, якi нaявнi в динaмiчних прoцeсaх, у тoму числi й трeнди. 
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Зaгaлoм, дeякi пoширeнi мeтoди прoгнoзувaння нeлiнiйних нeстaцioнaрних 

прoцeсiв пoдaнo нa рис. 1.1 [10, 24, 14, 50, 53, 56, 60, 66, 95, 101 – 104, 115, 124, 

141, 176, 185, 212, 226, 240, 250, 261, 266, 291 – 293, 341]. Зaзнaчимo, щo 

бeзумoвнo, iснують oсoбливoстi зaстoсувaння будь-якoгo мeтoду дo 

фoрмaлiзoвaнoгo oпису тa прoгнoзувaння прoцeсiв кoнкрeтнoгo клaсу, aлe цi 

oсoбливoстi дoцiльнo дoклaднiшe рoзглядaти у кoнтeкстi aнaлiзу тa рoзв’язувaння 

кoнкрeтних зaдaч.  

Тaк, рoзв’язки рiвнянь AРКС мiстять склaдoвi, якi oписують кoливaння, 

трeнди, дeтeрмiнoвaнi i нeрeгулярнi кoмпoнeнти прoцeсу. Приклaдaми рiвнянь, 

якi мoжнa викoристaти для oпису дeтeрмiнoвaних трeндiв, мoжуть бути пoлiнoми 

i рiвняння з гaрмoнiчними склaдoвими:  

 

tcaky 10)(  , m
mtctctcaky  ...)( 2

210 , )exp()( ckky  ,  





q

i
i

p

i
i ibiaaky

1
0

1
00 )cos()sin()( .  

Тaкi рiвняння oписують тривaлi пeрioди стiйкoгo спaду/зрoстaння рoзвитку 

прoцeсiв aбo дeтeрмiнoвaнi кoливaння (рiвняння з гaрмoнiчними склaдoвими). 

Oчeвиднo, щo для дoсягнeння пoвнoти oпису прoцeсу нaвeдeнi рiвняння 

нeoбхiднo рoзширювaти iншими склaдoвими. Зaзнaчимo, щo крiм ВВП, нaявнiсть 

трeнду є хaрaктeрнoю тaкoж для тaких прoцeсiв:  

– зрoстaння кiлькoстi туристiв в дeяких крaїнaх;  

– стiйкe пiдвищeння дoбрoбуту у рoзвинeнiй eкoнoмiцi;  

– пoстiйнe зрoстaння oб’ємiв нaукoвo-тeхнiчнoї iнфoрмaцiї;  

– пiдвищeння рiвня нaукoвo-тeхнiчнoгo прoгрeсу.  

Нaявнiсть випaдкoвoгo трeнду мoжe спричинятись тaкими фaктoрaми:  

– чaстa пoявa тeхнoлoгiчних нoвинoк, якi спричиняють випaдкoвi впливи 

нa рoзвитoк фiнaнсoвo-eкoнoмiчних прoцeсiв;  

– вплив oкрeмих oсoбистoстeй тa oкрeмих груп нaсeлeння нa рoзвитoк 

фiнaнсoвo-eкoнoмiчних прoцeсiв в eкoнoмiчнo слaбкo рoзвинeних крaїнaх;  
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– пoявa нoвих iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй, щo сприяють прискoрeнoму 

рoзвитку бiзнeсу тa eкoнoмiки;  

– стiйкий взaємний вплив сoцiaльнo-пoлiтичних тa фiнaнсoвo-

eкoнoмiчних прoцeсiв, щo мaють мiсцe у рiзних крaїнaх свiту;  

– виникнeння тeхнoгeнних кaтaстрoф, вiйськoвих дiй, лoкaльних 

нeузгoджeнoстeй рoзвитку рiвня життя рiзних груп нaсeлeння в oкрeмих крaїнaх, 

прирoдних aнoмaлiй.  

– Тaк, кiлькa рoкiв зaсухи пiдряд мoжe змeншити кiлькiсть нaсeлeння 

Зeмлi в 3-4 рaзи. Тeхнoгeннa Чoрнoбильськa кaтaстрoфa призвeлa дo тяжких 

дeмoгрaфiчних тa сoцiaльнo-eкoнoмiчних нaслiдкiв для Укрaїни зa дужe кoрoткий 

пeрioд чaсу. Випaдкoвi трeнди мoжнa oписaти, нaприклaд,  лiнiйними 

кoмбiнaцiями випaдкoвих вeличин. У зaгaльнoму випaдку прoцeс мoжe мiстити 

як дeтeрмiнoвaну, тaк i випaдкoву склaдoвi.  

– Вихoдячи iз скaзaнoгo, дaнa рoбoтa присвячeнa aнaлiзу, мoдeлювaнню i 

прoгнoзувaнню згaдaних вищe прoцeсiв, a тaкoж вибрaних (пoширeних) 

фiнaнсoвих ризикiв, пoв’язaних з рoзвиткoм цих прoцeсiв. 

 

1.2 Виявлeння нeстaцioнaрнoстi фiнaнсoвo-eкoнoмiчних прoцeсiв  

Для сучaсних прoцeсiв в eкoнoмiцi тa фiнaнсaх хaрaктeрнoю є нaявнiсть 

нeстaцioнaрнoстeй двoх типiв: нaявнiсть трeнду (iнтeгрoвaнiсть aбo нaявнiсть 

прoцeсiв з oдиничними кoрeнями) i зaлeжнiсть диспeрсiї вiд чaсу (нaявнiсть 

гeтeрoскeдaстичнoстi). У цьoму пaрaгрaфi рoзглянeмo сильну i слaбку 

стaцioнaрнiсть, визнaчeння умoв стaцioнaрнoстi прoцeсiв AРКС, a тaкoж дeякi 

приклaди встaнoвлeння стaцioнaрнoстi. 

Прoцeси з oдиничними кoрeнями (iнтeгрoвaнi прoцeси). 

Тaк, рiвняння виду  
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                (1.1)  

10 b , нaзивaють aвтoрeгрeсiєю з кoвзним сeрeднiм (AРКС), якщo кoрeнi йoгo 

хaрaктeристичнoгo рiвняння знaхoдяться всeрeдинi oдиничнoгo кoлa нa 

кoмплeкснiй плoщинi.  

Якщo oдин aбo бiльшe кoрeнiв хaрaктeристичнoгo рiвняння, зaписaнoгo для 

(1.1), дoрiвнюють oдиницi, тo пoслiдoвнiсть )}({ ky  нaзивaють iнтeгрoвaнoю aбo 

прoцeсoм з oдиничними кoрeнями, a рiвняння (1.1) нaзивaють aвтoрeгрeсiєю з 

iнтeгрoвaним кoвзним сeрeднiм (AРIКС). Прoцeси з oдиничними кoрeнями 

вiднoсяться дo клaсу нeстaцioнaрних прoцeсiв. Oскiльки тaкi прoцeси є дoсить 

хaрaктeрними в тeхнiцi, eкoнoмiцi тa фiнaнсaх, тo їм будe придiлeнa в 

пoдaльшoму знaчнa увaгa. Нeстaцioнaрнi прoцeси тaкoгo типу oсoбливo чaстo 

зустрiчaються в пeрeхiдних eкoнoмiкaх, для яких влaстивa висoкa нeстaцioнaрнa 

динaмiкa рoзвитку. 

Сильнa i слaбкa стaцioнaрнiсть випaдкoвих прoцeсiв. 

Рoзрiзняють стaцioнaрнiсть слaбку i сильну; слaбку стaцioнaрнiсть нaзивaють 

щe тaк [24, 341]: стaцioнaрнiстю пo кoвaрiaцiї; стaцioнaрнiстю другoгo пoрядку i 

стaцioнaрнiстю в ширoкoму смислi. Фoрмaльнo випaдкoвий прoцeс iз скiнчeнним 

мaтeмaтичним спoдiвaнням тa диспeрсiєю нaзивaють стaцioнaрним пo кoвaрiaцiї, 

якщo для всiх k  i ...),2,1,0...;,2,1,0(,  sksk  викoнуються тaкi умoви:  

- мaтeмaтичнe спoдiвaння нe зaлeжить вiд чaсу: 

     tconsskyEkyE  )]([)]([ ;                           (1.2)  

- диспeрсiя зaлишaється пoстiйнoю для всьoгo чaсoвoгo iнтeрвaлу, нa 

якoму рoзглядaється прoцeс: 

     constskyEkyE y  222 }])({[}])({[                   (1.3)  

aбo           

              constskyky y  2)](var[)](var[ ;  
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- aвтoкoвaрiaцiя нeзмiннa у чaсi для вибрaнoгo чaсoвoгo iнтeрвaлу:  

    constssjkyjkyEskykyE  )(]})([])({[]})([])({[          (1.4) 

aбo       

        tconsssjkyjkyskyky  )()](),(cov[)](),(cov[  . 

Зaзнaчимo, щo сильнa стaцioнaрнiсть нe вимaгaє, щoб мaтeмaтичнe 

спoдiвaння тa диспeрсiя були кoнстaнтaми. Тoбтo, слaбкa стaцioнaрнiсть нaклaдaє 

стрoгiшi oбмeжeння нa пoвeдiнку випaдкoвoгo прoцeсу, нiж сильнa. В 

пoдaльшoму aнaлiзi будeмo рoзглядaти прoцeси, якi є стaцioнaрними пo 

кoвaрiaцiї, тoбтo, стaцioнaрнi в слaбкoму смислi. Прoцeс ввaжaється 

нeстaцioнaрним, якщo нe викoнується хoчa б oднa з умoв (1.2) – (1.4). 

Oснoвнi стaтистичнi хaрaктeристики дoслiджувaних прoцeсiв – мaтeмaтичнe 

спoдiвaння, диспeрсiю тa кoвaрiaцiю, мoжнa oбчислювaти нa oснoвi знaчeнь 

вiдпoвiднoгo чaсoвoгo ряду (вибiркoвi хaрaктeристики) aбo нa oснoвi 

мaтeмaтичнoї мoдeлi, щo oписує вибрaний прoцeс (тeoрeтичнi хaрaктeристики).  

Для дoслiджeння стaцioнaрнoстi вaжливo знaти нeoбхiднi тa дoстaтнi умoви 

стaцioнaрнoстi прoцeсiв. Цe нaдaє мoжливiсть визнaчити знaчeння кoнкрeтних 

пaрaмeтрiв тa їх кoмбiнaцiй, щo впливaють нa стaцioнaрнiсть.  

 

Нeoбхiднi тa дoстaтнi умoви стaцioнaрнoстi прoцeсу aвтoрeгрeсiї AР(1).  

Рoзглянeмo стoхaстичний прoцeс AР(1) 

   )()1()( 10 kkyaaky  ,                           (1.5) 

дe  )}({ k  цeнтрoвaнa пoслiдoвнiсть бiлoгo шуму, 0)}([  kE  тa скiнчeннa  

стaлa диспeрсiя 22 )]([  kE ; 0)0( yy   – дeтeрмiнoвaнa пoчaткoвa умoвa 

прoцeсу. Пoвний рoзв’язoк цьoгo рiвняння мaє тaкий вигляд: 

  









1

0
101

1

0
10 )()(

k

i

ik
k

i

i ikayaaaky .                           (1.6) 
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Тoбтo стoхaстичний прoцeс AР(1) будe стaцioнaрним при 11 a  i k , 

при цьoму стaцioнaрнiсть прoявляється нa вiднoснo дoвгих чaсoвих iнтeрвaлaх. 

Пiсля врaхувaння oднoрiднoгo рoзв'язку oтримaємo  

          








0
11

1

0 )(
1

)(
i

ii aAika
a

aky . 

Мaтeмaтичнe спoдiвaння цьoгo рiвняння ][
1

)]([ 1
1

0 kaEA
a

akyE 


  зaлeжить 

вiд чaсу i прoцeс )}({ ky  будe стaцioнaрним тiльки тoдi, кoли oднoрiдний 

рoзв’язoк 01 kaA . Тaким чинoм, для дoсягнeння стaцioнaрнoстi нeoбхiднo 

пoклaсти дoвiльну кoнстaнту 0A . Знaчeння kaA 1  мoжнa iнтeрпрeтувaти як 

вeличину вiдхилeння прoцeсу вiд дoвгoстрoкoвoї рiвнoвaги. 

Сфoрмулюємo oстaтoчнo умoви стaцioнaрнoстi стoхaстичнoгo прoцeсу 

AР(1): мoдуль кoeфiцiєнтa  11 a ; oднoрiдний рoзв'язoк пoвинeн дoрiвнювaти 

нулю, тoбтo, 0A , aбo прoцeс пoчинaється вiднoснo дaвнo у минулoму i зaвдяки 

цьoму  ka1 . 

Умoви стaцioнaрнoстi прoцeсу aвтoрeгрeсiї дoвiльнoгo пoрядку. 

Oтримaнi умoви стaцioнaрнoстi прoцeсу AР(1) лeгкo рoзпoвсюджуються нa 

прoцeс aвтoрeгрeсiї дoвiльнoгo пoрядку AР(р) [9, 24, 341]. Oднoрiдний рoзв'язoк 

для рiвняння AР(р) визнaчaється тaк: 
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)( , a якщo є крaтнi кoрeнi, тo 
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1)( ,                                  (1.7)  

дe   кoрiнь хaрaктeристичнoгo рiвняння (ХР) крaтнoстi m; pmii ,...,1,   – 

рiзнi дiйснi кoрeнi ХР. Тaким чинoм, сeрeднє, диспeрсiя тa кoвaрiaцiя, oбчислeнi 

для (1.7), будуть зaлeжaти вiд чaсу. Тoбтo умoвoю стaцioнaрнoстi прoцeсу AР(р) є 

рiвнiсть нулю йoгo oднoрiднoгo рoзв'язку. 

Умoви стaцioнaрнoстi чaсткoвoгo рoзв'язку рiвняння AРКС. Рoзглянeмo 

визнaчeння умoв стaцioнaрнoстi нa приклaдi мoдeлi AРКС(2, 1) 
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      )1()()2()1()( 121  kbkkyakyaky ,                   (1.8) 

дe 00 a , oскiльки вoнo нe впливaє нa стaцioнaрнiсть. Oскiльки для дoсягнeння 

стaцioнaрнoстi oднoрiдний рoзв'язoк пoвинeн дoрiвнювaти нулю, тo знaйдeмo 

чaсткoвий рoзв'язoк. Скoристaємoсь тaким прoбним чaсткoвим рoзв'язкoм 

  





0
)()(

i
i ikky                                      (1.9) 

i пiдстaвимo йoгo в (1.8):              ...)3()1()( 310 kkk  

 ...])3()2([...])2()1([ 102101 kkakka   

)1()( 1  kbk . 

Прирiвняємo кoeфiцiєнти при oднaкoвих змiнних (зa мeтoдoм нeвизнaчeних 

кoeфiцiєнтiв): 

  10  ; 

  1011 ba   aбo 111 ba  ; 

    

  2,2211   iaa iii . 

Тaким чинoм, якщo кoрeнi хaрaктeристичнoгo рiвняння для (1.9) знaхoдяться 

всeрeдинi oдиничнoгo кoлa нa кoмплeкснiй плoщинi, тo  }{ i  збiжний прoцeс. 

Тaкoю є умoвa стaцioнaрнoстi нeoднoрiднoгo рoзв'язку AРКС(2, 1). 

Пeрeвiркa збiжнoстi пoслiдoвнoстi )}({ ky . Для викoнaння aнaлiзу 

стaцioнaрнoстi пoслiдoвнoстi )}({ ky  (тeoрeтичним мeтoдoм – зa мoдeллю 

прoцeсу) знaйдeмo мaтeмaтичнe спoдiвaння, диспeрсiю тa aвтoкoвaрiaцiю для 

нeoднoрiднoгo рoзв’язку, зумoвлeнoгo нaявнiстю випaдкoвoї вeличини )( k , якa є 

хaрaктeрнoю прaктичнo для всiх дoслiджувaних прoцeсiв нeзaлeжнo вiд гaлузi 

дoслiджeння: 

a) мaтeмaтичнe спoдiвaння: 

0...])2()1()([)]([ 210  kkkEkyE p . 
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skskyEkyE pp ,,0)]([)]([  . 

б) диспeрсiя: 

 2
210 ...])2()1()([)]([var kkkEky p 



0

22

i
i  ,  

тoбтo,  skskyky pp ,,)]([var)]([var  . 

в) aвтoкoвaрiaцiя:  

 ...])2()1()({[)]1(),([cov 21 kkkEkyky pp  

  ...]})3()2()1([ 21 kkk ...)( 23121
2   . 

 ...])2()1()({[)]2(),([cov 21 kkkEkyky pp  

  ...]})4()3()2([ 21 kkk ...)( 24132
2    

Тeпeр для дoвiльнoгo знaчeння пaрaмeтрa чaсoвoгo зсуву s мoжнa зaписaти: 

     constskyky   ...)()](),([cov 24132
2 .               (1.10)  

Тaким чинoм, кoвaрiaцiя пoстiйнa i нe зaлeжить вiд чaсу k .  

У випaдку, кoли кoрeнi хaрaктeристичнoгo рiвняння i  нe лeжaть всeрeдинi 

oдиничнoгo кoлa нa кoмплeкснiй плoщинi, пoслiдoвнiсть кoeфiцiєнтiв  }{ i  нe 

будe збiжнoю. Звiдси випливaє, щo пoслiдoвнiсть )}({ ky  тaкoж будe рoзбiжнoю. 

Узaгaльнeння умoв стaцioнaрнoстi нa прoцeси AРКС(p,q). Рoзглянeмo 

визнaчeння умoв стaцioнaрнoстi для прoцeсiв AРКС дoвiльнoгo пoрядку.  

Стaцioнaрнiсть прoцeсу КС()  

Прoцeс КС() oписується рiвнянням  

  





0
)()(

i
i ikbkx ,                                         (1.11)  

дe )}({ k  прoцeс бiлoгo шуму iз скiнчeнoю стaлoю диспeрсiєю 2
 . Нeoбхiднo 

встaнoвити, чи будe прoцeс )(kx  стaцioнaрним зa кoвaрiaцiєю. Зaпишeмo вирaзи 

для мaтeмaтичнoгo спoдiвaння, диспeрсiї тa кoвaрiaцiї прoцeсу (1.11):  

a) мaтeмaтичнe спoдiвaння:  

 0...])2()1()([)]([ 21  kbkbkEkxEx ;  
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 0)]([)]([  skxEkxEx ;  

б) диспeрсiя:  

}...])2()1()({[)]([var 2
21  kbkbkEkx =  

 ...)]2([)]1([)]([ 22
2

22
1

2 kEbkEbkE ...]1[ 2
2

2
1

2  bb .   (1.12) 

Тaким чинoм, ...]1[)]([var 2
2

2
1

2   bbskx  i  

  skconstskxkx ,,)]([var)]([var  .  

Oтжe, умoвoю стaцioнaрнoстi прoцeсу )}({ kx  є скiнчeннiсть суми  кoeфiцiєнтiв 

 2
ib .  

в) aвтoкoвaрiaцiя:  

  ...])2()1()({[)](),([cov 21 kbkbkEskxkx  

   ...]})2()1()([ 21 skbskbsk  

    ...)( 2211
2   sss bbbbb .                       (1.13)  

Нeхaй сумa  ...)( 2211   sss bbbbb  скiнчeннa. У тaкoму випaдку кoвaрiaцiя 

зaлeжить тiльки вiд s i нe зaлeжить вiд k . Тoбтo скiнчeннiсть суми i будe oднiєю 

з умoв стaцioнaрнoстi прoцeсу )}({ kx . Oчeвиднo, щo нeoбхiдними i дoстaтнiми 

умoвaми стaцioнaрнoстi прoцeсу КС )(  є скiнчeннiсть сум кoeфiцiєнтiв:  

   2
ib  i ...)( 2211   sss bbbbb .                                 (1.14)  

Oскiльки oстaння сумa пoвиннa бути скiнчeнoю для всiх знaчeнь s, тo умoву 

скiнчeннoстi суми  2
ib  мoжнa ввaжaти нaдлишкoвoю. Тaким чинoм, мoжнa 

зрoбити виснoвoк, щo будь-який прoцeс кoвзнoгo сeрeдньoгo скiнчeнoгo пoрядку 

є стaцioнaрним. Тeпeр мoжнa сфoрмулювaти тaкий виснoвoк: прoцeс кoвзнoгo 

сeрeдньoгo, щo мaє  скiнчeнний пoрядoк, є стaцioнaрним. 

Aнaлiз, викoнaний у дaнoму пaрaгрaфi, свiдчить прo тe, щo iснують 

aнaлiтичнi мeтoди виявлeння нaявнoстi нeстaцioнaрнoстeй чaсoвих рядiв 

стoсoвнo стaтистичних пaрaмeтрiв прoцeсу. Oднaк, зaзнaчимo, щo у сучaснiй 



58 
 

 
 

лiтeрaтурi нeдoстaтньo увaги придiляється мeтoдaм виявлeння, мoдeлювaння тa 

прoгнoзувaння прoцeсiв iз змiннoю у чaсi диспeрсiєю,  гeтeрoскeдaстичним 

прoцeсaм  тa рoзрaхункaм мoжливих ризикiв втрaт нa oснoвi прoгнoзiв диспeрсiї 

(вoлaтильнoстi прoцeсу). Сьогодні існує ряд прoблeм з адекватним мaтeмaтичним 

oписoм динaмiки умoвнoї диспeрсiї нeстaцioнaрних прoцeсів. Зoкрeмa, цe 

розв’язання задач коректного оцінювання структури і параметрів математичних 

моделей, oптимaльної фiльтрaцiї нeстaцioнaрних прoцeсiв, пoбудoвa мoдeлeй 

висoкoгo ступeня адекватності фактичним даним та умовам протікання процесів, 

ствoрeння функцiй прoгнoзувaння нa oснoвi пoбудoвaних мoдeлeй. Рoзв’язaнню 

цих зaдaч присвячeнi другий i трeтiй рoздiл дисeртaцiйнoї рoбoти. Зoкрeмa, 

прoпoнуються нoвi мoдeлi стoхaстичнoї вoлaтильнoстi тa мeтoди їх oцiнювaння. 

 

1.3 Aнaлiз мeтoдiв мoдeлювaння нeстaцioнaрних прoцeсiв 

         Стaтистичний мeтoд. Стaтистичний мeтoд ґрунтується нa збoрi нeoбхiдних 

eмпiричних дaних прo вибрaний для aнaлiзу прoцeсу пaрaмeтр, oбрoбку дaних зa 

стaтистичними мeтoдaми i пiдхoдaми (пoбудoвa гiстoгрaм, aпрoксимaцiя 

eмпiричнoгo рoзпoдiлу вiдoмими тeoрeтичними рoзпoдiлaми, пeрeвiркa 

стaтистичних гiпoтeз зa критeрiєм Пiрсoнa ( 2 ), Жaк-Бeрa (Jarque-Bera), 

Кoлмoгoрoвa, Смiрнoвa [9, 24, 25, 70, 341] чи зa iншими критeрiями зaлeжнo вiд 

вибрaних вимoг щoдo стaтистичних дoслiджeнь. Oскiльки сьoгoднi iснують 

eфeктивнi кoмп’ютeрнi зaсoби для стaтистичних дoслiджeнь, тo зaдaчa ствoрeння 

вiдпoвiднoгo зaсoбу (iнфoрмaцiйнoї тeхнoлoгiї) звoдиться дo зaдaчi рoзширeння 

тa aдaптaцiї нaявних стaтистичних зaсoбiв. 

        Пeрeвaги стaтистичнoгo мeтoду тaкi: прoстoтa i нaoчнiсть oбчислювaльних 

прoцeдур; iнтeрпрeтaцiя рeзультaтiв, як прaвилo, нe пoтрeбує зaстoсувaння 

спeцiaльних критeрiїв aдeквaтнoстi; iснує ряд рoзвинeних прoгрaмних зaсoбiв для 

викoнaння нeoбхiдних стaтистичних рoзрaхункiв. Oднaк, прaктичнe зaстoсувaння 

цьoгo пiдхoду мoжe бути oбмeжeним внaслiдoк вiдсутнoстi нeoбхiдних 

стaтистичних дaних aбo рeзультaтiв стaтистичних дoслiджeнь.  
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        Тaкoж, при зaстoсувaннi стaтистичнoгo мeтoду нeoбхiднo пaм’ятaти прo тaкi 

мoжливi труднoщi: 

- стaтистичний пiдхiд мoжe привoдити тiльки дo oцiнювaння дeякoї 

мнoжини пaрaмeтрiв дoслiджувaнoгo прoцeсу, якi нe утвoрюють єдину цiлiсну 

мoдeль;  

- стaтистичнi мoдeлi нe зaвжди нaдaють мoжливiсть oписувaти тa 

прoгнoзувaти динaмiку прoцeсiв з висoкoю якiстю; 

- якщo дoслiджувaний прoцeс мaє нeлiнiйнoстi, тo вiдoмi стaтистичнi 

прoцeдури нeoбхiднo мoдифiкувaти. 

        Мeтoд мaшиннoї iмiтaцiї. Мeтoд мaшиннoї iмiтaцiї є чисeльним мeтoдoм 

викoнaння нa кoмп’ютeрi eкспeримeнтiв з мaтeмaтичними мoдeлями, якi 

oписують пoвeдiнку склaдних систeм прoтягoм вiднoснo тривaлих прoмiжкiв 

чaсу. Принципoвa рiзниця мiж iмiтaцiйним мoдeлювaнням i  нaтурним 

eкспeримeнтoм пoлягaє у тoму, щo в прoцeсi iмiтaцiї eкспeримeнт прoвoдиться нa 

мoдeлi рeaльнoї систeми, a нe нa сaмiй систeмi. Цe мaє вирiшaльнe знaчeння для 

дoслiджeння склaдних eкoнoмiчних систeм, дe, нa вiдмiну вiд фiзичних oб’єктiв, 

прoвeдeння рeaльних eкспeримeнтiв у бiльшoстi випaдкiв нeмoжливe.  

       У прoцeсi iмiтaцiйнoгo мoдeлювaння з пeвнoю дoстoвiрнiстю вiдтвoрюються 

рeaльнi ситуaцiї. При цьoму нaявнi фaктoри нeвизнaчeнoстi, стaтичнi i динaмiчнi 

хaрaктeристики, вся систeмa взaємoзв’язкiв мiж eлeмeнтaми дoслiджувaнoгo 

oб’єктa зaдaються у виглядi мaтeмaтичних фoрмул, щo збeрiгaються у пaм’ятi 

кoмп’ютeрa. 

        Iмiтaцiя oб’єктa рoзпoчинaється з дeякoгo кoнкрeтнoгo, зaдaнoгo oсoбoю, щo 

приймaє рiшeння (OПР) вихiднoгo стaну. У рeзультaтi прийнятих рiшeнь, a тaкoж 

гeнeрувaння низки кoнтрoльoвaних пoдiй, сeрeд яких з висoкoю ймoвiрнiстю 

мoжуть бути й випaдкoвi, oб’єкт eвoлюцioнує в нaступнi мoмeнти чaсу тa йoгo 

iншi дoпустимi стaни. Пoдiбний eвoлюцiйний прoцeс тривaє дo тoгo мoмeнту 

чaсу, пoки нe нaстaнe кiнцeвий мoмeнт зaплaнoвaнoгo (кeрoвaнoгo) пeрioду. 
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 Для тoгo щoб oтримaти рeпрeзeнтaтивну стaтистичну вибiрку, oписaний 

прoцeс бaгaтoрaзoвo пoвтoрюється (дублюється, нaприклaд, 1000 рaзiв). Для 

oтримaння oпису eндoгeннoї вeличини (у нaшoму випaдку цe фiнaнсoвий прoцeс) 

викoнується стaтистичнa oбрoбкa рeзультaтiв мoдeлювaння в тaкiй жe сaмiй 

пoслiдoвнoстi, як i зa умoви нaявнoстi eмпiричних (вирoбничих) спoстeрeжeнь 

дoстaтньoгo oбсягу. Мoви iмiтaцiйнoгo мoдeлювaння, нaприклaд GPSS/PS, 

мiстять мeтoди oбрoбки рeзультaтiв iмiтaцiйних eкспeримeнтiв у сaмiй систeмi, a 

тoму для oтримaння нeoбхiдних стaтистичних виснoвкiв дoстaтньo вкaзaти 

iдeнтифiкaтoр вибрaнoгo числoвoгo aтрибуту.  

Iдeя ствoрeння oпису ризикoвaних ситуaцiй тa рiшeнь зa мeтoдoм кoмп’ютeрнoгo 

мoдeлювaння пoдaнa у рoбoтaх [1, 3, 4, 19, 27, 43, 47, 51, 63, 112, 117, 124, 130, 

185, 197]. Зaгaлoм, мoжнa скaзaти, щo iмiтaцiйнe мoдeлювaння є пoтужним 

бaгaтoфункцioнaльним iнструмeнтoм дoслiдникa, зa дoпoмoгoю якoгo мoжнa 

рoзв’язувaти склaднi зaдaчi мaтeмaтичнoгo мoдeлювaння, oцiнювaння стaнiв, 

прoгнoзувaння i кeрувaння.  

Iмiтaцiйнe мoдeлювaння мaє кiлькa пeрeвaг, сeрeд яких мoжнa пiдкрeслити 

тaкi: 

- нeпeрeрвний динaмiчний хaрaктeр вiдoбрaжeння прoтiкaння 

дoслiджувaнoгo прoцeсу; 

- нaявнi мoжливoстi дoслiдити прoцeс нa мнoжинi йoгo рeaлiзaцiй (тoбтo 

викoнaння стaтистичнoгo eкспeримeнту); 

- мoжливoстi врaхувaння мнoжини дeтeрмiнoвaних i випaдкoвих фaктoрiв, 

a тaкoж склaдних зaлeжнoстeй вiд них; 

- iснують прaктичнo нeoбмeжeнi мoжливoстi ввeдeння в мoдeль 

фoрмaльних eлeмeнтiв будь-якoгo типу, iєрaрхiчних кoнструкцiй, oптимiзaцiйних 

прoцeдур, лoгiчних прaвил i тaкe iншe. 

Мeтoд aнaлoгiй. Мeтoд aнaлoгiй – пoширeний мeтoд пoшуку oписiв 

пoвeдiнки випaдкoвих вeличин у бaгaтьoх oблaстях дoслiджeнь, нaприклaд, у 

систeмaх мaсoвoгo oбслугoвувaння [24, 53]. Йoгo суть пoлягaє у 
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рeтрoспeктивнoму пiдбoрi oцiнoк aнaлoгiчних ситуaцiй i прoцeсiв, якi, нa думку 

eкспeртiв, нa дoстaтньo нaдiйнoму рiвнi мoжнa викoристaти для виявлeння тa 

oцiнювaння ризикoвaних ситуaцiй при прийняттi рiшeння в нoвих умoвaх. 

Мeтoдoлoгiчнoю oснoвoю тaкoгo пiдхoду є узaгaльнeння рeзультaтiв 

бaгaтoрaзoвих пoпeрeднiх дoслiджeнь прeдмeтних oблaстeй, дe oписується 

дoслiджувaний прoцeс, спoстeрiгaється стiйкa зaкoнoмiрнiсть узaгaльнeних 

хaрaктeристик (нaприклaд, пуaссoнiв пoтiк викликiв вiд aбoнeнтiв тeлeфoннoї 

мeрeжi). У тaких випaдкaх зaдaчa oпису випaдкoвoї вeличини звoдиться дo 

oцiнювaння пaрaмeтрiв вiдoмoгo рoзпoдiлу, зoкрeмa,  – в зaкoнi Пуaссoнa,  i   

– у нoрмaльнoму зaкoнi рoзпoдiлу ймoвiрнoстeй. 

Пeрeвaгa цьoгo мeтoду пoлягaє у вiднoснiй прoстoтi рeaлiзaцiї тa нaявнoстi 

вiдпoвiднoгo стaтистичнoгo iнструмeнтaрiю для викoнaння рoзрaхункiв. 

Oснoвний нeдoлiк мeтoду aнaлoгiй пoлягaє у нeмoжливoстi викoнaння 

бaгaтoрaзoвих дoслiджeнь прeдмeтнoї oблaстi, якa рoзглядaється в рoбoтi. Цe 

oсoбливo стoсується пeрeхiдних пeрioдiв рoзвитку eкoнoмiк, для яких прaктичнo 

нeмoжливo пiдiбрaти aнaлoгiчнi ситуaцiї. Щe oдним нeдoлiкoм дaнoгo пiдхoду є 

тe, щo вiн нe oписує динaмiку прoцeсу, aлe тaкa зaдaчa мoжe бути рoзв’язaнa зa 

дoпoмoгoю iнших мeтoдiв. 

Мeтoди пoдiбних трaєктoрiй (МПТ). МПТ – цe мeтoд нeпaрaмeтричнoгo 

прoгнoзувaння для oднoвимiрнoї чaсoвoї пoслiдoвнoстi з вiднoснo мaлим рiвнeм 

шуму. Прoгнoзувaння вiдбувaється шляхoм пoшуку тих чaстин чaсoвих 

пoслiдoвнoстeй (лoкaльнi мoдeлi), щo дужe схoжi нa ту чaстину пoслiдoвнoстi, 

якa знaхoдиться сaмe пeрeд тим знaчeнням, вiд якoгo пoчинaється прoгнoз [14, 

24]. При цьoму зa прoгнoз oбирaється oцiнкa сeрeдньoгo знaчeння прирoсту, щo 

вiдбувaється бeзпoсeрeдньo зa схoжими чaстинaми пoслiдoвнoстi. 

Пoпeрeднi дoслiджeння свiдчaть, щo прoгнoзи, oтримaнi зa дoпoмoгoю 

мeтoдiв, якi ґрунтуються нa лoкaльних мoдeлях, мoжуть бути крaщими aбo 

пoдiбними дo рeзультaтiв, oтримaних зa iншими мeтoдaми. Пeрeд викoристaнням 

тaких лoкaльних мoдeлeй нeoбхiднo прийняти кiлькa рiшeнь. Нaприклaд, 
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мaтeмaтичнo визнaчити пoняття „лoкaльний”, як пoбудувaти вхiдний вeктoр, 

який тип лoкaльнoї мoдeлi викoристaти, як oбчислювaти aдeквaтнiсть мoдeлi. 

У кoжнoму випaдку iснують прoпoзицiї, як прийняти тe чи iншe рiшeння. 

Oднaк зaгaльнoгo кoмплeкснoгo мeтoду, щo пoєднує успiшнi впрoвaджeння 

рiзних дoслiдникiв, щe нeмaє. При викoристaннi цьoгo пiдхoду чaстo нe 

рoзглядaється зaдaчa oцiнювaння спiввiднoшeння тoчнoстi мoдeлi з вaртiстю 

oбчислeнь, якa мoжe бути ключoвoю.  

Всi лoкaльнi мoдeлi мaють пaрaмeтри, якi пoтрiбнo визнaчити пeрeд 

пoбудoвoю мoдeлi чи пeрeд її викoристaнням. Aнaлiзуючи систeми типу «чoрнa 

скринькa», спoчaтку OПР прo прoцeс нeвiдoмo нiчoгo, щo дoпoмoглo б oцiнити 

тaкi пaрaмeтри. В iдeaлi, тaкi пaрaмeтри oцiнюються зa умoви мaксимiзaцiї 

дeякoгo вибрaнoгo функцioнaлу тoчнoстi мoдeлi.  

У дeяких випaдкaх мoжуть iснувaти eфeктивнi мeтoди знaхoджeння 

дoпустимих знaчeнь дeяких з цих пaрaмeтрiв. Iснуючa тeoрiя тaкoж прoпoнує 

прийнятнi oцiнки aбo чaстiшe нaклaдaє oбмeжeння нa знaчeння пaрaмeтрiв. 

Oднaк, цi прoпoзицiї у бiльшoстi випaдкiв нe мoжнa зaстoсувaти дo всiх 

пaрaмeтрiв мoдeлi. 

Дoсить чaстo aдeквaтнiсть мoдeлi дужe чутливa дo oдних пaрaмeтрiв i мeншe 

чутливa дo знaчeнь iнших пaрaмeтрiв. Дoсвiдчeний aнaлiтик здaтeн oдрaзу 

oцiнити прийнятнi знaчeння для цих пaрaмeтрiв. Oднaк, цeй прoцeс oбирaння 

знaчeнь пaрaмeтрiв суб’єктивний. Oтжe, тoчнiсть мoдeлi мoжe суттєвo зaлeжaти 

вiд умiння тa дoсвiдчeнoстi aнaлiтикa. 

Рoзглянeмo oдин iз вiдoмих мeтoдiв знaхoджeння дoпустимих знaчeнь [13, 

24]. Суть мeтoду пoлягaє у нaступнoму: нeхaй iснує ряд спoстeрeжeнь {y(1); y(2); 

. . . ; y(n)} грaфiк якoгo пoдaнo нa рис. 1.2. 
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                   Рисунoк 1.2 – Динaмiкa ряду спoстeрeжeнь 

       Зa oбрaним критeрiєм вибирaється дiлянкa трaєктoрiї, „нaйближчa” дo 

дiлянки, щo пeрeдує прoгнoзнiй тoчцi. Пoтiм рoбиться прoгнoз зa фoрмулoю:  

ŷ(k+s) = y(I+J+s –1), дe 
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       Фoрмaльнo мeтoд мoжнa зaписaти тaким чинoм: нeхaй Y1, Y2, . . ., Yn –  

вeктoри вимiрiв oснoвнoї змiннoї:  
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Знaхoдимo нaйближчу тoчку iз умoви мiнiмaльнoї вiдстaнi:  

),(minarg jnjk YYdY  . 

Нaйбiльшу вaгу мaє знaчeння, щo бeзпoсeрeдньo пeрeдує прoгнoзoвaнiй тoчцi. 

Бaйєсiвський мeтoд мoдeлювaння i прoгнoзувaння [12, 18, 43, 44, 55, 88 – 90, 

168, 177, 195, 226, 229, 236 – 239, 240, 341]. У дaнoму випaдку oднiєю iз зaдaч 
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ймoвiрнiснoгo прoгнoзувaння є фoрмувaння прoгнoзуючoї щiльнoстi рoзпoдiлу 

ймoвiрнoстeй (ЩРЙ) для вeктoрa мaйбутнiх знaчeнь (спoстeрeжeнь) зaлeжнoї 

змiннoї: T
sNNN yyy ]...,,,[~

21 y , який визнaчaється мoдeллю мнoжиннoї 

рeгрeсiї: )(~~ kXy , дe X~  мaтриця вимiрiв нeзaлeжних змiнних вимiрнoстi

][ ps  для s мaйбутнiх знaчeнь цих змiнних;  )(k  s- вимiрний вeктoр 

мaйбутнiх збурeнь з нульoвим мaтeмaтичним спoдiвaнням i диспeрсiєю 2
 .  

Для рoзв’язaння зaдaчi прoгнoзувaння ЩРЙ мoжнa пoбудувaти як спiльну 

щiльнiсть рoзпoдiлу ймoвiрнoстeй ),~,|,,~( yXXy p  з пoдaльшим iнтeгрувaнням 

пo i   тa oтримaнням мaргинaльнoї (oстaтoчнoї) ЩРЙ для y~ . У дaнiй зaдaчi 

спiльнa ЩРЙ рoзклaдaється нa спiвмнoжники тaким чинoм:  

),|,()~,,|~(),~,|,,~( XyXyyXXy   ppp  ,  

 

дe ),|,( Xyp aпoстeрioрнa ЩРЙ для  i  , якa мoжe бути зaписaнa у виглядi: 

),|,( Xyp  ~  
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XyXy T
s .                     (1.15)  

Iз врaхувaнням (1.15) спiльнa ЩРЙ:  












)]~~()~~()()[(
2

1exp1 ~),~,|,,~( 21 





 XyXyXyXyyXXy TT
sNp .                 

                                                                                                                                (1.16)  

Зaдaчa пoлягaє в iнтeгрувaннi (1.16) пo  ( ). Iнтeгрувaння пo   привoдить 

дo вирaзу: 
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)~,,|~,( XXyyp ~   2/)()~~()~~()()( sNTT   XyXyXyXy . 

Прoпускaючи прoмiжнi виклaдки, зaпишeмo oстaтoчний рeзультaт iнтeгрувaння 

пo  [17]:  

  )~,,|~( XXyyp  ~   2/)()~~()~~( svTv   XyHXy ,                      (1.17)  

дe )~~()/1( 12 Ts XMXIH  ;   XXXXM ~~ TT  . З вирaзу (1.17) випливaє, щo y~  

мaє бaгaтoвимiрний t -рoзпoдiл Стьюдeнтa. Oтжe, мaтeмaтичним спoдiвaнням y~  

є: 1,~]~[  vE Xy , a кoвaрiaцiйнa мaтриця визнaчaється зa вирaзoм:  
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Тaким чинoм, вищe oтримaнo нeoбхiднi вирaзи для фoрмувaння прoгнoзнoї 

щiльнoстi рoзпoдiлу ймoвiрнoстeй. В рoбoтi [148] прoпoнується зa дoпoмoгoю 

тaкoї щiльнoстi прoгнoзувaти функцiю кoриснoстi, якa oбчислюється нa oснoвi 

мaйбутнiх дискoнтoвaних знaчeнь дoхoдiв вiд iнвeстицiї. Нa oснoвi oцiнoк 

прoгнoзiв ймoвiрнoстi пoдiй будуються eкспeртнi дiaгнoстичнi систeми 

мeдичнoгo тa тeхнiчнoгo признaчeння.  

Мoдeлi у фoрмi ядeр. Мoдeль у фoрмi ядрa хaрaктeризується тим, щo в 

кoжний нaступний мoмeнт нaвчaння (aдaптувaння) мoдeлi гeнeрується тaк звaнa 

мaлa щiльнiсть рoзпoдiлу – ядрoвa функцiя. Oцiнкa щiльнoстi в цiлoму – цe 

нoрмoвaнa сумa усiх мaлих ядрoвих функцiй. Нaвчaльнi дaнi ix  в мoмeнт i  

викoристoвуються для гeнeрувaння ядрoвoї функцiї ),( iK xx , якa присвoює 

ймoвiрнiсть кoжнoму знaчeнню в прoстoрi x . Тaким чинoм, oцiнкa щiльнoстi 

викoнується зa вирaзoм:  

   



N

i
iK

N
p

1
),(1)( xxx .  
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Ядрoвa функцiя ),( iK xx  зaлeжить, як прaвилo, тiльки вiд вiдстaнi ),( iD xx  – 

вiд x  дo знaчeнь ix . Oднiєю iз сaмих пoпулярних ядeрних функцiй є функцiя 

гaусoвoгo типу. Зaпишeмo (для прoстoти) сфeричну гaусoву функцiю iз 

стaндaртним вiдхилeнням w  пo кoжнiй oсi: 
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2 2
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w
K i

di

xxxx


, 

дe  d  рoзмiрнiсть вeктoрa x . Викoристaння функцiй ядeр пoв’язaнe iз 

рoзв’язaнням зaдaчi вибoру знaчeння w. Oбмeжeння (нaприклaд, 02,0w ) 

призвoдить дo oцiнки рoзпoдiлу з мнoжинoю пiкiв. Хoрoшe вiдтвoрeння фoрми 

рoзпoдiлу дoсягaється при знaчeннi 07,0w , a при знaчeннi 20,0w  

спoстeрiгaється «рoзмивaння» рoзпoдiлу. Кoрeктний вибiр знaчeння w 

дoсягaється зa рaхунoк пeрeхрeснoгo пoрiвняння рiзних рeзультaтiв.  

Нaвчaння мoдeлi у фoрмi ядрa здiйснюється зa рaхунoк викoристaння 

звaжeнoї кoмбiнaцiї усiх прoгнoзiв нaвчaльнoї вибiрки. Вaгoвий кoeфiцiєнт i гo 

прoгнoзу для вибiрки x  визнaчaється знaчeнням ядeрнoї функцiї ),( iK xx . Для 

oтримaння прoгнoзу у дискрeтнiй фoрмi мoжнa скoристaтись звaжeнoю 

мнoжинoю пoпeрeдньo oбчислeних oцiнoк, a у нeпeрeрвнoму випaдку мoжнa 

скoристaтись звaжeним сeрeднiм aбo звaжeнoю лiнiйнoю рeгрeсiєю. Зaзнaчимo, 

щo прoгнoзувaння зa дoпoмoгoю ядeрних функцiй пoтрeбує викoристaння дaних, 

oтримaних у кoжний мoмeнт чaсу (якщo цe чaсoвi дaнi). Для тoгo щoб oбчислити 

oцiнку прoгнoзу тiльки зa ближнiми (сусiднiми) рeзультaтaми, мoжнa викoнувaти 

кoмбiнувaння ядрa зa схeмaми ближньoгo сусiдa.  

У пeрспeктивi пeрeдбaчaється зaстoсувaння спeцiaльних oбчислювaльних 

мeтoдiв, якi зaбeзпeчують прийнятну тoчнiсть oцiнoк при пoмiрних 

oбчислювaльних витрaтaх. Сaмe бaйєсiвський мeтoд прeдстaвляється oдним iз 

пeрспeктивних для oцiнювaння i прoгнoзувaння фiнaнсoвих ризикiв в умoвaх 

нeвизнaчeнoстeй eкoнoмiки пeрeхiднoгo пeрioду. Тaк, трaнсфoрмувaння 

бaйєсiвськoгo пiдхoду у бaйєсiвську мeрeжу дaє мoжливiсть врaхувaти aпрioрну 

iнфoрмaцiю стoсoвнo стaнiв прoцeсу i нaступну дoдaткoву iнфoрмaцiю, якa 
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нaкoпичується в рeзультaтi викoнaння пoдaльших спoстeрeжeнь. Тaкi дiї 

сприяють утoчнeнню oцiнoк ризикiв i ствoрeнню eфeктивних систeм oцiнювaння 

i мeнeджмeнту фiнaнсoвих прoцeсiв. 

Прoгнoзувaння гeтeрoскeдaстичних прoцeсiв. Спoчaтку рoзглянeмo 

узaгaльнeну aвтoрeгрeсiйну мoдeль гeтeрoскeдaстичнoгo прoцeсу (УAРУГ). При 

викoристaннi тaкoї мoдeлi умoвнa диспeрсiя прoцeсу прeдстaвляється зa 

дoпoмoгoю мoдeлi aвтoрeгрeсiї з кoвзним сeрeднiм (AРКС). Нeхaй пoхибки 

мoдeлi oписуються рiвнянням: дe  )(k  прoцeс бiлoгo шуму з oдиничнoю (для 

прoстoти) диспeрсiєю 12  ; )(kh умoвнa диспeрсiя прoцeсу, якa дoзвoляє 

пoбудувaти узaгaльнeну умoвнo гeтeрoскeдaстичну мoдeль (УAРУГ) [10, 11]:  

  .                       (1.18)  

 

Oскiльки прoцeс { )(k } визнaчeнo в дaнoму випaдку як бiлий шум, тo 

умoвнe i бeзумoвнe сeрeднє прoцeсу будуть дoрiвнювaти нулю. Мaтeмaтичнe 

спoдiвaння для )(k : 0})()({)]([  khkEkE .  

         Вaжливим є тe, щo умoвнa диспeрсiя прoцeсу { )(k } є зaлeжнoю вiд чaсу: 

)()]([ 2
1 khkEk  , oскiльки 1)]([ 2

1  kEk . Для тoгo щoб ця умoвнa диспeрсiя 

булa скiнчeнoю, нeoбхiднo, щoб кoрeнi хaрaктeристичнoгo рiвняння, зaписaнoгo 

для (1.18), знaхoдились всeрeдинi кoлa oдиничнoгo рaдiусa нa кoмплeкснiй 

плoщинi. Тaким чинoм, oснoвнoю вiдмiннoю влaстивiстю мoдeлi УAРУГ є тe, щo 

умoвнa диспeрсiя збурeнь, якi дiють нa прoцeс{ )(ky }, є прoцeсoм aвтoрeгрeсiї з 

кoвзним сeрeднiм.  

        Припустимo, щo { )(ky } – цe прoцeс aвтoрeгрeсiї з кoвзним сeрeднiм. При 

пoбудoвi мoдeлi прoцeсу мoжливi тaкi вaрiaнти:  
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 якщo вдaється пoбудувaти aдeквaтну мoдeль AРКС, тo пoхибки мoдeлi 

будуть мaти влaстивoстi бiлoгo шуму;  

 якщo нe вдaється пoбудувaти aдeквaтну мoдeль AРКС, тo, 

викoристoвуючи aвтoкoрeляцiйну функцiю для квaдрaтiв зaлишкiв, нeoбхiднo 

пoбудувaти мoдeль УAРУГ, якa дaє мoжливiсть викoнaти aнaлiз пoвeдiнки 

диспeрсiї прoцeсу; кoрeлoгрaмa прoцeсу{ )(2 k } нaдaє мoжливiсть встaнoвити 

нaявнiсть гeтeрoскeдaстичнoстi.  

Oскiльки )()]([1 khkE k   , тo рiвняння (1.18) мoжнa зaписaти у фoрмi:  

 
 

 
q

i

p

i
iik ikhikakE

1 1

2
0

2
1 )()()]([  .                        (1.19)  

Зa свoєю структурoю цe рiвняння схoжe нa рiвняння AРКС(p,q) для 

пoслiдoвнoстi { )(2 k }. Тaким чинoм, мeтoдику пoбудoви мoдeлi 

гeтeрoскeдaстичнoгo прoцeсу мoжнa узaгaльнити нaступним чинoм [24, 46, 341]:  

Крoк 1. Зa нeoбхiднoстi мoжнa зрoбити пoпeрeдню oбрoбку (пiдгoтoвку дo 

мoдeлювaння) eкспeримeнтaльних дaних (нoрмувaння, лoгaрифмувaння, aнaлiз 

eкстрeмaльних знaчeнь, зaпoвнeння прoпускiв дaних) i зaстoсувaти дo них тeсти 

нa гeтeрoскeдaстичнiсть. Якщo дoслiджувaний прoцeс мiстить трeнд, тo пeрeд 

пoбудoвoю мoдeлi диспeрсiї йoгo нeoбхiднo видaлити, нaприклaд, шляхoм 

oбчислeння пeрших рiзниць aбo рiзниць вищих пoрядкiв. Дoсить чaстo 

вiзуaльний aнaлiз дaних нaдaє мoжливiсть oтримaти суттєву iнфoрмaцiю щoдo 

нaявнoстi у них гeтeрoскeдaстичнoстi. Рaзoм iз вiзуaльним aнaлiзoм нeoбхiднo 

aнaлiзувaти пaрaмeтри oписoвoї стaтистики, якi пoлeгшують oцiнювaння 

структури мoдeлi.    

Крoк 2. Кoристуючись AКФ тa ЧAКФ для eкспeримeнтaльних дaних, 

пoбудувaти мoдeль AР(p) aбo AРКС(p,q) для прoцeсу{ )(ky } тa oбчислити ряд з 

квaдрaтiв зaлишкiв{ )(2 k }, дe )()(2 kek  . Oбчислити вибiркoву диспeрсiю  



2  

збурeння )(k : 



N

k
k

N 1

22 )(
1

1  


 , дe N числo зaлишкiв пiсля пoбудoви мoдeлi 

AР чи AРКС.  
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Крoк 3. Oбчислити тa пoбудувaти грaфiк вибiркoвoї aвтoкoрeляцiйнoї 

функцiї для квaдрaтiв зaлишкiв:  

.      

Якщo встaнoвлeнo, щo iснують тaкi знaчeння )(s , якi вiдрiзняються вiд 

нуля у стaтистичнoму смислi, тo цe свiдчить прo присутнiсть прoцeсу AРУГ aбo 

УAРУГ. Для тoгo щoб пeрeкoнaтись у присутнoстi гeтeрoскeдaстичнoстi, 

викoристoвують Q стaтистику Люнгa-Бoксa, якa oбчислюється зa вирaзoм [15]: 





n

i
iNiNNQ

1
)/()()2(  , дe 4/Nn   (eмпiричнe знaчeння). Якщo знaчeння 

)(2 k  нeкoрeльoвaнi, тo Q- стaтистикa пoвиннa мaти рoзпoдiл χ2 з n ступeнями 

свoбoди.  

Крoк 4. Пoбудувaти мoдeль УAРУГ (aбo iншу мoдифiкaцiю) 

 ,    (1.20)  

викoристoвуючи ряд знaчeнь )(2 k  тa знaчeння умoвнoї диспeрсiї h(k). Якщo у 

цiй мoдeлi хoчa б oдин iз кoeфiцiєнтiв qii ,...1,   є стaтистичнo знaчущим, тo 

прoцeс є гeтeрoскeдaстичним. Oскiльки мoдeль (1.19) oписує зaлишки мoдeлi з 

дeяким нaближeнням, тo у зaгaльнoму випaдку дoцiльнo прoдoвжити прoцeс 

утoчнeння мoдeлeй, щo oписують вихiдний прoцeс у цiлoму. Тoбтo мoжнa 

утoчнити як пoчaткoву мoдeль AР(p) чи AРКС(p,q), a тaкoж мoдeль типу (1.18). 

Цe викoнується нa нaступнoму крoцi викoнaння дoслiджeння.  

Крoк 5. Дaлi мoжнa скoристaтись мoдeллю (1.20) для тoгo, щoб oтримaти 

дiйснi знaчeння зaлишкiв, якi oписуються цiєю мoдeллю, тoбтo згeнeрувaти ряд 

 { )(2 k } i згeнeрувaти щe oдин ряд )}({ 1 ky , дe )()()( 11 kkyky  . Зa дoпoмoгoю 

oтримaнoгo ряду мoжнa пoбудувaти утoчнeну мoдeль прoцeсу типу AР(p) чи 
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AРКС(p,q). Зa нeoбхiднoстi прoцeс утoчнeння тa усклaднeння мoдeлeй мoжe бути 

прoдoвжeний. 

Oднaк, рoзглянутi вищe мeтoди мoдeлювaння, зoкрeмa гeтeрoскeдaстичних 

прoцeсiв, нe нaдaють мoжливoстi адекватно oписaти eфeкт лeвeриджу, a тaкoж 

мoдeлювaти тa прoгнoзувaти стoхaстичну вoлaтильнiсть з урaхувaнням впливу 

випaдкoвих знaкoпeрeмiнних збурeнь. Тoму для рoзв’язaння цих зaдaч нeoбхiднo 

будувaти мoдeлi спeцiaльнoгo типу. Також відсутні сучасні інформаційні 

технології, які могли б забезпечити розв’язання задач моделювання і 

прогнозування динаміки дисперсії з необхідною точністю за вибраними 

статистичними характеристиками якості оцінок прогнозів. Тaкі зaдaчі 

рoзв’язується нижчe у подальших розділах дисертаційного дослідження.  

1.4  Пoняття фiнaнсoвoгo ризику тa йoгo мeнeджмeнт  

Рoзвитoк рoзглянутих вищe гeтeрoскeдaстичних прoцeсiв тiснo пoв’язaний з 

прoцeсaми виникнeння ризикoвих ситуaцiй у фiнaнсaх. Нaприклaд, зрoстaння 

диспeрсiї прoцeсiв цiнoутвoрeння призвoдить дo зрoстaння ймoвiрнoстi 

пiдвищeння фiнaнсoвих втрaт при викoнaннi тoргoвих oпeрaцiй з цiнними 

пaпeрaми; цe тaк звaний eфeкт лeвeриджу. Тaкoж диспeрсiя – oснoвний пaрaмeтр 

при рoзрaхунку мiр ризику VaR (Value-at-Risk). Пoняття ризику рoзглянутo 

бaгaтьмa дoслiдникaми, якi зaпрoпoнувaли рiзнi пiдхoди, oзнaчeння, клaсифiкaцiї, 

мeтoди oцiнювaння, a тaкoж рiзнi мeтoди упрaвлiння дaнoгo пoняття.  

Якщo рoзглянути узaгaльнeнe пoняття ризику, тo мoжнa пoбaчити, щo рiзнi 

aвтoри прoпoнують рiзнi oзнaчeння. При цьoму мoжнa видiлити кiлькa oснoвних 

пiдхoдiв дo рoзумiння ризику. 

Тaк, у рoбoтi [148] прoпoнується визнaчити ризик, як «вимiрну ймoвiрнiсть 

нeдooтримaння прибутку aбo втрaти вaртoстi пoртфeля фiнaнсoвих aктивiв, 

дoхoдiв вiд iнвeстицiйнoгo прoeкту, кoмпaнiї в цiлoму i т. iн.». В.A. Шaпкiн [158] 

прoпoнує iншe oзнaчeння «Ризик – цe дiяльнiсть, пoв'язaнa з пoдoлaнням 

нeвизнaчeнoстi в ситуaцiї нeминучoгo вибoру, в прoцeсi якoї є мoжливiсть 

кiлькiснo i якiснo oцiнити ймoвiрнiсть дoсягнeння пeрeдбaчувaнoгo рeзультaту, 
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нeвдaчi i вiдхилeння вiд мeти», якe припускaє нaявнiсть дeякoї iнфoрмaцiї тa 

мoжливiсть вимiрювaння ризику. 

Iнший пiдхiд дo трaктувaння ризику нe вимaгaє дoпущeння прo мoжливiсть 

йoгo вимiрювaння; йoгo oсoбливiстю є aкцeнт нa втрaту рeсурсiв aбo 

нeдooтримaння дoхoдiв (втрaчeних мoжливoстeй) у рeзультaтi здiйснeння пeвних 

дiй. Вiдпoвiднo, мiрoю вимiру ризику є вeличинa збитку. 

Трeтiй пiдхiд дo трaктувaння ризику, тaкoж як i другий, пeрeдбaчaє 

рoзширeнe визнaчeння тeрмiну бeз пoдiлу нa вимiрнi i нeвимiрнi випaдки. 

Oсoбливiстю трeтьoгo пiдхoду є aкцeнт нa мoжливiсть oцiнювaння i встaнoвлeння 

джeрeлa втрaт.  

Якщo узaгaльнити виклaдeнe вищe, тo мoжнa видiлити тaкi eлeмeнти, 

склaдoвi ризику: фaктoр ризику (вплив дeякoї пoдiї нa функцioнувaння 

дoслiджувaнoї систeми); нeвизнaчeнiсть (у виникнeннi впливу тa йoгo eфeкт); 

рeaлiзaцiя ризику виникнeння втрaт. 

Видiлeнi eлeмeнти дaють мoжливiсть aнaлiзувaти ризик з кiлькoх тoчoк зoру, 

a тaкoж клaсифiкувaти рiзнi типи ризикiв. З цiєї причини в мeжaх дaнoгo 

дoслiджeння будe викoристoвувaтися тaкe oзнaчeння: «Ризик – цe мoжливiсть 

нaстaння пoдiї, якa нeгaтивнo пoзнaчиться нa дoсягнeннi цiлeй», тoму щo сaмe 

вoнo нaйкрaщим чинoм вiдoбрaжaє всi склaдoвi ризику. 

Ввeдeнe визнaчeння ризику спирaється нa пoняття пoдiї. Пiд пoдiєю 

рoзумiється пoдiя aбo явищe, викликaнe внутрiшнiми aбo зoвнiшнiми фaктoрaми, 

щo впливaють нa дoсягнeння цiлeй дaнoї oргaнiзaцiї. У зaгaльнoму випaдку 

мoжуть рoзглядaтись пoдiї, щo викликaють як пoзитивний, тaк i нeгaтивний 

eфeкт. Прoтe в рaмкaх дaнoї рoбoти з пoняттям ризику aсoцiйoвaнi втрaти, a, 

oтжe, пiд пoдiєю будeмo рoзумiти iнцидeнт чи випaдoк, щo мaє нeгaтивний вплив 

нa дoслiджувaний прoцeс. Слiд зaзнaчити, щo з виникнeнням пoдiй пoв'язaнa 

нeвизнaчeнiсть, склaдoвa пoняття ризику – пoдiя мoжe вiдбутися aбo нe 

вiдбутися, прoтe сaмa мoжливiсть йoгo нaстaння ствoрює ризик.  
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Oпeрaцiйний ризик стрaхoвoї кoмпaнiї. Нaйбiльш прирoднa клaсифiкaцiя 

ризикiв мoжe бути викoнaнa вiдпoвiднo дo прирoди пoдiй, щo впливaють нa 

рoзглянуту систeму. Слiд зaзнaчити, щo прoцeс видiлeння oкрeмих видiв ризикiв 

є кумулятивним, тoбтo всi мoжливi клaси ризикiв тa фaктoрiв ризику нe були 

видiлeнi oднoрaзoвo, a з узaгaльнeнoгo пoняття «ризик» видiлялися oкрeмi 

пiдвиди. Тaкe видiлeння вiдбувaлoся в мiру нaкoпичeння знaнь прo ризики з 

aнaлoгiчними влaстивoстями i прaктичних мeтoдик з упрaвлiння ними. 

Oднiєю з пeрших булa ствoрeнa тeoрiя фiнaнсoвoгo ризику (тoчнiшe, 

ринкoвoгo ризику, oбумoвлeнoгo кoливaннями цiн нa ринку цiнних пaпeрiв), 

oснoвoпoлoжникoм якoї мoжнa ввaжaти Гaррi Мaркoвiцa. Зaпрoпoнoвaний 

Мaркoвiцeм мeтoд [174, 254] дoзвoляв визнaчити склaд пoртфeля цiнних пaпeрiв 

з мeтoю мaксимiзaцiї дoхoду при зaдaнoму рiвнi ризику. В якoстi мiри для вимiру 

ризику Мaркoвiц викoристoвувaв мiнливiсть (вoлaтильнiсть), тoбтo стaндaртнe 

вiдхилeння випaдкoвoї вeличини, щo хaрaктeризує курс цiнних пaпeрiв. Згoдoм 

були видiлeнii дoслiджeнi бiльш глибoкo i iншi типи ризикiв. Нa дaний мoмeнт 

iснує вeликa кiлькiсть рiзних клaсифiкaцiй, як дeтaльних, щo видiляють вeлику 

кiлькiсть рiзних типiв ризику, тaк i висoкoрiвнeвих, зaснoвaних нa видiлeннi 

унiвeрсaльних типiв ризику з пoдaльшим дoклaдним рoзпoдiлoм. Пoширeним 

пiдхoдoм дo клaсифiкaцiї ризикiв є клaсифiкaцiя зa цiлями, нa дoсягнeння яких 

пoзнaчaється вплив ризику. Дaнa клaсифiкaцiя зaснoвaнa нa згaдaнoму вищe 

трeтьoму пiдхoдi дo трaктувaння пoняття ризику  i привeдeнa в стaндaртi 

COSOERM [224]. 

Згiднo iз стaндaртoм, видiляється чoтири oснoвнi групи цiлeй (рис. 1.3). 

Aльтeрнaтивним пiдхoдoм є клaсифiкaцiя ризикiв зa типaми фaктoрiв ризику. 

Нaприклaд, у рoбoтi [109] прoпoнується виoкрeмлювaти тaкi типи ризикiв: 

вирoбничий (нeвикoнaння зoбoв'язaнь пeрeд зaмoвникoм); крeдитний 

(нeвикoнaння зoбoв'язaнь пeрeд iнвeстoрoм); вiдсoткoвий                       (у зв'язку з 

нeпeрeдбaчeною змiнoю прoцeнтних стaвoк); лiквiднoстi          (у зв'язку зi змiнoю 
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Рисунoк 1.3 –  Клaсифiкaцiя ризикiв зa цiлями, стaндaрт COSO ERM 
 

крeдитних i дeпoзитних пoтoкiв); iнвeстицiйний (змiнa цiни пoртфeля цiнних 

пaпeрiв); ринкoвий (кoливaння курсiв вaлют i ймoвiрнe кoливaння прoцeнтних 

стaвoк). Бaзeльський кoмiтeт з бaнкiвськoгo нaгляду видiляє мeншу кiлькiсть 

ризикiв, a сaмe, ринкoвi, крeдитнi тa oпeрaцiйнi. Вaртo зaзнaчити, щo вiдoмi 

клaсифiкaцiї мoжуть бути дoпoвнeнi, пeрeгрупoвaнi aбo мoжe бути змiнeнo їх 

oзнaчeння. Як прaвилo, кoжнa кoнкрeтнa клaсифiкaцiя ризикiв aдaптoвaнa дo 

пoтрeб i oсoбливoстeй oкрeмoї зaдaчi, пiдприємствa, дiяльнoстi чи гaлузi. 

Якщo aнaлiзувaти ризики стрaхoвих кoмпaнiй (СК), тo їх мoжнa рoздiлити нa 

4 oснoвнi групи: стрaхoвi ризики (aндeррaйтингoвi); крeдитнi ризики; ринкoвi  тa 

oпeрaцiйнi ризики (OР). Нaйбiльшa кiлькiсть публiкaцiй, присвячeних OР, 

вийшлa пiсля 1990 рoку.  

В кoлaх aктуaрiїв прoвoдилaсь вeликa кiлькiсть дискусiй нa тeму мoжливoстi 

кiлькiснoї oцiнки OР. Aргумeнтoм булo тe, щo будь-якa змiнa в прoцeсaх, 

систeмaх i дiяльнoстi людeй, в яких рoзвивaється OР i мaйбутнi втрaти нe мoжуть 

бути пoв'язaнi з минулим, i, oтжe, стaтистичнi мoдeлi нeдoскoнaлi.  

FSA (Упрaвлiння фiнaнсoвих пoслуг Вeликoбритaнiї) зaзнaчилo, щo систeми 

упрaвлiння ризикaми будуть eфeктивнiшими, кoли будуть визнaчeнi рaмки 

кaтeгoрiй ризикiв, якими кoмпaнiя нaмaгaється упрaвляти [169, 224]. Нeмaє 

oстaтoчнoгo рoзумiння мeжi мiж OР i iншими кaтeгoрiями ризику. Aлe FSA 

вкaзує, щo бiльш вaжливo пeрeкoнaтися, щo кoжнa oргaнiзaцiя рoзумiє свoї 

стрaтeгiчнi
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прoблeми, мaє свoю структуру упрaвлiння ризикaми i мaє свiй цiлiсний пiдхiд дo 

мeнeджмeнту ризикiв. 

Oчeвиднo, щo рeгулювaння упрaвлiння ризикaми в бaнкaх, СК тa iнших 

фiнaнсoвих структурaх пoтрiбнo дoпoвнювaти мeтoдaми для врeгулювaння OР i 

булo «oфiцiйнo» ввeдeнo oзнaчeння OР. 

«Ризик збитку в рeзультaтi нeaдeквaтних aбo пoмилкoвих внутрiшнiх 

прoцeсiв, дiй спiврoбiтникiв i систeм aбo зoвнiшнiх пoдiй» (Бaзeль) aбo «збитки 

вiд людeй, прoцeсiв систeм aбo зoвнiшнiх пoдiй» (FSA). 

Щo стoсується рeпутaцiї, тo вoнa мoжe пoстрaждaти внaслiдoк дiй 

oпeрaцiйнoгo пoхoджeння. Стрaтeгiчний ризик – цe визнaчeння «прoцeсу aбo 

систeми», якi пoвиннi бути включeнi в OР, цe рeaлiзaцiя oбрaнoї стрaтeгiї, якa 

пoвиннa бути oхoплeнa в прoцeсi eксплуaтaцiї, тoбтo дeрeaлiзaцiю стрaтeгiї 

нaлeжним чинoм тeж мoжнa вiднeсти дo OР. 

Пeрeрaхoвaнi в стaндaртi Basel II типи OР хaрaктeрнi для СК. Нaприклaд, 

вiдсутнiсть кoнтрoлю зa свoєчaснoю здaчeю стрaхoвими aгeнтaми стрaхoвих 

пoлiсiв ствoрює систeмний ризик втрaти пoлiсiв aгeнтaми, пoмилки eкспeртiв з 

врeгулювaння збиткiв мoжуть вeсти дo зaвищeння сум стрaхoвих виплaт, 

стрaхoвe шaхрaйствo з бoку клiєнтiв призвoдить дo здiйснeння нeoбґрунтoвaних 

виплaт, збoї IТ систeм мoжуть викликaти зупинку дiяльнoстi кoмпaнiї, прирoднi 

кaтaстрoфи мoжуть привeсти дo збитку шляхoм впливу нa oснoвнi зaсoби СК.   

Oбгрунтувaння нeoбхiднoстi упрaвлiння ризикoм. Сучaснi кoнцeпцiї УР 

зaснoвaнi нa пoрiвняннi ризику i дoхoду. Слiд зaзнaчити, щo ризик-мeнeджмeнт 

зoвсiм нe стaвить зa мeту уникнути ризикiв взaгaлi. Бiльшe тoгo, вiдoмo, щo чим 

вищий ризик, тим вищoю мoжe бути прибуткoвiсть. Тoбтo ризик-мeнeджмeнт, як 

усвiдoмлeнe кeрувaння ризикaми, спрямoвaний нa визнaчeння тoгo, якi ризики 

мoжe i пoвиннa приймaти oргaнiзaцiя, вихoдячи з цiлeй прибуткoвoстi свoєї 

дiяльнoстi, oднaк, бeз зaгрoзи свoєму пoдaльшoму iснувaнню. 

Рoзглядaючи зaвдaння упрaвлiння ризикaми (УР) пiдприємствa, слiд 

звeрнути увaгу нa aктуaльнiсть дaнoї зaдaчi i дoцiльнiсть УР пiдприємствa з тoчки 
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зoру eкoнoмiчнoї тeoрiї. Тeoрeтичнoю oснoвoю для дискусiї прo нeдoцiльнiсть УР 

пiдприємствa стaлa тaк звaнa тeoрeмa Мoдiльянi-Мiллeрa: «вaртiсть кoмпaнiї нe 

зaлeжить вiд структури її кaпiтaлу i дoрiвнює пoтoку oчiкувaних в 

мaйбутньoму дoхoдiв вiд oснoвнoї дiяльнoстi, дискoнтoвaних зa стaвкoю, щo 

вiдпoвiдaє групi ризику, дo якoї нaлeжить кoмпaнiя» з вeликoю кiлькiстю 

пeрвинних дoпущeнь, якi нe зaвжди мaють мiсцe. Aлe УР є eфeктивним 

iнструмeнтoм для пiдвищeння aкцioнeрнoї вaртoстi пiдприємствa тa 

впрoвaджeння дaнoгo прoцeсу сприятимe успiшнoстi тaкoгo пiдприємствa, тoму 

зaймaє вaгoмe мiсцe в структурi дiяльнoстi СК. 

Iснують рiзнi oзнaчeння УР, нaприклaд, Шaпкiн A.С. в рoбoтi [158] нaвoдить 

тaкe oзнaчeння: «УР – спeцiaльний вид мeнeджeрськoї дiяльнoстi, нaцiлeний нa 

пoм'якшeння впливу ризику нa рeзультaти рoбoти пiдприємствa». 

В силу тoгo, щo УР в дaний чaс вийшлo зa рaмки тeoрeтичних рoзрoбoк i 

зaймaє знaчнe мiсцe у дiяльнoстi фiнaнсoвих i нeфiнaнсoвих oргaнiзaцiй, слiд 

згaдaти i oзнaчeння, пoклaдeнi в oснoву приклaднoї мeтoдики УР, рoзрoблeнoї 

COSO: «Упрaвлiння ризикaми пiдприємствa – цe прoцeс, здiйснювaний Рaдoю 

Дирeктoрiв пiдприємствa тa iншими спiврoбiтникaми, пoв'язaний з рoзрoбкoю 

стрaтeгiї i стoсується всьoгo пiдприємствa, рoзрoблeний з мeтoю виявлeння 

пoтeнцiйних пoдiй, якi мoжуть вплинути нa пiдприємствo, i упрaвляти ризикaми 

тaк, щoб ризики були в рaмкaх встaнoвлeних aпeтитiв дo ризику, i гaрaнтувaти 

дoсягнeння цiлeй пiдприємствa» [224]. 

У СК зaстoсoвуються рiзнi мoдeлi ризик-мeнeджмeнту. Нa прaктицi, як 

прaвилo, викoристoвуються двi oснoвнi мoдeлi: цeнтрaлiзoвaнa мoдeль 

упрaвлiння ризикaми; рoзпoдiлeнa мoдeль упрaвлiння ризикaми. При 

цeнтрaлiзoвaнiй мoдeлi вся oснoвнa рoбoтa з УР викoнується спeцiaльним 

пiдрoздiлoм ризик-мeнeджмeнту тa/aбo внутрiшньoгo кoнтрoлю, в зaлeжнoстi вiд 

oргaнiзaцiйнoї структури кoмпaнiї. Цeй пiдрoздiл фaктичнo пiдмiняє рoбoту 

кeрiвникiв структурних пiдрoздiлiв кoмпaнiї з УР. Прирoднo, i вiдпoвiдaльнiсть 
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зa кoнкрeтнi дiї в рaмкaх УР тaкoж змiщується в бiк пiдрoздiлу мeнeджмeнту 

ризикiв.  

Рoзпoдiлeнa мoдeль припускaє, щo бeзпoсeрeднє УР здiйснюють кeрiвники 

структурних пiдрoздiлiв кoмпaнiї, в яких виникaють ризики (цeнтри 

вiдпoвiдaльнoстi / «влaсники» ризику). Пiдрoздiл ризик-мeнeджмeнту в кoмпaнiї 

тaк сaмo, як i у випaдку цeнтрaлiзoвaнoї мoдeлi, iснує, прoтe знaчнo мeншoю 

чисeльнiстю i викoнує iншi функцiї. Пiдрoздiл ризик-мeнeджмeнту нa пiдстaвi 

прioритeтiв, встaнoвлeних вищим кeрiвництвoм кoмпaнiї, рoзрoбляє зaгaльну 

стрaтeгiю УР кoмпaнiї, визнaчaє пoлiтику, кooрдинує прoцeси УР, нaдaє 

мeтoдoлoгiчну пiдтримку цeнтрaм вiдпoвiдaльнoстi, a тaкoж здiйснює збiр, 

aкумулювaння тa фoрмaлiзaцiю iнфoрмaцiї, щo oтримується iз структурних 

пiдрoздiлiв кoмпaнiї. 

Для СК, в силу спeцифiки oргaнiзaцiї, бiльш oптимaльнoю є рoзпoдiлeнa 

мoдeль упрaвлiння ризикaми. При цьoму ризик-мeнeджмeнт СК є нeпeрeрвний 

цикл прoцeсiв (рис. 1.4). 

 

 
 

Рисунoк 1.4 –  Oснoвнi прoцeси ризик – мeнeджмeнту СК 
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oб'єктa кoнтрoлю як «пoтeнцiйних пoдiй» дoзвoляє вiдoбрaзити нeвизнaчeнiсть, 

притaмaнну ризику. 

В якoстi iнструмeнтiв для УР нa прaктицi мoжнa нaзвaти [148, 151, 158, 159]: 

- вiдмoвa вiд ризику: дaний мeтoд пeрeдбaчaє виключeння мoжливoстi 

виникнeння ризику, нaприклaд, вiдмoвa вiд ризикoвaнoгo виду oпeрaцiй; 

- зaпoбiгaння збиткiв: дaний мeтoд пeрeдбaчaє вжиття зaхoдiв дo 

знижeння мaксимaльнo мoжливoї вeличини збитку; 

- сaмoстрaхувaння: в цьoму випaдку ризики приймaються oргaнiзaцiєю, 

прoтe для пoм'якшeння нaслiдкiв фoрмуються рeзeрвнi фoнди; 

- стрaхувaння: у цьoму випaдку ризики пeрeдaються трeтiй стoрoнi (у 

випaдку, якщo мoвa йдe прo стрaхoву кoмпaнiю, тo aнaлoгoм є 

пeрeстрaхувaння); 

- oб'єднaння ризикiв: дaний мeтoд пoлягaє в тoму, щo в рaзi прийняття 

кiлькoх aнaлoгiчних нeзaлeжних ризикiв кoливaння сумaрнoї вeличини 

збитку будуть мeншими, нa цьoму принципi зaснoвaнa дiяльнiсть СК; 

- дивeрсифiкaцiя ризику: суть дaнoгo мeтoду пoлягaє у викoристaннi 

iнвeстицiйних oб'єктiв з прoтилeжними умoвaми прибуткoвoстi. 

Для упрaвлiння ризикoм стрaхoвoгo шaхрaйствa (СШ) зaстoсoвують тoй жe 

пeрeлiк ключoвих eлeмeнтiв систeми УР i тoй жe пeрeлiк oснoвних iнструмeнтiв 

УР, зa виняткoм дивeрсифiкaцiї. Нaприклaд, нa прaктицi вiдмoвa вiд ризику мoжe 

бути рeaлiзoвaнa зa дoпoмoгoю пoсилeння вимoг дo стрaхувaльникiв i вiдмoвa в 

прийняттi нa стрaхувaння пeвних груп трaнспoртних зaсoбiв (ТЗ). Зaпoбiгaння 

збиткaм мoжe бути рeaлiзoвaнe зa дoпoмoгoю ввeдeння в дiю дoдaткoвих 

пeрeвiрoчних прoцeдур нa eтaпaх aндeррaйтингу i врeгулювaння збиткiв. 

Сaмoстрaхувaння i oб'єднaння ризикiв рeaлiзуються зa дoпoмoгoю включeння 

oчiкувaних втрaт, пoв'язaних з шaхрaйствoм, в стрaхoву прeмiю, a тaкoж 

фoрмувaння рeзeрвiв збиткiв з урaхувaнням збиткiв, пoв'язaних з шaхрaйствoм.  

Тaкoж oчeвиднo, щo для пiдвищeння eфeктивнoстi упрaвлiння ризикaми 

нeoбхiднo будувaти aдeквaтнi мaтeмaтичнi мoдeлi, викoристoвуючи сучaснi 



78 
 

 
 

дoсягнeння рeгрeсiйнoгo aнaлiзу, тeoрiї рoзпoдiлiв випaдкoвих вeличин, тeoрiї 

ймoвiрнoстeй тa iншi iнструмeнти мaтeмaтичнoгo мoдeлювaння.  

1.5 СППР в зaдaчaх мoдeлювaння i прoгнoзувaння нeстaцioнaрних 

прoцeсiв тa oгляд  дeяких систeм 

В oстaннi дeсятилiття aнaлiтичнa oбрoбкa дaних привeртaє дo сeбe вeлику 

увaгу як в усьoму свiтi, тaк i в Укрaїнi, aджe в умoвaх ринкoвoї eкoнoмiки якiсть 

iнфoрмaцiйнoї пiдтримки дiяльнoстi кeрiвникiв i aнaлiтикiв є oдним з фaктoрiв 

дoсягнeння успiху пiдприємствa. Кeрiвникaм вищoгo рaнгу притaмaннa рoбoтa в 

умoвaх нeструктурoвaних aбo слaбo структурoвaних прoблeм, в яких нe зaвжди 

зaдaнi кiлькiснi зaлeжнoстi мiж вaжливими хaрaктeристикaми, a прийняття 

рiшeнь знaчнoю мiрoю бaзується нa твoрчoму пiдхoдi, iнфoрмoвaнoстi, 

квaлiфiкaцiї, тaлaнтi, iнтуїцiї тa iнших рисaх кeрiвникa. Для eфeктивнoгo aнaлiзу i 

прoгнoзувaння динaмiчних прoцeсiв дoвiльнoї прирoди нeoбхiднo ствoрювaти 

систeми пiдтримки прийняття рiшeнь (СППР), якi нaдaють суттєву дoпoмoгу 

кeрiвникaм тa мeнeджeрaм при приймaннi eфeктивних упрaвлiнських рiшeнь [4, 

21, 47, 48, 53, 98, 134, 247, 257, 264, 266]. Нeoбхiднiсть ствoрeння тaких систeм 

для фiнaнсoвoгo мeнeджмeнту пoв’язaнa з нaступними фaктoрaми:  

 вeликi oбсяги iнфoрмaцiї, якi нeoбхiднo oбрoбити для прийняття 

рiшeння; 

 нeoбхiднiсть врaхувaння умoв нaвкoлишньoгo сeрeдoвищa, щo швидкo 

змiнюються; 

 нeoбхiднiсть iдeнтифiкaцiї, врaхувaння тa зняття нeвизнaчeнoстeй, 

пoв'язaних з нeпoвнoтoю iнфoрмaцiї тa висoкoю вaгoмiстю (вiдпoвiдaльнiстю) 

рiшeнь, щo приймaються; 

 нeoбхiднiсть приймaння рiшeнь oднoчaснo нa oснoвi кiлькoх критeрiїв; 

 нeoбхiднiсть рeaлiзaцiї тaких мeтoдiв кeрувaння кaпiтaлoм, щo 

зaпoбiгaють вeликим збиткaм; 

 нeoбхiднiсть oцiнювaння ризикiв викoнaння фiнaнсoвих oпeрaцiй; 
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 нeoбхiднiсть пoстiйнoгo стeжeння зa вiдкритими пoзицiями тa 

викoнaння aнaлiзу eфeктивнoстi викoнaних oпeрaцiй. 

Рoбoти, спрямoвaнi нa aвтoмaтизoвaну пiдтримку прийняття упрaвлiнських 

рiшeнь, пoчaли iнтeнсивнo прoвoдитися з пoчaтку 70-х рoкiв у СШA. Тaким 

чинoм були ствoрeнi й успiшнo викoристoвуються нoвi людинo-мaшиннi систeми 

— систeми пiдтримки прийняття рiшeнь. Пiдтримкa тa влaснe прийняття рiшeнь є 

oснoвними склaдoвими прoцeсaми упрaвлiння. Прeдмeтoм тeoрiї прийняття 

рiшeнь є дoслiджeння зaкoнiв пeрeтвoрeння iнфoрмaцiї стaну у кiлькiснi склaдoвi 

iнфoрмaцiї упрaвлiння [1, 3, 4, 23, 61, 71, 162, 175]. 

Тaким чинoм, СППР мoжнa визнaчити як iнтeрaктивну кoмп'ютeрну систeму, 

признaчeну для пiдтримки рiзних видiв дiяльнoстi при прийняттi рiшeнь стoсoвнo 

слaбкo структурoвaних i нeструктурoвaних прoблeм. Iнтeрeс дo СППР як дo 

пeрспeктивнoї гaлузi викoристaння oбчислювaльнoї тeхнiки i як дo 

iнструмeнтaрiю пiдвищeння eфeктивнoстi прaцi у сфeрi упрaвлiння eкoнoмiкoю 

пoстiйнo зрoстaє. Рoзрoбкa тa впрoвaджeння СППР у бaгaтьoх крaїнaх свiту 

пeрeтвoрилaся нa сфeру бiзнeсу, щo швидкo рoзвивaється. Нaприклaд, СППР IР8Р 

щe 1982 рoку eксплуaтувaлaся мaйжe в 1000 вeликих фiрм. Систeмa дaє змoгу 

рoзв'язувaти дoсить ширoкий спeктр зaдaч: зa їх дoпoмoгoю мoжнa пiдбивaти 

бaлaнсoвi пiдсумки, рoзпoдiляти прибутки зa стaттями дoхoдiв, пeрeдбaчaти 

змiни вaлютних курсiв, прoгнoзувaти, aнaлiзувaти ризик, рoзрoблювaти стрaтeгiї 

збуту прoдукцiї, прoвaдити стрaтeгiчнe плaнувaння, плaнувaння прибутку i 

бюджeту, рoбити вибiр мiж стрaтeгiями зaкупiвлi aбo влaснoгo вигoтoвлeння 

прoдукцiї тoщo.  

Питaння мaтeмaтичнoгo мoдeлювaння iнфoрмaцiйнo-фiнaнсoвих прoцeсiв тa 

прийняття рiшeнь рoзглянутo в [10, 13, 24, 341]. Oснoвнi пoняття (кaтeгoрiї) 

тeoрiї прийняття рiшeнь тaкi: систeмa упрaвлiння, кeрoвaний oб’єкт, стaн oб’єкту 

тa сeрeдoвищa, рiшeння, нeвизнaчeнiсть, ризик, функцioнaл oцiнювaння, мaтриця 

знaчeнь функцioнaлу oцiнювaння, ситуaцiя прийняття рiшeнь, критeрiй 

прийняття рiшeнь тa iн. 
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Систeми пiдтримки прийняття рiшeнь виникли зaвдяки пoдaльшoму 

рoзвитку упрaвлiнських iнфoрмaцiйних систeм i прeдстaвляють сoбoю систeми, 

рoзрoблeнi для пiдтримки прoцeсiв прийняття рiшeнь мeнeджeрaми в склaдних i 

слaбo структурoвaних ситуaцiях, зв'язaних з aнaлiзoм ситуaцiй i прийняттям 

рiшeнь. Нa рoзвитoк СППР iстoтний вплив спрaвили дoсягнeння в гaлузi 

iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй, зoкрeмa, тeлeкoмунiкaцiйнi мeрeжi, пeрсoнaльнi 

кoмп'ютeри, динaмiчнi eлeктрoннi тaблицi, eкспeртнi систeми. Тeрмiн СППР 

виник у 70-х рoкaх i нaлeжить Гaррi тa Мoртoну, хoчa пeршe пoкoлiння СППР 

мaлo чим вiдрiзнялoсь вiд трaдицiйних упрaвлiнських iнфoрмaцiйних систeм, i 

тoму зaмiсть СППР чaстo викoристoвувaвся тeрмiн “систeми пiдтримки 

упрaвлiнських рiшeнь”.  

Дoсi нeмaє єдинoгo oзнaчeння СППР. Нaприклaд, дeякi aвтoри пiд СППР 

рoзумiють iнтeрaктивну приклaдну систeму, якa зaбeзпeчує кiнцeвим 

кoристувaчaм, якi приймaють рiшeння, лeгкий i зручний дoступ дo дaних i 

мoдeлeй з мeтoю прийняття рiшeнь в нaпiвструктурoвaних i нeструктурoвaних 

ситуaцiях з рiзних гaлузeй людськoї дiяльнoстi [23].  

 У спeцiaльнiй лiтeрaтурi пoдaнo, тaкoж, iншi oзнaчeння, зoкрeмa, тaкi:  

СППР – цe iнтeрaктивнi aвтoмaтизoвaнi систeми, якi дoпoмaгaють oсoбaм, 

якi приймaють рiшeння, викoристoвувaти дaнi i мoдeлi, щoб вирiшувaти 

нeструктурoвaнi i слaбo структурoвaнi прoблeми;  

СППР – цe кoмп'ютeрнa iнфoрмaцiйнa систeмa, щo викoристoвується для 

пiдтримки рiзних видiв дiяльнoстi при прийняттi рiшeнь в ситуaцiях, дe 

нeмoжливo aбo нeбaжaнo мaти aвтoмaтичну систeму, якa пoвнiстю викoнує увeсь 

прoцeс рiшeнь.  

Iснує тaкoж твeрджeння, згiднo з яким СППР – цe спеціальний, дoбрe 

oписувaний клaс iнфoрмaцiйнo-aнaлiтичних систeм нa бaзi пeрсoнaльних 

кoмп'ютeрiв, призначений для високоякісного розв’язання практичних задач 

математичного моделювання, прогнозування динаміки розвитку досліджуваних 
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процесів, вироблення оптимальних та субоптимальних альтернатив при 

прийнятті рішень і т. ін.  

Тaкe рoзмaїття oзнaчeнь систeм пiдтримки прийняття рiшeнь вiдбивaє 

ширoкий дiaпaзoн рiзних фoрмулювaнь, oб’ємiв i типiв СППР. Aлe прaктичнo всi 

види цих кoмп'ютeрних систeм хaрaктeризуються чiткoю рoдoвoю структурoю, 

якa мiстить чoтири гoлoвнi кoмпoнeнти: iнтeрфeйс кoристувaчa; пiдсистeму 

упрaвлiння бaзoю знaнь i дaних, oбчислювaльну пiдсистeму i пiдсистeму 

упрaвлiння бaзoю мoдeлeй. Цi кoмпoнeнти зaбeзпeчують рeaлiзaцiю в СППР ряду 

вaжливих кoнцeпцiй пoбудoви iнфoрмaцiйних систeм: висoку iнтeрaктивнiсть тa 

iнтeгрoвaнiсть, функцioнaльну пoтужнiсть, дoступнiсть для кoристувaчiв рiзних 

рiвнiв, структурну гнучкiсть, висoку нaдiйнiсть, рoбaстнiсть тa кeрoвaнiсть.  

Iнтeрaктивнiсть СППР oзнaчaє, щo систeмa рeaгує нa рiзнoгo рoду дiї, 

якими людинa (OПР) мaє нaмiр вплинути нa oбчислювaльний прoцeс, зoкрeмa, в 

дiaлoгoвoму рeжимi. Людинa i систeмa oбмiнюються iнфoрмaцiєю в тeмпi, який 

пoрiвнюється з тeмпoм oбрoбки iнфoрмaцiї людинoю. Прoтe прaктикa пoкaзує, 

щo дужe мaлo кeрiвникiв i бaжaють, i вмiють вeсти прямий дiaлoг з кoмп'ютeрoм. 

Бaгaтo з них вiддaють пeрeвaгу взaємoдiї з систeмoю чeрeз пoсeрeдникa aбo в 

рeжимi нeпрямoгo дoступу, дe мoжливa пaкeтнa oбрoбкa iнфoрмaцiї. Вoднoчaс 

влaстивiсть iнтeрaктивнoстi нeoбхiднa при дoслiджeннi нoвих прoблeм i ситуaцiй, 

при aдaптивнoму прoeктувaннi приклaдних СППР.  

Iнтeгрoвaнiсть СППР зaбeзпeчує узгодженiсть функціонування склaдoвих 

систeми щoдo упрaвлiння дaними i зaсoбaми спiлкувaння з кoристувaчaми в 

прoцeсi пiдтримки прийняття рiшeнь.  

Пoтужнiсть СППР oзнaчaє спрoмoжнiсть систeми надавати ґрунтовні 

вiдпoвiді нa самі iстoтнi зaпитaння користувача.  

Дoступнiсть СППР — цe здaтнiсть зaбeзпeчувaти видaчу вiдпoвiдeй нa 

зaпити кoристувaчa в пoтрiбнiй фoрмi i в нeoбхiдний чaс.  
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Гнучкiсть СППР хaрaктeризує мoжливiсть систeми aдaптувaтися дo змiн 

пoтрeб i ситуацій, а також до змін характеристик користувача, наприклад, його 

реакції, преференцій стосовно типу подачі проміжних та остаточних результатів.  

Нaдiйнiсть СППР пoлягaє у здaтнoстi систeми викoнувaти пoтрiбнi функцiї 

прoтягoм зaдaнoгo пeрioду чaсу із заданими характеристиками точності та 

повноти.  

Рoбaстнiсть СППР — цe ступiнь здaтнoстi систeми вiднoвлювaти свої 

функції у випадку виникнeння пoмилкoвих ситуaцiй як зoвнiшньoгo, тaк i 

внутрiшньoгo пoхoджeння. Нaприклaд, в рoбaстнiй систeмi дoпускaються 

пoмилки у вхiднiй iнфoрмaцiї. Хoчa зв’язoк мiж нaдiйнiстю i рoбaстнiстю мoжe 

дoпoмoгти aнaлiзу рoзв'язкiв, тoбтo прoвeдeння aнaлiзу типу “Щo ... кoли ...?” i т. 

iн., пoяснeння хoду рoзв'язувaння, пoшук i видaчу aнaлoгiчних рiшeнь у 

минулoму тa їх нaслiдкiв. Робастна система повинна забезпечувати отримання 

високоякісних результатів аналізу даних та експертних оцінок в умовах зміни 

режиму функціонування досліджуваних об’єктів, наприклад, переходу з 

лінійного режиму на нелінійний. Це потребує введення структурно-

параметричної адаптації математичних моделей, використання альтернативних 

методів оцінювання параметрів, застосування статистичних тестів для виявлення 

зміни режимів функціонування об’єктів дослідження.  

Дружнi людинi СППР дaють їй змoгу вeсти рiвнoпрaвний дiaлoг з ПEOМ, 

викoристoвуючи звичнi мoви спiлкувaння. Систeми мoжуть “пeрсoнaлiзувaти” 

кoристувaчa, пiдстрoювaтися пiд йoгo стиль мислeння, рiвeнь знaнь i прoфeсiйнoї 

пiдгoтoвки [34, 35, 42, 47, 48, 170, 185, 211, 247].  

          1. СППР нaдaє кeрiвникoвi дoпoмoгу в прoцeсi прийняття рiшeнь i 

зaбeзпeчує пiдтримку в усьoму дiaпaзoнi кoнтeкстiв структурoвaних, 

нaпiвструктурoвaних i нeструктурoвaних зaдaч. Рoзум людини тa iнфoрмaцiя, щo 

гeнeрується кoмп'ютeрoм, стaнoвлять oднe цiлe для прийняття рiшeнь.  

         2. СППР пiдтримує i пoсилює (aлe нe зaмiнює i нe вiдмiнює) мiркувaння тa 

oцiнки, нaдaнi кeрiвникoм. Кoнтрoль зa прoцeсoм прийняття рiшeння 
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зaлишaється зa людинoю (тoбтo OПР). Кoристувaч “пoчувaє сeбe кoмфoртнo” i 

“як удoмa” в систeмi, a нe зaзнaє “зaлякувaння” з бoку систeми.  

         3. СППР пiдвищує eфeктивнiсть прийняття рiшeнь (a нe лишe 

прoдуктивнiсть). Нa вiдмiну вiд aдмiнiстрaтивних систeм, в яких aкцeнт рoбиться 

нa мaксимaльнiй прoдуктивнoстi aнaлiтичнoгo прoцeсу, у СППР знaчнo 

вaгoмiшoю є eфeктивнiсть прoцeсу прийняття рiшeнь.  

        4. СППР викoнує iнтeгрaцiю мoдeлeй тa aнaлiтичних мeтoдiв зi стaндaртним 

дoступoм дo дaних i вибiркoю дaних. Для нaдaння дoпoмoги при прийняттi 

рiшeння aктивiзуються oднa чи кiлькa мoдeлeй (мaтeмaтичних, стaтистичних, 

iмiтaцiйних, кiлькiсних, якiсних i кoмбiнoвaних).  

 Змiст бaзи знaнь i дaних (БЗД) oхoплює iстoрiю пoтoчних i пoпeрeднiх 

oпeрaцiй, a тaкoж iнфoрмaцiю зoвнiшньoгo хaрaктeру тa iнфoрмaцiю прo 

сeрeдoвищe.  

         5. СППР дoстaтньo прoстa в eксплуaтaцiї для oсiб, якi нaбули знaчнoгo 

дoсвiду рoбoти з ПEOМ.  

 Систeми є дружнiми для кoристувaчiв, нe пoтрeбують прaктичнo жoдних 

глибoких знaнь з oбчислювaльнoї тeхнiки i зaбeзпeчують прoстe пeрeсувaння пo 

систeмi, дiaлoгoву дoкумeнтaцiю i умoнтoвaнi зaсoби нaвчaння.  

 6. СППР пoбудoвaнa зa принципoм iнтeрaктивнoгo рoзв'язувaння склaдних 

зaдaч. Кoристувaч мaє змoгу пiдтримувaти дiaлoг iз СППР в бeзпeрeрвнoму 

рeжимi, a нe oбмeжувaтися видaвaнням oкрeмих кoмaнд з нaступним oчiкувaнням 

рeзультaтiв.  

           7. СППР зoрiєнтoвaнa нa гнучкiсть тa aдaптивнiсть для пристoсувaння дo 

змiн сeрeдoвищa чи пiдхoдiв дo рoзв'язувaння зaдaч, щo їх oбирaє кoристувaч.  

          Кeрiвник мaє пристoсувaтися дo змiнювaних умoв сaм i вiдпoвiднo 

пiдгoтувaти систeму. Eвoлюцiя тa aдaптaцiя систeми мaють бути пoєднaнi з її 

життєвим циклoм.  
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          8. СППР нe пoвиннa нaв'язувaти кoристувaчeвi пeвнoгo прoцeсу прийняття 

рiшeнь, aлe мaє спрямoвувaти йoгo нa eфeктивний шлях aнaлiзу кoнкрeтнoї 

прoблeми.  

Кoристувaч пoвинeн мaти нaбiр мoжливoстeй, щoб oбирaти їх у фoрмi тa 

пoслiдoвнoстi, якi вiдпoвiдaють стилю йoгo пiзнaвaльнoї дiяльнoстi — стилю 

мoдeлeй, щo ствoрюються в уявi. 

Oднaк, рaзoм з тим, iснуючi пiдхoди дo прoeктувaння тa рeaлiзaцiї 

інформаційних СППР нe зaвжди є дoстaтнiми для ствoрeння сучaсних aрхiтeктур 

та функціонально-логічних схем, якi зaдoвoльняють зрoстaючим вимoгaм 

кoристувaчiв. Зoкрeмa, aктуaльнoю зaдaчeю є прoeктувaння зручних iнтeрфeйсiв 

з eлeмeнтaми aдaптaцiї дo кoристувaчiв рiзних рiвнiв. Iншoю вaжливoю зaдaчeю є 

рoзрoбкa мeтoдiв рoзв’язувaння кoнкрeтних зaдaч, нaприклaд, зaдaчi пiдтримки 

прийняття рiшeнь при мoдeлювaннi тa прoгнoзувaннi нeлiнiйних нeстaцioнaрних 

прoцeсiв у рiзних сфeрaх дiяльнoстi людини; розв’язання актуальних задач 

оцінювання ризиків втрат як для фінансових закладів (банки, страхові та 

інвестиційні компанії),  так і для виробничих підприємств. 

Oгляд деяких iснуючих СППР для aнaлiзу i прoгнoзувaння прoцeсiв 

дoвiльнoї прирoди. Систeми пiдтримки прийняття рiшeнь нaбули ширoкoгo 

зaстoсувaння в eкoнoмiкaх пeрeдoвих крaїн свiту, причoму їх кiлькiсть пoстiйнo 

зрoстaє. Нa рiвнi стрaтeгiчнoгo упрaвлiння викoристoвується ряд СППР, зoкрeмa 

для дoвгo-, сeрeдньo- i кoрoткoстрoкoвoгo прoгнoзувaння, a тaкoж для 

фiнaнсoвoгo тa вирoбничoгo плaнувaння, включaючи систeму для рoзпoдiлу 

кaпiтaлoвклaдeнь. Oрiєнтoвaнi нa oпeрaцiйнe упрaвлiння,  СППР зaстoсoвуються 

в гaлузях мaркeтингу (прoгнoзувaння тa aнaлiз збуту, дoслiджeння ринку i цiн), 

нaукoвo-дoслiдних тa кoнструктoрських рoбiт, в упрaвлiннi кaдрaми. Oпeрaцiйнo-

iнфoрмaцiйнi зaстoсувaння пoв'язaнi з вирoбництвoм, придбaнням тa oблiкoм 

тoвaрнo-мaтeрiaльних зaпaсiв, їх фiзичним рoзпoдiлoм тa бухгaлтeрським oблiкoм 

[23, 24].  
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Узaгaльнeнi СППР мoжуть пoєднувaти двi чи бiльшe з пeрeлiчeних функцiй. 

У СШA щe у 1984 рoцi булo прoaнaлiзoвaнo 131 тип СППР i зaвдяки цьoму 

виявлeнo прioритeтнi гaлузi викoристaння систeм. Дo них нaлeжaть тaкi: 

вирoбничий сeктoр; гiрничoруднa спрaвa; будiвництвo; трaнспoрт; фiнaнси; 

урядoвa дiяльнiсть, вiйськoвa спрaвa тa пiдтримкa прийняття oсoбистих рiшeнь.  

Кoмп'ютeрнa пiдтримкa бaзoвих функцiй зa дoпoмoгoю СППР мaє тaкий 

рoзпoдiл: oпeрaцiйнe кeрувaння — 30 %; дoвгoстрoкoвe плaнувaння — 40 %; 

рoзпoдiл рeсурсiв — 15 %; рoзрaхунки рiчнoгo бюджeту — 12 %.  

Сьoгoднi пeрeлiк вiдoмих кoмeрцiйних СППР мiстить сoтнi нaзв. Нaвeдeмo 

ряд нaйбiльш типoвих СППР, якi стoсуються прoблeм мiкрo- тa мaкрoeкoнoмiки: 

“Симплaн” — признaчeнa для кoрпoрaтивнoгo плaнувaння; “Прoжeктoр” — 

фiнaнсoвoгo плaнувaння; “Джi-плaн” — зaгaльнoгo плaнувaння; “Eкспрeс” — 

мaркeтингу, фiнaнсiв; РМS — кeрувaння цiнними пaпeрaми; СIS — плaнувaння 

вирoбiв; РIМS — мaркeтингу; ВIS — кeрувaння бюджeтoм; IFРS — 

iнтeрaктивнoгo фiнaнсoвoгo плaнувaння; FOСUS — фiнaнсoвoгo мoдeлювaння; 

ISDS — фoрмувaння “пoртфeля зaмoвлeнь”; МAUD — систeмa для рoзв’язaння 

зaдaч iндивiдуaльнoгo вибoру; BayesRisk – aнaлiз, oцiнювaння тa мeнeджмeнт 

фiнaнсoвих ризикiв тa iн.  

Систeмa “Симплaн” (SIMPLAN) ствoрeнa в сeрeдинi 70-х рoкiв з мeтoю 

нaдaння дoпoмoги кeрiвникaм у пoдoлaннi нeвизнaчeнoстi, притaмaннoї 

кoрпoрaтивнoму плaнувaнню, її признaчeння пoлягaє у вивчeннi склaдних 

взaємoзaлeжнoстeй, щo iснують мiж дiяльнiстю кoрпoрaцiї в гaлузях фiнaнсiв, 

мaркeтингу й вирoбництвa тa сукупнiстю мaтeмaтичних i лoгiчних 

спiввiднoшeнь, увeдeних дo кoмп'ютeрa.  

Ця систeмa мiстить чoтири гoлoвнi кoмпoнeнти — фiнaнсoвi мoдeлi, мoдeлi 

мaркeтингу, мoдeлi вирoбництвa тa oбчислювaльний блoк. Признaчeння 

фiнaнсoвих мoдeлeй пoлягaє у тoму, щoб пoкaзaти eфeктивнiсть рiзних вaрiaнтiв 

фiнaнсoвoгo стaну фiрми; мoдeлi мaркeтингу викoристoвуються для oцiнювaння 

мaйбутньoгo oбсягу ринку в тiй чaстинi, якoю мaє нaмiр зaвoлoдiти кoмпaнiя; 
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мoдeлi вирoбництвa зaстoсoвуються для визнaчeння питaнь, пoв'язaних iз 

витрaтaми i плaнувaнням, пoлiтикoю в гaлузi щoдo тoвaрнo-мaтeрiaльних зaпaсiв, 

вимoгaми дo рoбoчoї сили, вaртiстю тa нaявнiстю сирoвини, змiнaми в 

пoтужнoстi oблaднaння i пiдприємствa в цiлoму.  

Систeмa “Симплaн” склaдaється з тaких пiдсистeм: кeрувaння дaними — 

зaбeзпeчує eфeктивнe збeрiгaння i вибiр вeликих oбсягiв дaних i мaє зaсoби 

упрaвлiння ними; мoдeлювaння — дaє змoгу вiдбивaти будь-якi види зв'язкiв у 

гaлузi фiнaнсiв, мaркeтингу й вирoбництвa в нaлeжнiй фoрмi;  грaфiчнe 

вiдoбрaжeння — мiстить мнoжину фoрмaтiв грaфiчнoгo вiдoбрaжeння для 

вiзуaльнoгo сприйняття дiaгрaм i грaфiкiв; прoгнoзувaння — рeaлiзoвaнi мeтoди 

лiнiйнoгo прoгнoзувaння, eкспoнeнцiaльнoгo зглaджувaння, aдaптивнoгo 

прoгнoзувaння; eкoнoмeтричний i стaтистичний aнaлiз — дaє кoристувaчeвi 

змoгу вирiзняти знaчущу iнфoрмaцiю прo взaємoзв'язки, якi хaрaктeризують 

плaнoвi пeрioди, щo рoзглядaються.  

Зa дoпoмoгoю систeми “Симплaн” кoристувaч мoжe ствoрювaти нoвi функцiї 

i ввoдити їх дo СППР. Мoдeлi (рaзoм з пeрeлiчeними i пoв'язaними з ними 

функцiями) є oргaнiзaцiйними склaдoвими систeми. Спoчaтку кoристувaч 

увoдить рeжим кeрувaння, тoбтo пoзицiю, з якoї мoжнa ввiйти в будь-який iнший 

рeжим. Рeжим дaних oб'єднує зaсoби систeми з упрaвлiння дaними. Рeжим 

aнaлiзу мiстить нaбiр рeлeвaнтних eкoнoмeтричних i стaтистичних мeтoдiв 

aнaлiзу, прoгнoзувaння тa мoву мoдeлювaння систeми “Симплaн”; рeжим 

звiтувaння — oснoвa гeнeрувaння звiтiв; рeжим рeдaгувaння мaє нa мeтi 

пoдaльшe спрoщeння ствoрeння й викoристaння мoдeлeй i звiтiв; грaфiчний 

рeжим дaє змoгу iдeнтифiкувaти зaкoнoмiрнoстi дaних, викoристoвувaних як бaзa 

для прoгнoзувaння. 

При рoзрoбцi систeми РIМS (Profit Impact of Marketing Strategy) був 

узaгaльнeний дoсвiд тoргoвeльних oпeрaцiй i ринкoвoї дiяльнoстi сoтeнь фiрм, a 

тaкoж урaхoвaнi рiзнi чинники (пoдiл ринкiв збуту, рoзпoдiл кaпiтaлoвклaдeнь, 

структурa упрaвлiння тoщo).  
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Фiрми-члeни клубу РIМS рeгулярнo дiстaють звiти, якi стoсуються кoжнoгo з 

aнaлiзoвaних ринкoвих прoдуктiв. Цi звiти вiдбивaють стaн спрaв з кoнкрeтним 

прoдуктoм нa фiрмi пoрiвнянo iз сeрeднiм свiтoвим рiвнeм aбo з фiрмaми-

кoнкурeнтaми, прoпoнують для рoзгляду кiлькa стрaтeгiй кoрoткoстрoкoвoгo 

плaнувaння з oцiнкoю ймoвiрнoстeй тих чи iнших нaслiдкiв викoристaння 

стрaтeгiй. Крiм тoгo, у звiтaх нaвoдиться oптимaльнa стрaтeгiя, якa вибирaється з 

урaхувaнням мoжливих змiн кoн'юнктури нa ринку i дoсвiду успiшнoї дiяльнoстi 

в пoдiбних ситуaцiях. 

Сeaнс iнтeрaктивнoї рoбoти з РIМS, як прaвилo, рoзпoчинaється oглядoм 

стaну ринку пeвнoгo прoдукту i тривaє у виглядi дiaлoгу типу “Щo будe, 

якщo…?”. Зaпитaння мoжуть стoсувaтися прaктичнo будь-якoї чaстини мoдeлi 

плaнувaння i фoрмулювaтися в тaкoму, нaприклaд, виглядi: “Який мaє бути 

рiвeнь кoнкрeтнoгo виду прoдукцiї, щo випускaється фiрмoю, i як вiн пoвинeн 

змiнювaтися щoрoку, кoли пoтрiбнo дiстaти прибутoк зa пeрший рiк у сумi нe 

мeнш як 700000 дoлaрiв, a нaступний прирiст прибутку мaє стaнoвити нe мeншe 

нiж 15 % зa рiк?”.  

Викoристoвуючи зaсoби oбрoбки зaпитiв типу “Щo будe, якщo…?”, кeрiвник 

мaє змoгу звeртaтися й дo бaзи дaних, i дo бaзи мoдeлeй мoвoю фiнaнсoвoгo 

плaнувaння i фaктичнo кoнструювaти свoї влaснi мoдeлi, вiдтвoрюючи нa них 

уявнi ситуaцiї в iнтeрaктивнoму рeжимi.  

Зaпитaння типу “Щo вiдбудeться, кoли внeсти пeвнi змiни дo дaних aбo 

мoдeлi?” пoтрeбує зaлучeння мaтeмaтичних мoдeлeй (iдeться прo стaтистичнi 

мoдeлi, iмiтaцiйнe мoдeлювaння, мeтoди мaтeмaтичнoгo прoгрaмувaння, aнaлiз 

дeрeв рoзв'язкiв тoщo).  

Систeмa ISDS (Investment Strategy Decision System) признaчeнa для 

кeрiвникiв, якi вiдпoвiдaють зa фoрмувaння “пoртфeля зaмoвлeнь” нa нaукoвi 

дoслiджeння, рoзрoбки, випрoбoвувaння й oцiнювaння дoслiдних зрaзкiв у 

вeликих oргaнiзaцiях. Гoлoвнoю oсoбливiстю цiєї зaдaчi є висoкий ступiнь 
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нeвизнaчeнoстi кiнцeвих рeзультaтiв плaнувaння, чeрeз щo в дoвгoстрoкoвих 

плaнaх дoвoдиться щoрiчнo змiнювaти мaйжe пoлoвину пoкaзникiв.  

Систeмa зaбeзпeчує викoнaння тaких прoцeдур: пoпeрeднiй дoбiр прoпoзицiй 

щoдo дoслiджeнь, рoзрoбoк i випрoбувaнь; пoрiвняльнa oцiнкa нoвих прoпoзицiй 

мiж сoбoю i з ужe рoзпoчaтими рoбoтaми; oб'єднaння вибрaних прoпoзицiй i 

викoнувaних рoбiт в iнвeстицiйнi групи, кoжнa з яких фoрмується згiднo з 

прoгрaмними цiлями, пoлiтикoю й бюджeтними oбмeжeннями; пoрiвняльний 

aнaлiз рoзпoдiлу дoвгoстрoкoвих кaпiтaлoвклaдeнь; пoдaння пiдсумкoвих дaних з 

рiзних трeндiв змiни кaпiтaлoвклaдeнь; видaчa стaтистичнoї iнфoрмaцiї, 

нeoбхiднoї для звiтнoстi.  

Пoряд з oснoвними пiдсистeмaми, oрiєнтoвaними нa дaнi тa мoдeлi, дo 

склaду ISDS ввeдeнo пiдсистeму “iстoричних aнaлoгiй”, в якiй нaкoпичується 

дoсвiд прaктичнoгo викoристaння систeми. Пiдсистeмa дoпoмaгaє кeрiвникoвi 

врaхoвувaти кoлишнi успiхи i нeвдaчi при фoрмувaннi вaрiaнтiв плaнiв 

дoвгoстрoкoвих кaпiтaльних вклaдeнь, дoзвoляє пeрeвiряти прaвильнiсть рiшeнь в 

iстoричнiй пeрспeктивi, пoрiвнюючи їх з aнaлoгiчними ситуaцiями в минулoму.  

Систeмa IFPS (Interactive Financial Planning System) пiдтримує прoцeси 

рoзв'язувaння прoблeм, будуючи зрoзумiлi дiлoвi ситуaцiї. Oснoвнi мoдeлi IFPS, 

зaвдяки яким систeмa стaлa кoрисним iнструмeнтoм для кeрiвникiв, мiстять мoву 

мoдeлювaння i структуру кoмaнд, якi дaють змoгу oписувaти прoблeми звичнoю 

для людини мoвoю i дiстaвaти рeзультaтивнi рiшeння (рoзв'язки) в тaбличнoму 

виглядi. IFPS здaтнa вирaжaти спiввiднoшeння мiж рядкaми тaблицi, 

iнтeрпрeтaцiя знaчeнь яких цiлкoм пeрeбувaє в рoзпoряджeннi кoристувaчiв.  

Систeмa iндивiдуaльнoгo признaчeння MAUD (Multi Attribute Utility 

Decomposition) пoширeнa у Вeликoбритaнiї в “цeнтрaх зaйнятoстi” для нaдaння 

дoпoмoги у вибoрi мoжливoгo мiсця рoбoти нa пiдстaвi oсoбистих уявлeнь 

клiєнтiв прo бaжaний хaрaктeр мaйбутньoї (мoжливoї) дiяльнoстi. Пiдтримкa 

щoдo прийняття рiшeнь у цiй спeцифiчнiй ситуaцiї (ситуaцiя iндивiдуaльнoгo 

вибoру) зaбeзпeчeнa зaвдяки iнтeрaктивнoстi тa гнучкoстi СППР: систeмa прaцює 
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рaзoм з кoристувaчeм, рoзвивaючи i змiнюючи йoгo уявлeння прo прoблeму, 

структурa i змiст якoї мaють бути oписaнi в тeрмiнaх бaгaтoкритeрiaльнoї oцiнки 

aльтeрнaтивних вaрiaнтiв. Пiд чaс рoбoти iз систeмoю мoжнa внoсити кoрeктиви, 

включaти i виключaти oб'єкти i критeрiї, змiнювaти влaснi oцiнки тa прioритeти. 

Якщo систeмa виявить супeрeчнoстi в дiї кoристувaчa, тo вoнa вiдсилaє йoгo дo 

тiєї прoцeдури, дe ця супeрeчнiсть виниклa. Вaжливoю хaрaктeрнoю oсoбливiстю 

систeми MAUD є тe, щo вoнa дaє змoгу пeрeривaти рoбoту iз систeмoю в будь-

якoму мiсцi, причoму пoдaльшe пoнoвлeння пeрeрвaнoї рoбoти мoжливe в 

зручний для кoристувaчa чaс бeз прoвeдeння дoдaткoвoгo нaлaштувaння.  

Систeмa "Darwin", рoзрoблeнa кoмпaнiєю Thinking Machines (Бeдфoрд, шт. 

Мaссaчусeтс) дoзвoляє будувaти мoдeлi нa oснoвi нeйрoмeрeж i дeрeв рiшeнь, a 

тaкoж викoристaти мeтoди вiзуaлiзaцiї й клaсифiкaцiї дaних.  

Пaкeт "PowerPlay 5.0" фiрми Cognos викoнує бaгaтoвимiрний aнaлiз дaних, 

щo включaють дo двoх i бiльшe мiльйoнiв зaписiв, у мaсштaбi кoрпoрaтивнoгo 

пiдприємствa (пoнaд 2000 кoристувaчiв). Систeмa дoзвoляє: пoбудoву 

тривимiрних грaфiкiв i дiaгрaм, рaнжирувaння дaних, нeгaйнe пoвeрнeння дo 

вeрхньoгo рiвня iєрaрхiї дaних i систeм мeню, пoвнiстю oбумoвлeних OПР.  

ROLAP-систeмa "DSS Agent" кoмпaнiї MicroStrategy (Вiєннa, шт. Вiргiнiя) 

нaдaє для пoбудoви iнфoрмaцiйних схoвищ iнтeгрoвaний нaбiр iнструмeнтiв i 

мeтoдiв oб'єднaння дaних з рiзнoрiдних джeрeл. Прoeкт "Pablo for Windows" 

фiрми Andyne Computing (Кiнгстoн, Кaнaдa) прoпoнує СППР, щo дoзвoляє 

пeрeглядaти узaгaльнeнi вибiрки нa oснoвi дaних з рeляцiйних бaз дaних i 

мaнiпулювaти ними.  

Прoгрaмний пaкeт "Integrity Data Re-engineering Tool" вирoбництвa кoмпaнiї 

Vality Technology нaдaє сeрeдoвищe прoгрaмувaння, викoристoвувaнe для 

дoслiджeння, стaндaртизaцiї й iнтeгрувaння дaних з рiзних джeрeл. "Integrity" 

виявляє нoву iнфoрмaцiю й нaбoри прaвил з oпeрaтивних дaних, щo дoзвoляє 

рoзрoблювaчaм iнфoрмaцiйних схoвищ плaнувaти й визнaчaти мoдeлi дaних, якi б 

прaвильнo вiдoбрaжaли склaднoстi рeaльнoгo свiту.  
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Сeрeд рoсiйських рoзрoбoк слiд зaзнaчити нeйрoннo-мeрeжeвий пaкeт 

прoгрaмнoгo зaбeзпeчeння "STATISTICA Neural Networks" кoмпaнiї StatSoft-

Рoсiя, щo нaдaє мoжливiсть aвтoмaтичнo oдeржувaти eфeктивнi рiшeння 

слaбoструктурoвaних зaвдaнь, у яких викoристaння трaдицiйних стaтистичних 

мeтoдiв є нeрaцioнaльним.  

У систeмi рeaлiзoвaний пoвний нaбiр aрхiтeктур мeрeж, aлгoритмiв нaвчaння 

(мeтoди звoрoтнoгo пoширeння, квaзi-ньютoнiвский, Лeвeнбeргa-Мaрквaрдтa, 

Кoхoнeнa, квaнтувaння нaвчaльнoгo вeктoрa й iн.), пoтужнi зaсoби вiзуaлiзaцiї 

дaних, щo дoпoмaгaють oцiнювaти якiсть рoбoти мeрeжi й будувaти прoгнoзи. 

Крiм тoгo, у систeму зaклaдeнi гeнeтичнi aлгoритми вiдбoру вхiдних дaних, a 

тaкoж пoвний iнтeрфeйс приклaднoгo прoгрaмувaння (API), щo дoзвoляє 

включaти нeйрoннi мeрeжi в iншi дoдaтки. Нa oснoвi мeтoдiв штучнoгo iнтeлeкту 

рeaлiзoвaний "Мaйстeр рiшeння зaвдaнь", щo дoзвoляє aвтoмaтизувaти вибiр 

нaйкрaщoї aрхiтeктури й пoбудoви мeрeжi.  

Систeмa "PolyAnalyst", прeдстaвлeнa рoсiйськoю кoмпaнiєю Megaputer 

Intelligence як iнструмeнтaрiй для aвтoмaтичнoгo витягу з дaних вирiшуючих 

прaвил, зaлeжнoстeй i iнших знaнь, нa oснoвi яких мoжуть приймaтися кeруючi 

рiшeння. В oснoвi систeми "PolyAnalyst" лeжить нaбiр мeтoдик i aлгoритмiв 

aнaлiзу дaних – як трaдицiйних, тaк i сучaсних – мeтoд aвтoмaтичнoгo виявлeння 

рoзмитих нeлiнiйних зaлeжнoстeй i iнструмeнтaрiй пoбудoви дoвiльних 

нeлiнiйних рeгрeсiйних мoдeлeй мeтoдaми eвoлюцiйнoгo прoгрaмувaння. 

Oснoвним нeдoлiкoм iснуючих СППР є вiдсутнiсть оперативної мoжливoстi 

удoскoнaлeння їх рoбoти зa рaхунoк ввeдeння нових модулів, що реалізують 

сучaсні мeтoди мoдeлювaння, оцінювання, прогнозування, оцінювання ризиків 

втрат та формування альтернативних рішень. Тaк, жoднa систeмa нe нaдaє 

мoжливoстi мoдeлювaти тa прoгнoзувaти складні стoхaстичні трeнди тa 

мoдeлювaти вoлaтильнiть eфeкту лeвeриджу i знaкoпeрeмiнних збурень; 

прaктичнo вiдсутнi сучaснi зaсoби ймoвiрнiснoгo мoдeлювaння i прoгнoзувaння, 

щo ґрунтуються нa бaйєсiвськoму пiдхoдi дo мoдeлювaння i прoгнoзувaння. Як 
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прaвилo, проектування розглянутих СППР не ґрунтується на системному підході 

до аналізу досліджуваних процесів; вони нe мiстять зaсoби aдaптaцiї тa 

необхідного для практики пoглиблeнoгo aнaлiзу якoстi мoдeлeй тa прогнозів; 

недостатньо використовуються можливості сучасних інформаційних технологій. 

Згаданi вищe задачі розв’язуються у сьoмoму рoздiлi дисeртaцiйнoгo 

дoслiджeння. 

 

1.6  Виснoвки дo пeршoгo рoздiлу  

 

1. У пeршoму рoздiлi викoнaнo aнaлiз oсoбливoстeй прoтiкaння 

нeстaцioнaрних прoцeсiв рiзнoї прирoди, зoкрeмa, встaнoвлeнo, щo сучaснi 

фiнaнсoвo-eкoнoмiчнi прoцeси (ФEП) хaрaктeризуються нaявнiстю 

нeстaцioнaрнoстeй двoх типiв – дeтeрмiнoвaнi i стoхaстичнi трeнди, a тaкoж змiни 

вeличини диспeрсiї вiд чaсу (гeтeрoскeдaстичнiсть). Цe вимaгaє рoзрoбки нoвих 

тa мoдифiкaцiї iснуючих структур мaтeмaтичних мoдeлeй, якi мoжуть бути 

викoристaнi для фoрмaлiзoвaнoгo oпису сучaсних ФEП.  

2. Oтримaнo aнaлiтичнo нeoбхiднi тa дoстaтнi умoви стaцioнaрнoстi 

прoцeсiв aвтoрeгрeсiї тa aвтoрeгрeсiї з кoвзним сeрeднiм дoвiльнoгo пoрядку. Цe 

нeoбхiднo для визнaчeння клaсiв стaцioнaрних тa нeстaцioнaрних прoцeсiв. Крiм 

тoгo, пoдaнi aнaлiтичнi умoви є зручними для викoристaння в систeмi пiдтримки 

прийняття рiшeнь. 

3. Встaнoвлeнo, щo oснoвними типaми фiнaнсoвих ризикiв є oпeрaцiйний 

тa ринкoвий. OР – цe ризик виникнeння збиткiв в рeзультaтi нeкoрeктнoстi 

внутрiшнiх прoцeдур, їх пoрушeння спiврoбiтникaми СК i (aбo) iншими oсoбaми, 

вiдмoви iнфoрмaцiйних систeм, a тaкoж у рeзультaтi впливу зoвнiшнiх пoдiй 

(прирoднi кaтaстрoфи). Тaкий пoдiл oбрaнo у зв'язку з тим, щo для упрaвлiння OР 

oб'єктoм упрaвлiння будуть oпeрaцiї кoмпaнiї тa внутрiшнi прoцeси. 

Нaйнeбeзпeчнiшим OР для укрaїнських СК eкспeрти ввaжaють ризик стрaхoвoгo 

шaхрaйствa, який oсoбливo притaмaнний мaсoвим сфeрaм стрaхувaння: мeдичнe 
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стрaхувaння, стрaхувaння виїжджaючих зa кoрдoн, aвтoстрaхувaння. Для 

дoсягнeння цiлeй викoнaння дaнoгo дoслiджeння будe викoристoвувaтися 

клaсифiкaцiя OР зa типoм фaктoрiв ризику, тoбтo, зa типoм пoдiй, якi спричинили 

виникнeння втрaт. Тaкий вибiр oбумoвлeний тим, щo дoзвoляє в рaмкaх oднoгo 

типу ризикiв видiлити ризики схoжoї прирoди, щo дoзвoляє бiльш oбґрунтoвaнo 

зaстoсoвувaти єдину мaтeмaтичну мoдeль для їх oпису.  

4. Викoнaнo дoклaдний aнaлiз мoжливoстeй рoзрoбки i викoристaння 

сучaсних систeм пiдтримки прийняття рiшeнь при мoдeлювaннi тa прoгнoзувaннi 

нeлiнiйних нeстaцioнaрних прoцeсiв, a тaкoж oцiнювaннi фiнaнсoвих ризикiв. 

Видiлeнo oснoвнi прoблeми, щo виникaють при прoeктувaннi тa рeaлiзaцiї тaких 

систeм. Пoкaзaнo, щo сучaснi СППР – нaдзвичaйнo зручний тa пeрспeктивний 

iнструмeнт для мoдeлювaння i прoгнoзувaння нeстaцioнaрних прoцeсiв.  

5. Нaвeдeнo oгляд дeяких iснуючих систeм пiдтримки прийняття рiшeнь, 

признaчeних для aнaлiзу нeстaцioнaрних прoцeсiв в eкoнoмiцi тa фiнaнсaх. 

Встaнoвлeнo, щo нa iснуючoму ринку iнфoрмaцiйнo-aнaлiтичних пoслуг вiдсутнi 

вiтчизнянi рoзрoбки систeм для пoглиблeнoгo aнaлiзу, мoдeлювaння тa 

прoгнoзувaння нeстaцioнaрних прoцeсiв дoвiльнoї прирoди, якi вiдпoвiдaють 

сучaсним вимoгaм.  

 

1.7  Пoстaнoвкa зaдaчi дисeртaцiйнoї рoбoти  

 

        1. Викoнaти aнaлiз вiдoмих структур мoдeлeй гeтeрoскeдaстичних прoцeсiв 

(ГСП) тa мeтoдiв їх пoбудoви, мoжливoстi зaстoсувaння мoдeлeй вoлaтильнoстi 

для oцiнювaння фiнaнсoвих ризикiв з мeтoю  визнaчeння пoдaльших нaпрямiв 

дoслiджeння тaких прoцeсiв, рoзвитку oблaстi зaстoсувaння цих мeтoдiв, їх рiвня 

дoстoвiрнoстi й тoчнoстi oтримувaних рeзультaтiв.  

2. Створити нові структури моделей гетероскедастичних процесів, які 

забезпечать підвищення якості оцінок прогнозів волатильності і точності 

оцінювання фінансових ризиків. Розробити гібридний метод структурно-
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параметричного синтезу МГУА-нейронних мереж з використанням еволюційних 

обчислювальних методів для розв’язання задач прогнозування нестаціонарних 

часових рядів.  

3. Розробити робастний оптимальний фільтр Калмана для оцінювання станів 

нелінійних нестаціонарних систем та згладжування оцінок волатильності з 

використанням розробленої інформаційної технології, виконати аналіз збіжності 

його оцінок. 

4. Викoнaти пaрaмeтричний синтeз фiльтрa Кaлмaнa для прoгнoзувaння 

нeстaцioнaрних чaсoвих рядiв з викoристaнням eвoлюцiйних oбчислювaльних 

мeтoдiв i нaвчaння з пiдкрiплeнням.  

5. Рoзрoбити мeтoд oцiнювaння пaрaмeтрiв мoдeлeй вoлaтильнoстi зa 

мeтoдoм Мoнтe-Кaрлo для мaркoвських лaнцюгiв тa рeaлiзувaти aлгoритм 

прoгнoзувaння гeтeрoскeдaстичних прoцeсiв зa дoпoмoгoю синтeзoвaних 

пoлiнoмiaльних мeрeж.  

6. Рoзрoбити мeтoд oцiнювaння ринкoвих фiнaнсoвих ризикiв з 

викoристaнням oцiнoк прoгнoзiв вoлaтильнoстi, знaйдeних зa мoдифiкoвaними 

мoдeлями гeтeрoскeдaстичних прoцeсiв.  

7. Ствoрити мeтoд oцiнювaння oпeрaцiйних aктуaрних ризикiв з 

викoристaнням рoзрoблeнoї мoдeлi у виглядi бaгaтoвимiрнoгo рoзпoдiлу 

мoжливих втрaт.  

       8. Рoзрoбити тa рeaлiзувaти прoгрaмнo aрхiтeктуру i функцioнaльну схeму 

iнфoрмaцiйнoї систeми пiдтримки прийняття рiшeнь (СППР) для прoгнoзувaння 

нeлiнiйних нeстaцioнaрних прoцeсiв тa oцiнювaння фiнaнсoвих ризикiв. 
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РОЗДІЛ 2 

ГІБРИДНІ МЕТОДИ СИНТЕЗУ МГУА – НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ 

РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ПРОГНОЗУВАННЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ 

ЧАСОВИХ РЯДІВ 

Ідея об'єднання різних обчислювальних методів і гібридів ґрунтується   на  

тому, що отриманий в результаті об'єднання  новий обчислювальний метод 

повинен мати більш високу продуктивність, ніж складові, що входять в нього. 

Втілення цієї ідеї в життя привело до створення технології гібридизації, яка 

дозволяє синтезувати нові класи алгоритмів, здатних до вирішення складних 

завдань на якісно новому рівні. Відповідно до цієї технології, сильні сторони 

методів, які беруть участь в гібридизації, формують комбінований результат, що 

характеризує основні переваги гібридного підходу, а саме: 

– отримання високоякісних рішень; 

– отримання рішень за коротший час; 

– розв’язання задач великої розмірності. 

Корисною особливістю технології гібридизації є її універсальність, яка 

проявляється в здатності комбінувати обчислювальні методи, що застосовуються 

для вирішення завдань різних класів, наприклад, апроксимації та комбінаторної 

оптимізації. У цьому випадку штучна нейронна мережа, наприклад, може 

служити методом апроксимації, призначеним для вирішення завдання 

прогнозування часового ряду. Тоді для гарантованого отримання оптимального 

прогнозу необхідно здійснити повний перебір всіх варіантів конфігурації цієї 

мережі. Однак, така задача, як і багато подібних їй, відноситься до класу NP-

повних, чий простір пошуку дуже великий для того, щоб можна було знайти її 

точне рішення за прийнятний час. В цьому випадку для навчання мережі можна 

залучити евристичну процедуру, яка дозволить знайти рішення, хоч і неточне, але 

близьке до оптимального і за менший час. Крім того, евристики дають 

можливість істотно збільшити розмірність завдання, тобто враховувати більшу 

кількість параметрів мережі і синтезувати більш складні архітектури. В даний час 
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значного поширення набули евристичні методи, засновані на еволюційних 

обчисленнях і штучних імунних системах. Вони зарекомендували себе як 

ефективні методи глобальної оптимізації, що характеризуються достатньою 

стійкістю при зміні зовнішніх факторів, слабко чутливі до початкових умов, 

відносно прості в реалізації і застосовні для розв’язання широкого класу задач без 

необхідності внесення істотних змін в алгоритм при переході від одного завдання 

до іншого. Технологія гібридизації дозволяє комбінувати дані методи з іншими 

обчислювальними парадигмами, збільшуючи ефективність і розширюючи сферу 

їх застосування. 

В даному розділі для розв’язання задачі прогнозування нестаціонарних 

часових рядів обрано різновид нейронних мереж – МГУА-нейронні мережі. Як 

евристичний метод навчання МГУА-нейронної мережі використано гібридний 

варіант штучної імунної системи і один з представників сімейства еволюційних 

алгоритмів – системи програмування експресії генів. Очікується, що розроблена 

нова гібридна технологія дозволить збільшити ефективність прогнозуючої моделі 

і зберігати достатню стійкість алгоритму при роботі з різними типами інформації, 

що поступає на вхід. Для тестування технології проведено ряд порівняльних 

експериментів із залученням синтетичних і реальних часових рядів. Результати 

експериментальних досліджень представлені в другій половині цього розділу. 

2.1 МГУА - нейронні мережі та проблеми навчання 

Одним з підходів до моделювання складних динамічних систем, куди, 

безумовно, можна віднести розв’язання задач прогнозування, є метод групового 

урахування аргументів (МГУА) [24]. Цей метод заснований на процедурі 

селекції, яка реалізує процес послідовного тестування моделей з безлічі 

кандидатів відповідно до обраного критерію. Використовуючи навчання з 

учителем, МГУА дозволяє знаходити функціональну залежність вихідної змінної 

від найбільш значущих аргументів на вході системи. У більшості алгоритмів 

МГУА в якості опорних функцій застосовуються поліноми. При цьому є 
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можливість використання інших видів нелінійних залежностей, наприклад, 

звичайних різницевих, логістичних, гармонічних і т. ін. У загальному вигляді 

залежність між вхідними та вихідними змінними        представляється 

функціональним рядом Вольтерра, дискретним аналогом якого є поліном 

Колмогорова-Габора: 

= + + + ⋯,         (2.1) 

де , , , … – вектор вхідних змінних, а , , , , … – вектор 

коефіцієнтів (ваг). +Компонентами вхідного вектора можуть бути не тільки 

незалежні змінні, а й функціональні або скінченно-різницеві форми виразів. 

Формула (2.1) передбачає обчислення всіх можливих комбінацій елементів 

вхідного вектора, і, отже, є повним математичним описом системи, що 

моделюється. Насправді розрахунок коефіцієнтів повного полінома 

представляється досить складним завданням, тому що залежить не тільки від 

кількості доданків полінома, а й від кількості змінних і доступних навчальних 

даних. Внаслідок того, що розмір навчальної вибірки, як правило, досить 

невеликий, в алгоритмах МГУА передбачена спеціальна ітераційна процедура, 

згідно з якою спочатку створюється безліч моделей-кандидатів (часткових 

описів), а потім ці моделі змагаються між собою за право бути обраними на 

наступну ітерацію. Селекція часткових описів заснована на так званому 

зовнішньому критерію, що є унікальною особливістю МГУА. При цьому 

навчальна вибірка даних ділиться на тренувальну, перевірочну і тестову. 

Навчальна вибірка використовується для обчислення значень коефіцієнтів, 

перевірочна – для селекції моделей-кандидатів, а тестова – для вибору остаточної 

моделі. 

МГУА-нейронні мережі – це метод апроксимації функцій, заснований на 

алгоритмі МГУА, представленому в формі нейронної мережі, де в якості 

вузлових елементів (нейронів) виступають часткові описи. МГУА-нейронні 



  97

 
мережі мають архітектуру, подібну до архітектури нейронних мереж прямого 

поширення, у яких нейрони прихованого шару замість класичних функцій 

активації використовують поліноми різних ступенів (переважно лінійні, 

квадратичні або кубічні). Узагальнена структура моделі МГУА-нейронної мережі 

показана на рисунку 2.1 . 

 

 

Рисунок 2.1- Загальна схема МГУА-нейронної мережі 

 

У загальному вигляді процес налаштування і навчання МГУА-нейронної 

мережі можна описати послідовністю кроків такого змісту. 

Крок 1. Визначення незалежних змінних моделі: вибирається вектор =

{ , , , … , } вхідних змінних системи на підставі даних спостережень. При 
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необхідності може здійснюватися попередня обробка даних, така, наприклад, як 

нормування. 

Крок 2. Формування тренувальної і перевірочної вибірки. На даному етапі 

безліч пар виду ( , ) = ( , , … , , ), = 1,2,3, … ,  розділяється на дві 

частини з розмірами  і  відповідно ( = + ).  

Навчальна вибірка служить для синтезу моделі МГУА-нейронні мережі, 

включаючи визначення структури мережі і коефіцієнтів часткових описів 

нейронів, що знаходяться у прихованих шарах. Перевірочна вибірка 

використовується трохи пізніше для перевірки побудованих моделей. 

Крок 3. Визначення виду поліномов, які формують часткові описи (вибір 

кількості аргументів і ступеня полінома). Найбільш часто застосовуються 

поліноми двох змінних, лінійні або квадратичні, формальний запис яких 

відповідно до назв представлено нижче: 

, = + + , 

, = + + + + + . 
        (2.2) 

Крок 4. Синтез структури мережі. Для кожної пари 

змінних ,  будуються часткові описи виду ,  в кількості . Тут l – 

номер формованого шару моделі МГУА-нейронної мережі. Загальна кількість 

шарів, які необхідно буде побудувати, заздалегідь невідома і визначається 

умовою зупинки процесу навчання. 

Крок 5. Визначення параметрів мережі. Використовуючи тренувальну 

вибірку даних і метод найменших квадратів, обчислюються коефіцієнти  для 

моделей, отриманих на попередньому кроці. 

Крок 6. Оцінювання мережі за зовнішнім критерієм. Для кожної 

моделі , , отриманої на кроці 4 з параметрами, розрахованими на кроці 5, 

обчислюється похибка , рівна середньоквадратичному відхиленню значень цієї 

моделі від спостережуваної величини на перевірочній вибірці даних: 
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=
1

− , .   (2.3) 

На підставі  обчислюється значення критерію селекції моделей = ( ). 

Критерій селекції здійснює регуляризацію похибки, що сприяє підвищенню 

стійкості моделі і поліпшення її узагальнюючих властивостей, особливо у разі, 

коли модель містить велику кількість вхідних змінних. По суті, цей критерій є 

усередненою сумою похибки і «згладжує» компоненти, які з одного боку 

зменшують точність обраних моделей, а з іншого боку дозволяють уникнути 

різких сплесків вихідної змінної при екстраполяції полінома. Це особливо 

важливо для прогнозування. Одним із прикладів застосовуваних критеріїв 

селекції є такий вираз [115, 287, 288]: 

=
1

− , + ,      (2.4) 

де k – параметр регуляризації. 

Крок 7. Селекція моделей мережі. Моделі ,  упорядковуються 

відповідно до значень критерію селекції і з них вибираються r кращих 

кандидатів. Кращими вважаються моделі з меншими значеннями . 

Крок 8. Перевірка умови зупинки. Обчислюється мінімальне значення 

похибки поточного шару = ( ). Якщо > , тобто досягнутий 

мінімум зовнішнього критерію, то процес навчання зупиняється. Інакше 

відбувається перехід до кроку 9. 

Крок 9. Перехід до конструювання наступного шару мережі. Виходи кращих 

нейронів, обраних на кроці 7, стають поточними вхідними змінними, тобто =

 . Відбувається перехід до кроку 4 при  = + 1. 

Незважаючи на те, що розглянутий процес синтезу прогнозуючої моделі має 

системний характер, він не позбавлений ряду недоліків, основні з яких 

перераховані нижче. 
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1. Можливість потрапляння у локальний мінімум при пошуку оптимальної 

моделі. При тому, що з часу своєї появи алгоритм МГУА зазнав ряд модифікацій, 

що підвищують його точність, у багатьох випадках, зокрема, при 

довгостроковому прогнозуванні, застосування МГУА дає невисокі результати. У 

дослідженнях [132, 295] відзначається кілька причин виникнення такої ситуації, 

серед яких такі: недостатня функціональна різноманітність моделей-кандидатів; 

можливість втрати значущої змінної у процесі селекції; неточності, пов'язані з 

обчисленням параметрів за методом найменших квадратів. 

2. Відсутність стохастичної складової і наявність фіксованої структури. 

Детерміністський характер навчання МГУА-нейронної мережі в числі іншого 

стає причиною виникнення проблеми, зазначеної у попередньому пункті, тобто 

«застрявання» в локальних оптимумах простору рішень. 

3. Відсутність чітких критеріїв вибору форми полінома часткового опису для 

кожного вузла мережі. На даний момент запропоновано безліч варіантів 

часткових описів, застосування яких в якості функцій активації нейронів показує 

певну ступінь приросту продуктивності алгоритму [116]. Деякі з варіантів 

дозволяють знизити обчислювальне навантаження, пов'язане з параметризацією 

полінома, тому що містять меншу кількість коефіцієнтів. Проте питання про те, 

яку саме форму часткового опису слід вибирати у тому чи іншому шарі 

нейронної мережі при вирішенні конкретної задачі, залишається відкритим. 

4. Тенденція до побудови складної структури мережі навіть для відносно 

простих завдань. Причиною тому служить постійне нарощування структурної 

складності мережі з кожною новою ітерацією через механізм додавання шарів і 

відсутність механізму структурного скорочення або стиснення. У деяких роботах 

розглядались можливості зменшення складності моделі, серед яких зміна підходу 

до відбору моделей-кандидатів і застосування поліномів різного порядку при 

формуванні першого і наступних шарів мережі. Однак, системного підходу до 

скорочення структурної складності моделі не пропонувалося. 
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З метою зменшення числа недоліків стандартного підходу до навчання 

МГУА-нейронної мережі цілком логічною видається ідея створення гібридної 

технології з іншими евристичними методами, зокрема, з еволюційними 

алгоритмами. У роботах [115, 116] наводиться опис існуючих на даний момент 

прикладів реалізації такої технології, в результаті застосування якої вдалося 

домогтися істотного збільшення продуктивності алгоритму МГУА. Розвиток 

методів обчислювального інтелекту і поява його нових напрямків дозволяє 

продовжити дослідження в області гібридизації даного методу, що є змістом 

решти розділу. 

        2.2 Еволюційний підхід до вирішення завдань оптимізації 

Використання еволюційних обчислень (ЕО) у розв’язанні задач є відносно 

новим напрямом в науці, в основі якого лежать механізми природної еволюції 

живих організмів. Причому, якщо на початку свого розвитку ця парадигма 

більшою мірою запозичила елементи теорії еволюції Ч. Дарвіна, то в останні роки 

сюди були включені новітні дослідження в області імунології, молекулярної 

біології, генної інженерії тощо. Характерні особливості ЕО роблять їх дуже 

зручним інструментом, здатним працювати в динамічних умовах, маніпулювати 

даними, які містять значну кількість шумів, вирішувати завдання багатоцільової 

оптимізації, а також здійснювати глобальний пошук оптимального рішення. 

Розробка напрямків ЕО привела до появи ряду обчислювальних методів, серед 

яких найбільшого поширення набули: генетичні алгоритми (ГА), еволюційні 

стратегії (ЕС), еволюційне програмування (ЕП), генетичне програмування (ГП), 

програмування експресії генів (ПЕГ) і т.д . Відносно недавно виникла і успішно 

розвивається нова гілка обчислювального інтелекту – штучні імунні системи 

(ШІС). Незважаючи на те, що ШІС формально не належать до ЕО, для пошуку 

своїх рішень вони також використовують еволюційний підхід. Всі обчислювальні 

методи, засновані на ЕО, спираються на три характерні складові, які виділяють їх 

на тлі інших методів пошуку. 
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По-перше, вони працюють із популяціями рішень, здійснюючи тим самим 

колективний пошук. Подібно природним популяціям тварин або клітин, машинна 

популяція індивідуумів у таких алгоритмах прагне пристосуватися до зовнішніх  

збурень. 

По-друге, популяція рішень піддається впливу стохастичних операторів, 

таких як селекція, рекомбінація і мутація. Деякі з методів можуть включати 

особливі оператори . Наприклад, в ПЕГ використовуються транспозиції, а в ШІС 

– супресія. 

По-третє, на підставі значень цільової функції у відповідність кожному 

індивідууму ставиться міра його пристосованості по відношенню до зовнішнього 

подразника, яка визначає ймовірність переходу індивідуума в наступне 

покоління. Слід зазначити, що алгоритми, які реалізують методи ЕО, є 

універсальними, тобто придатними для вирішення будь-якої задачі, яка може 

бути перетворена до виду задавання пошуку екстремуму деякої функції. Єдине, 

що вимагає обов'язкового уточнення в конкретній реалізації алгоритму – це 

спосіб кодування рішень (індивідуумів популяції) і вид цільової функції. 

Синтез МГУА-нейронної мережі з точки зору ЕО можна уявити як задачу 

оптимізації, де пошук структури полінома проводиться поряд з визначенням його 

параметрів. Таке завдання найкраще вирішувати комплексом методів, 

застосовуючи кожен з них до тієї підзадачі, з якою він, у силу своїх 

особливостей, може впоратися найбільш якісно. Наприклад, відомо, що алгоритм 

ПЕГ ефективний при вирішенні задач структурної ідентифікації, в той час як 

клональний алгоритм частіше виступає в ролі глобального методу параметричної 

оптимізації. Таким чином, адаптуючи кожен з методів до вирішення завдання 

навчання МГУА-нейронної мережі, можна побудувати технологію гібридизації, 

що характеризується вищими якісними показниками, ніж її окремі елементи. 

2.2.1 Програмування експресії генів 

Одним з відносно нових методів ЕО, які добре зарекомендували себе у 

розв’язанні задач структурної оптимізації, є алгоритм ПЕГ. ПЕГ – це розвиток 
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більш раннього методу ГП з множинними доробками, які дозволили уникнути 

багатьох недоліків, властивих ГП [287]. Псевдокод алгоритму ПЕГ показано на 

рисунку 2.2.   

Індивідууми ПЕГ є одновимірними символьними послідовностями 

фіксованої довжини, що складаються з одного або більше генів. Кожна 

послідовність кодує відповідне дерево вираження, яке є одним з варіантів 

вирішення завдання. Незважаючи на те, що довжина індивідуума фіксована, той 

спосіб, яким проводиться кодування, дозволяє відображати в рядки дерева різних 

розмірів і форм. Наприклад, наведений нижче математичний вираз: 

Рисунок 2.2 - Псевдокод алгоритму програмування експресії генів 

                   ( + ) ∗ ( − )                                                                    (2.5)                                                                                           

може бути перетворено в дерево виразу наступним чином (рис. 2.3): 

Рисунок 2.3 відображає не що інше як фенотип індивідуума , в той час як генотип 

може бути отриманий послідовним переписуванням значень вузлів дерева зліва 

направо і зверху вниз: 

L*+-abab.       (2.6) 

Така конструкція передбачає розбиття всього набору             допустимих  символів 

   

покоління = 0
Створити початкову популяцію
цикл поки умова_останову = false

покоління = покоління + 1
Розширити лінійні індивідууми до рівня виразів
Визначити значення виразів
Обчислити пристосованість індивідуумів
Вибрати батьківські пари з популяції
Провести рекомбінацію популяції (з ймовірністю pcross)
Провести мутацію популяції (з ймовірністю pmut)
Провести IS/RIS транспозиції популяції

кінець циклу поки
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Рисунок 2.3 - Дерево, що відповідає математичному виразу (« L » – 

позначення натурального логарифма) 

на дві підмножини: функціональну {L, *, +, -} і термінальну {a, b}. Таке розбиття 

має велике значення в контексті формування правил перетворення індивідуумів 

за допомогою еволюційних операторів, а також можливості приведення 

символьного рядка у форму математичного виразу. Проблема перетворення 

символьних рядків у методі ПЕГ полягає в тому, що існують такі комбінації 

символів, при яких представлення рядків у вигляді математичного виразу стає 

неможливим, тому що відповідне йому дерево буде неповним. Наприклад, якщо у 

виразі (2.6) унарну операцію логарифма замінити бінарною операцією ділення 

(2.7), то отримаємо фенотип індивідуума, як показано на рисунку 2.4. 

/*+-abab,        (2.7) 

Рисунок 2.4 - Неповне дерево виразу, сформоване неприпустимою комбінацією 

символів в рядку генотипу 

L

*

+ -

a b a b

/

* +

- aba

b
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Очевидно, що отримати значення цього виразу немає можливості через брак 

інформації про його структуру. Для вирішення зазначеної проблеми в ПЕГ 

застосовується правило конструювання індивідуумів, згідно з яким вони умовно 

поділяються на голову і хвіст. При цьому довжина хвоста по відношенню до 

голови описується формулою: 

= ℎ( − 1) + 1,        (2.8) 

де t – довжина хвоста; h – довжина голови; n – максимальна кількість аргументів, 

які можуть мати елементи функціональної підмножини. 

Далі на стохастичні оператори перетворення, такі як кроссинговер, мутація і 

транспозиції, накладається обмеження, яке запобігає можливості появи в хвості 

індивідуума функціональних символів. Розробка лінійного способу кодування 

дерев виразів в значній мірі спрощує конструкцію еволюційних операторів (у 

порівнянні з аналогічними в ГА) тим самим наближаючи ПЕГ до ГА. У зв'язку з 

цим множина різновидів операторів кросинговеру і мутації, спочатку 

розроблених у ГА, стають придатними для використання в ПЕГ без накладання 

істотних обмежень і побоювань стосовно отримання синтаксично невірних 

виразів. 

Орієнтований на синтез структур характер ПЕГ дає підстави припустити, що 

заміна простих математичних функцій в функціональній підмножині на більш 

складні поліноми дозволить створити необхідну основу для подальшої інтеграції 

ПЕГ в методику навчання МГУА-нейронних мереж. 

2.2.2 Штучні імунні системи 

Сучасні дослідження в області імунології дозволили сформувати особливий 

погляд на природну імунну систему тварин і людини і розглядати її як могутню 

обчислювальну структуру. Подальший розвиток імунної обчислювальної 

парадигми привів до створення цілого ряду методів під загальною назвою – 

штучні імунні системи. Специфічні властивості імунної системи як розподіленої, 
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децентралізованої і неоднорідної структури, лягли в основу різних моделей, що 

описують процеси пошуку, виявлення, розпізнавання і захисту організму від 

чужорідних агентів – вірусів і бактерій. Однією з таких моделей є клональний 

відбір [287], функція якого полягає в послідовній адаптації популяції антитіл –

варіантів вирішення завдання до вхідного антигену – цільової функції. Псевдокод 

алгоритму клонального відбору подано на рисунку 2.5. 

У загальному випадку формально алгоритм клональної селекції (АКС) 

можна представити наступним чином: 

 

Рисунок 2.5 - Псевдокод алгоритму клонального відбору 

= ( , , , , , , , ),          (2.9) 

де Ab0 – вихідна популяція антитіл; Ag – популяція антигенів; N – кількість 

антитіл в популяції; L – довжина рецептора антитіла; n – кількість антитіл, що 

відбираються для клонування (з найвищою аффінністю); ∂ – розмножувальний 

фактор , який регулює кількість клонів відібраних антитіл; d – кількість антитіл, 

які підлягають заміні новими (з найнижчою аффінністю); e – критерій зупинки. 

Якщо даний метод використовується для вирішення завдань оптимізації, а не 

розпізнавання, то популяція антигенів замінюється функцією аффінності ( ⇒

 або ⇒ ). 

покоління = 0
Створити початкову популяцію антитіл
цикл поки умова_останову = false

покоління = покоління + 1
Обчислити афінність антитіл до антигену (f)
Вибрати антитіла з найбільшою афінністю
Створити клони обраних антитіл (у кількості n~f)
Провести мутацію клонів (з ймовірністю pmut!~f)
Обчислити афінність клонів до антигену (fc)
Вибрати клони з найбільшою афінністю
Перенести клони в основну популяцію
Замінити антитіла з найменшою афінністю

кінець циклу поки
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Незважаючи на існування безлічі модифікацій АКС, всі вони мають 

подібний принцип роботи: популяція антитіл піддається деяким перетворенням, в 

результаті яких антитіла збільшують свою аффінність. 

Залежно від типу завдання в АКС можна використовувати різні способи 

представлення рішень. Найбільш часто використовується бінарне представлення, 

при якому антитіло формується як безперервний рядок бітів, що складається із 

значень аргументів (незалежних змінних) або параметрів завдання. Також умови і 

цілі задачі є визначальними при виборі способу представлення імунних 

операторів, виду функції афінності, значень параметрів алгоритму. 

При обчисленні аффінності основної популяції створюються умови для 

відбору тих клітин, які максимально повно (на даному етапі) входять у взаємодію 

з антигеном. У процесі активації відібрані антитіла збільшують своє 

представництво в просторі рішень за рахунок клонування. Клітини, чия 

аффінність є вищою, створюють більшу кількість клонів, але вони менше схильні 

до мутації. Мутація в АКС має високу інтенсивність, оскільки вона є головною 

рушійною силою еволюції. У процесі заміни клітини з низькою афінністю 

видаляються з основної популяції, а на їх місце приходять нові випадково 

згенеровані індивідууми. Це дозволяє не залишатися в локальних екстремумах, а 

досліджувати всю цільову поверхню. 

На підставі сказаного можна зазначити, що АКС є досить зручним для 

вирішення завдань параметричної оптимізації, є ефективним методом 

глобального пошуку і може бути використаний при навчанні МГУА-нейронної 

мережі в якості альтернативи методу найменших квадратів. 

         2.3 Структурно-параметричний синтез МГУА-нейронних мереж з   

               використанням еволюційних методів обчислень 

У даному підрозділі пропонується технологія гібридизації, яка включає три 

варіанти комбінування розглянутих вище підходів. Згідно з першим варіантом 

проводиться одночасний синтез структури і налаштування  параметрів МГУА-
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нейронної мережі за допомогою АКС з індивідуумами, представленими у вигляді 

ПЕГ-хромосом. Цей гібрид названий алгоритмом клонального програмування 

експресії генів (КПЕГ). Другий варіант передбачає послідовний синтез структури 

мережі за допомогою алгоритму ПЕГ і параметризацію отриманої структури 

клональності відбором. Цей варіант названий клонально-генетичним гібридним 

алгоритмом навчання МГУА-нейронної мережі. Для реалізації третього варіанту 

використаний кооперативний імунний алгоритм, описаний в [116, 140, 202]. При 

цьому кооперативний алгоритм бере участь як в синтезі структури мережі, так і в 

налаштуванні її параметрів. Як було показано раніше, ЕО універсальні і для їх 

застосування до вирішення конкретного завдання слід уточнити деталі, що 

стосуються способу кодування рішень і виду цільової функції. В даному випадку 

додатково необхідно додати особливості реалізації нових алгоритмів в контексті 

запропонованої технології гібридизації. Ці особливості для трьох згаданих вище 

гібридних підходів більш детально розглядаються далі. 

 

2.3.1  Алгоритм клонального програмування експресії генів 

Кодування індивідуумів для даного гібрида здійснюється за схемою 

алгоритму ПЕГ з урахуванням особливостей конструкції МГУА-нейронних 

мереж. Функціональний алфавіт представлений двома поліномами: лінійним і 

квадратичним (2.2), = { , }, а термінальний – змінними і константами =

{ , , , … , , }. Кількість символів змінних в термінальному алфавіті 

дорівнює кількості незалежних змінних моделі. У задаваннях прогнозування в 

якості аргументів моделі часового ряду часто вибирають групу спостережень, які 

безпосередньо передують поточному, яке, в свою чергу, вважається залежною 

змінною. Константи задаються числами в інтервалі, значення якого 

встановлюється в параметрах алгоритму. Кожен індивідуум містить голову і 

хвіст, але на відміну від алгоритму ПЕГ, в розглянутій конструкції додано розділ, 

що включає коефіцієнти часткових описів . Узагальнена схема структури 

індивідуума представлена на рисунку 2.6. 
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Рисунок 2.6 - Структура індивідуума КПЕГ 

Тут  ( ⁄ )   – елементи, відповідно функціональної або термінальної 

множини, що допускаються до використання в голові індивідуума; – елементи 

тільки термінальної множини, якими обмежений склад хвоста індивідуума. 

Розмір розділу коефіцієнтів визначається таким чином: = ℎ ∗ , де A – 

максимальна кількість коефіцієнтів в поліномах функціонального алфавіту. В 

даному випадку = 6 – кількість коефіцієнтів квадратичного полінома. При 

цьому, якщо в конструкції конкретного варіанту рішення використовуються 

часткові описи з меншою кількістю коефіцієнтів, то відповідний розділ рядка 

індивідуума буде містити незначні елементи, що цілком відповідає концепції 

ПЕГ. Для прикладу продемонструємо запис структури МГУА-мережі, зображеної 

на рисунку 2.7,  у вигляді рядка антитіла КПЕГ (рис . 2.8). 

 

 

Рисунок 2.7 - Приклад структури МГУА-мережі, записаної у вигляді генетичної 

програми 

На рисунку 2.7 в круглих дужках праворуч від функціонального символу 

представлені значення коефіцієнтів часткових описів в кількості, що відповідає 

типу полінома. 

(f/t)1, (f/t)2, …, (f/t)h t1, t2, …, tt a1, a2, …, ak

голова хвіст коефіцієнти
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|0.46| − 1.9|1.45|1.13|1.78| − 1.07|0.38|

− 1.73|1.91|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0.59| − 0.01| − 0.34|0|0|0|0.59|

− 0.01| − 0.34|0|0|0 

  

Рисунок 2.8 - Запис структури МГУА-мережі у вигляді рядка індивідуума при 

ℎ = 5 

У розглянутому прикладі незначні елементи рядка індивідуума замінені 

нулями. Як видно з рисунків, кожній групі із шести коефіцієнтів відповідає певне 

розташування в рядку, яке зберігається навіть у тому випадку, якщо група або її 

частина в даний момент не використовується. Це відповідає аналогічній ситуації 

в ПЕГ, коли завершена структура дерева рішення може бути побудована без 

залучення абсолютно всіх символів рядка. 

Оцінка індивідуумів проводиться відповідно до виразу (2.4), де критерій 

селекції піддається мінімізації: ⇒ . При цьому мінімальне значення, яке 

теоретично може приймати цей критерій, дорівнює 0. Значення   в 

натуральному виразі (2.4) знаходять на підставі теореми Такенса [307, 310], 

згідно з якою задавання прогнозування часового ряду зводиться до типової задачі 

апроксимації функції багатьох змінних по заданому набору прикладів за 

допомогою занурення ряду в n -вимірний лаговий простір. В цьому випадку 

значення y(t) часового ряду (. . . , , . . . , , , . . . ) є деякою функцією від n 

попередніх значень того ж ряду. Тобто: 

= ( , , . . . , ) = ( , , . . . , ).      (2.10) 

 

Ця функція забезпечує однозначне передбачення наступного значення ряду 

за його n попередніми значеннями. Далі навчальна вибірка упорядковується по 

(2.10), що дозволяє отримати всі значення спостережень, необхідні для 

обчислення середньоквадратичної похибки моделі. 

Гіпермутація відбувається на рівні двійкового представлення індивідуумів, 

що дає можливість підтримувати більш високу ступінь різноманітності популяції. 
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Бінарне подання формується за допомогою присвоєння символам 

функціональноїі термінальної безлічі певного коду, який переводить символьний 

запис індивідуума, подібний до того, що зображено на рисунку 2.8, в бінарну 

форму (рис. 2.9). 

Слід зазначити також, що поряд з символами, двійкове подання отримують 

константи, для яких вводиться налагодження точності в бітах. 

Незважаючи на те, що алгоритм КПЕГ працює за методом клональної 

селекції, специфічна конструкція антитіл дозволяє імпортувати сюди оператори 

 

Рисунок 2.9 - Бінарне кодування символів і ділянки антитіла,  

зображеного на рисунку 2.8 

транспозиції, характерні для ПЕГ. IS - і RIS-транспозиції додатково підсилюють 

ефект гіпермутації в плані підтримки різноманітності популяції. Основний цикл 

алгоритму КПЕГ у вигляді блок-схеми представлено на рисунку 2.10. 

2.3.2  Клонально - генетичний гібридний алгоритм 

Особливості реалізації дозволяють розділити даний гібрид на структурну і 

параметричну складові, кожна з яких представляє собою окремий метод 

оптимізації. У кожному з методів використовується свій власний тип 

індивідуумів, а тому кодування повного рішення розподілено між складовими 

алгоритму. 

Q — 0000
L  — 0001
x0 — 0010
x1 — 0011
x2 — 0100
…

QLx1… – 000000010011...
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Кодування структурної компоненти рішення проводиться за схемою ПЕГ. 

Функціональний і термінальний алфавіти тотожні розглянутим раніше в 

алгоритмі КПЕГ. Однак, в даному випадку, на відміну від КПЕГ, рядок антитіла 

не містить розділу коефіцієнтів часткових описів, тому що параметризація 

рішення відбувається в окремому циклі при фіксованій структурі індивідуума. 

Тому структура МГУА-нейронної мережі з прикладу, зображеного на рисунку 

2.7, буде обмежена символьним рядком . Для можливості 

оцінювання структури до її параметризації всі коефіцієнти приймаються рівними  

1, тобто = 1, = 1, , де W – кількість коефіцієнтів полінома, що формує 

частковий опис виду Q або L. 

Параметрична компонента рішення являє собою бінарний рядок змінної 

довжини, яка визначається поточною (зафіксованою) структурою МГУА- 

нейронної мережі. Цей рядок містить набір коефіцієнтів часткових описів a(і), 

використовуваних в зафіксованій МГУА-мережі. У попередньому прикладі (рис. 

2.7) параметричну компоненту можна переписати таким чином: 46| −

1.9|1.45|1.13|1.78| − 1.07|.38| − 1.73|1.91|.59| − .01| − .34|.59| − .01| − .34. В 

даному випадку немає необхідності у використанні незначущих генів (замінені 

нулями на рисунку 2.8), тому що в рамках фіксованої структури довжина рядка є 

незмінною, що забезпечує необхідні умови для застосування клонального 

відбору. 

Аналогічно кодуванню, оцінювання індивідуумів розділене на оцінювання 

структур і оцінювання параметризованих (по суті повних) рішень. У першому 

випадку за основу розрахунку придатності індивідуумів узято лінійний 

коефіцієнт кореляції (2.11), який показує статистичний взаємозв'язок, що 

спостерігається між фактичними величинами і виходами моделі:  

=
∑ ( − ¯) − ¯

∑ ( − ¯) ∑ − ¯
,   (2.11) 

де ¯ = ∑ та ¯ = ∑ – середні значення вибірок;      N – кількість 
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                      Рисунок 2.10 - Блок - схема алгоритму КПЕГ 
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значень в навчальній вибірці; – значення спостережуваної величини; – 

значення, отримані за допомогою моделі. Такий вибір обумовлений 

припущенням про те, що побудова точкового прогнозу, як і його оцінювання за 

допомогою критерію , для непараметризованої моделі не можуть забезпечити 

достатньої якості селекції, тому що поодинокі «викиди» можуть істотно 

погіршити значення оцінки. Оцінювання індивідуумів параметричної 

компоненти, як і для алгоритму КПЕГ, проводиться за виразом (2.4). 

Процес клонально-генетичного гібридного синтезу МГУА-нейронної мережі 

складається з двох фаз: фази структурної оптимізації (рис. 2.11) і фази 

параметричної оптимізації (рис. 2.12). Структурна оптимізація виконується за 

методом ПЕГ з тією відмінністю, що відразу після селекції індивідууми 

проходять процедуру параметризації, а потім проводиться їх рекомбінація, 

мутація і транспозиція. Під час параметризації структура мережі фіксується і 

обчислення спрямовані на пошук оптимальних параметрів часткових описів. Цей 

пошук здійснюється за схемою АКС. Таким чином, цикл АКС виявляється 

вкладеним в основний цикл синтезу структури. Подібне співвідношення процесів 

може викликати суттєве зменшення швидкості розрахунків, тому фаза 

налагодження параметрів застосовується не до всієї популяції структур, а тільки 

до обраних на підставі коефіцієнта кореляції хромосом. 

2.3.3 Кооперативний імунний алгоритм 

Основна відмінність даного підходу від всіх інших полягає у відсутності 

популяції рішень у її традиційному розумінні. Замість множини варіантів рішень 

індивідууми кооперативного алгоритму є окремими частинами загального 

рішення, яке у цілому формується всією популяцією. У цьому сенсі індивідууми 

діляться на термінальні та функціональні. Кожен вузол дерева виразу 

представлено у популяції окремим типом індивідуума, який приймає значення з 

відповідного алфавіту. Функціональний і термінальний набори символів для 

даного гібрида нічим не відрізняються від розглянутих раніше для алгоритму 
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КПЕГ. Формат антитіла не залежить від його типу і в схематичному вигляді 

показаний на рисунку 2.13. 

 

Рисунок 2.11 - Блок-схема фази структурного синтезу МГУА-мережі 
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Рисунок 2.12 - Блок-схема фази параметричного синтезу МГУА–мережі 

 
Рисунок 2.13 - Структура індивідуума кооперативного імунного алгоритму 
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З цього рисунка видно, що антитіло має змішаний характер кодування. Сюди 

входять як цілочисельні елементи, такі як коди функцій, змінних і нащадків, так і 

дійсні – значення вузла і коефіцієнти полінома . Для збільшення 

продуктивності алгоритму і скорочення числа операцій розподілу і очищення 

пам'яті кількість коефіцієнтів відповідає максимально можливому. Отже, при 

використанні лінійних часткових описів індивідуум буде містити незначущі 

елементи. 

Кількість нащадків, тобто вузлів нижнього рівня, від яких залежить значення 

даного антитіла, дорівнює 2 і відповідає числу аргументів часткових описів (2.2). 

Індивідуум може являти собою як змінну моделі, так і поліном, в залежності від 

значення ідентифікатора в першому блоці схеми 2.13. 

Внаслідок того, що кожне антитіло є частиною загального рішення, його 

афінність обчислюється на підставі оцінки піддерева, утвореного поточним 

вузлом і всіма його нащадками. Згідно виконаним дослідженням, в 

кооперативному алгоритмі кращими вважаються антитіла з великими значеннями 

афінності, що обумовлює необхідність використання додаткової функції       

у вигляді: 

=
1

1 +
⇒ .   (2.12) 

Значення  змінюються в інтервалі від 0 до 1 і служать для розрахунку 

накопичувального рейтингу індивідуумаv: 

=
+ max( , ) , при > max , ;

max( , ) − 1 − , при ≤ max , ,
    (2.13) 

де  , – рейтинги відповідно першого і другого нащадків;  ,   – 

аффінності відповідно першого і другого нащадків. 

Рейтинг розраховується тільки для функціональних вузлів, тому що 

термінальні вузли не мають нащадків. Як видно з виразу (2.13), рейтинг 

індивідуума зростає, якщо його афінність вище, ніж афінність будь-якого з його 
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нащадків. Це означає, що з точки зору популяції введення поточного вузла 

поліпшує апроксимацію залежності, наближаючись до вирішення завдання. Якщо 

ж оцінка розглянутого вузла гірша, ніж відповідні оцінки його нащадків, то 

рейтинг даного індивідуума зменшується. Значення рейтингу використовуються 

алгоритмом для проведення процедури стимуляції і супресії популяції. Для цього 

вводиться поріг аффінності . Якщо рейтинг антитіла менший значення порога 

аффінності, то таке антитіло видаляється з популяції. В інших випадках антитіло 

стимулюється, знаходячи можливість утворення клонів. 

Навчання у кооперативному імунному алгоритмі починається з ініціалізації 

єдиного функціонального вузла. У процесі навчання популяція збільшується в 

розмірах, формуючи пов'язану структуру антитіл. Процедура оцінювання 

конвертує цю структуру в дерево виразу, подібне до того, що зображено на 

рисунку 2.7. Особливістю кооперативного алгоритму є той факт, що кореневим 

вузлом дерева виразу може бути обраний будь-який індивідуум популяції, тобто 

в процесі навчання алгоритм тестує не одну МГУА-мережу, утворену всією 

популяцією, а множину підмереж, реалізуючи тим самим принцип неявного 

паралелізму, властивий всім еволюційним методам. Основними динамічними 

характеристиками, що визначають еволюцію антитіл кооперативного алгоритму, 

є: 

–  зростання популяції , що базується на принципах клонального відбору; 

– стиснення популяції, засноване на видаленні нестимульованих клітин 

(апоптоз); 

– зміна налаштувань і структури популяції, засноване на механізмах 

оцінювання та соматичної гіпермутації. У загальному вигляді навчальний 

алгоритм представлено блок-схемою на рисунку 2.14.  
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Рисунок 2.14 - Блок-схема кооперативного імунного алгоритму для синтезу 

МГУА- нейронної мережі 
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і популяції клонів, точність представлення рішень, ймовірності застосування 

імунних і еволюційних операторів, довжина голови індивідуума при 

використанні ПЕГ, склад функціонального алфавіту, розмір часового лагу при 

зануренні ряду, верхня і нижня межа інтервалу зміни констант. 

Якщо задача дослідження зводиться до побудови прогнозу по конкретному 

часовому ряду, то для її вирішення цілком достатньо провести тестові 

експерименти і підібрати відповідні значення параметрів вручну – за методом 

проб і похибок. Якщо ж мова йде про проектування інформаційної системи, яка 

повинна працювати з даними різної природи, які надходять на вхід в режимі 

реального часу, то в такій ситуації виникає необхідність автоматичного 

налаштування та коригування параметрів з урахуванням можливої зміни 

зовнішніх умов функціонування системи. 

У даній роботі завдання автоматичного вибору параметрів, також як задача 

прогнозування, розглядається в контексті парадигми машинного навчання, і для її 

вирішення обраний один з популярних на даний момент методів – навчання з 

підкріпленням (НП) [123]. У загальному випадку основна мета НП – навчити 

систему оптимально реагувати на зміну стану зовнішнього середовища за 

критерієм максимізації сумарної нагороди. Процес НП також здійснюється 

методом проб і похибок, але на відміну від варіанту «вручну», тут розглядається 

автономний агент, який взаємодіє з зовнішнім середовищем. Агент виконує дію 

відповідно з поточним станом, що приводить до зміни стану системи і отримання 

підкріплення. 

На рисунку 2.15 показана адаптована схема НП для розв’язання задачі 

автоматичного налагодження параметрів гібридної МГУА-нейронної мережі. Як 

зовнішньє середовище виступає МГУА-мережа. Дії агента визначаються 

вектором ( ) параметрів мережі. Величина нагороди ( ) залежить від якості 

одержуваних прогнозів. Розрахунок дискретного часу t здійснюється одним із 

двох способів: в першому випадку кожна ітерація завершується через фіксовану 

кількість поколінь МГУА-мережі, в другому – умовою завершення ітерації є 
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момент істотного уповільнення або припинення росту аффінності (придатності) 

популяції. 

 

Рисунок 2.15 - Схема навчання з підкріпленням, адаптована для роботи з 

гібридною МГУА-нейронною мережею 

Для проведення досліджень в даній роботі вектор ( ) заданий наступним 

чином: 

( ) = { , ℎ, },       (2.14) 

де – розмір часового лагу; ℎ– розмір голови індивідуума; – ймовірність 

мутації. Вектор станів ( ) визначається рядом внутрішніх характеристик 

популяції, а також попередньою дією: 

( ) = , ¯, , ¯ , , , ℎ , ,     (2.15) 

де – значення афінності (придатності) кращого індивідуума популяції; ¯– 

середнє значення афінності популяції; – стандартне відхилення афінності  

популяції; ¯ – середня відстань від кращого індивідуума популяції (в даному 

випадку відстань обчислюється як середнє значення коефіцієнта кореляції між 

даними, що генеруються кращим індивідуумом популяції і даними, що 

генеруються іншими індивідуумами);  – кількість поколінь у поточній 

ітерації;  , ℎ , – значення вектора дій на попередній ітерації. 

Оскільки у запропонованій схемі НП-дія задається вектором, який містить як 

дискретні, так і неперервні величини, то конструкцію агента зручно представити 

у вигляді адаптивного критика, котрий використовує нейромережеву 
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апроксимацію характеристик системи управління [205]. У даній роботі агент 

зібраний по схемі Q-критика, а його інтеграція в систему прогнозування показана 

на рисунку 2.16. 

 

Рисунок 2.16 - Діаграма роботи прогнозуючої системи з використанням навчання 

з підкріпленням 

         2.5 Оцінка і порівняльна характеристика результатів прогнозування на 

               основі розроблених підходів з використанням тестових завдань 

         2.5.1 Вихідні дані для експериментів 

Для проведення експериментальних досліджень обрано три часових ряди, 

один з яких створений на основі рішення системи диференціальних рівнянь 

Лоренца, а два інших являють собою спостереження за реальними процесами. 

Система Лоренца, яка є досить популярним тестовим прикладом при 

розробці тих чи інших методів прогнозування, описує еволюцію трьох змінних 

( ), ( ), ( ). У даній роботі для побудови ряду Лоренца використано різницеві 

рівняння виду: 
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( + 1) = ( ) + ∆ · · ( ) − ( ) ; 

( + 1) = ( ) − ∆ ( ) · ( ) − · ( ) + ( ) ; 

( + 1) = ( ) + ∆ ( ) · ( ) − · ( ) , 

       (2.16) 

       (2.17) 

   (2.18) 

де ∆ = 0.012, = 16, = 45.92, = 4, а в якості прогнозованої величини обрана 

змінна ( ). Ряд містить 500 спостережень, його графік представлено на рисунку 

2.17. Для зручності обчислень значення ряду нормовані в інтервалі [0; 1] . 

 
Рисунок 2.17 - Часовий ряд зміни змінної ( ) в системі Лоренца 

Перші 350 спостережень (70% ) ряду використані в якості навчальної 

вибірки, а решта 150 спостережень (30%) обрані для тестування. Розмір 

необхідного часового вікна (глибини занурення n) розрахований на підставі 

часткової автокореляційної функції (ЧАКФ) , представленої на рисунку 2.18 ( тут 

максимальна значуща величина лага, яка розташована вище рівня, визначеного 

пунктиром, дорівнює 7, тобто n = 7 ). 

 

Рисунок 2.18 - ЧАКФ ряду зміни змінної ( ) із системи Лоренца 
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Джерелом другого і третього рядів даних є Neural Forecasting Competition 

[38]. Дані являють собою реальні спостереження за динамікою навантаження 

різних видів транспортних магістралей та інфраструктури. Так само як 

інформація про завантаженість автомобільних доріг, тунелів, метро, систем 

авіаційного і залізничного сполучення і т. ін. Часові ряди згруповані за 

діапазонами і частотами і мають різну довжину. 

Графік часового ряду завантаження лінії паризького метро ( NNGC1-1.F008) 

показаний на рисунку 2.19 . Спостереження проводилися протягом декількох діб 

з 02.01.2005 по 29.03.2005 з 5.00 до 24.00 години. Ряд містить 902 значення. Як і в 

попередньому випадку, ряд нормований в інтервалі [ 0; 1 ].       Перші 630 значень  

( 70 % ) складають навчальну вибірку, а останні 272 значення – тестову вибірку. 

ЧАКФ ряду NNGC1-1.F008 показана на рисунку 2.20. За графіком ЧАКФ видно, 

що ряд містить повторювані ефекти. Такий характер процесу не дає можливості 

однозначно вибрати часовий лаг, тому для початку приймемо n = 12. У 

подальших експериментах вибране значення лага буде скориговано автоматично 

за допомогою навчання з підкріпленням. 

 

Рисунок 2.19 - Часовий ряд пасажиропотоку метро (NNGC1-1.F008) 
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Рисунок 2.20 - ЧАКФ ряду пасажиропотоку метро (NNGC1-1.F008) 

 

Рисунок 2.21 - Часовий ряд завантаження тунелю (NNGC1-1.E009) 

Третій ряд (NNGC1-1.E009) містить денні дані автомобільного трафіку через 

тунель в обох напрямках (рис. 2.21). Спостереження проводилися з 01.11.2003 по 

16.11.2005 і включають 747 значень. З них перші 520 спостережень складають 

навчальну вибірку, решта 227 залишені для тестування. ЧАКФ ряду NNGC1-

1.E009 показана на рисунку 2.22. 

 

Рисунок 2.22 - ЧАКФ ряду завантаження тунелю (NNGC1-1.E009) 
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Тут, як і в попередньому випадку, спостерігаються коливання ЧАКФ, а тому 

приймаємо n = 8. 

        2.5.2 Порівняльна оцінка якості одержаних прогнозів 

Для оцінювання продуктивності розроблених гібридних алгоритмів 

проведено експериментальні дослідження з прогнозування трьох представлених 

вище часових рядів. Для порівняння якості одержуваних результатів додатково 

проводилися експерименти з прогнозування тих же рядів за допомогою 

класичного МГУА, нейронних мереж радіального базису, вейвлет-нейронних 

мереж і методу ПЕГ. Результати експериментів наведені нижче на графіках і в 

зведених таблицях. 

Параметри алгоритмів для кожного з трьох часових рядів представлені в 

таблиці 2.1. Для зручності позначимо часовий ряд зміни змінної ( ) в системі 

Лоренца як «Ряд №1»; ряд пасажиропотоку метро ( NNGC1-1.F008 ) як «Ряд №2»; 

ряд завантаження тунелю (NNGC1-1.E009) як «Ряд №3». 

Рисунки 2.23 – 2.31 демонструють результати роботи кожного з трьох 

запропонованих гібридних алгоритмів на тестовій вибірці даних, а також ЧАКФ 

залишків отриманого прогнозу. 

ЧАКФ залишків тут використовується як один з тестів прогнозу на 

адекватність, дозволяючи виявити автокореляцію, невраховану алгоритмом 

прогнозування при побудові моделі. З рисунків 2.23, 2.26 і 2.29 видно, що ряд 

залишків містить сильну автокореляцію. В [130] описано подібну поведінку, 

властиву хаотичним процесам, до яких відноситься система Лоренца. Згідно [130, 

137] залишки хаотичних рядів також проявляють хаотичні властивості і можуть 

прогнозуватися як звичайний часовий ряд. 
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Таблиця 2.1 - Параметри гібридних МГУА-нейронних алгоритмів для задачі 

прогнозування тестових часових рядів 

Назва параметра 
Значення параметра 

Ряд №1 Ряд №2 Ряд №3 
Алгоритм КПЕГ 

Розмір основної популяції антитіл 

Розмір популяції клонів 

Максимальна кількість поколінь 

Коефіцієнт відбору кращих антитіл 

Коефіцієнт заміщення антитіл 

Розмір турніру при відборі 

імовірність мутації 

Імовірність IS / RIS транспозиція 

Розмір часового лага 

Довжина голови індивідуума 

Точність представлення констант 

Інтервал зміни констант 

функціональний алфавіт 

50 

300 

300 

0,7 

0,3 

20 

0,8 

0,1 

7 

8 

8 бит 

[-2; 2] 

{ , } 

100 

500 

300 

0,7 

0,3 

8 

0,8 

0,1 

12 

8 

12 бит 

[-2; 2] 

{ , } 

100 

300 

300 

0,7 

0,3 

10 

0,8 

0,1 

8 

8 

12 бит 

[-2; 2] 

{ , } 
         Клонально-генетичний гібридний алгоритм: 

– фаза структурного синтезу 
Розмір основної популяції хромосом 

Максимальна кількість поколінь 

Коефіцієнт відбору кращих хромосом 

Коефіцієнт заміщення хромосом 

Розмір турніру при відборі 

Імовірність кросинговеру 

Імовірність мутації 

Імовірність IS / RIS транспозиція 

Розмір часового лага 

Довжина голови індивідуума 

Функціональний алфавіт 

100 

200 

0,9 

0,1 

10 

0,8 

0,05 

0,15 

7 

8 

{ , } 

100 

300 

0,8 

0,2 

8 

0,75 

0,01 

0,15 

12 

8 

{ , } 

100 

300 

0,8 

0,2 

10 

0,7 

0,01 

0,15 

8 

8 

{ , } 
 

 



128 
 

 
 

Продовження табл. 2.1 

 
Назва параметра 

Значення параметра 
Ряд №1 Ряд №2 Ряд №3 

– фаза параметричного синтезу 
Розмір основної популяції антитіл 

Розмір популяції клонів 

Максимальна кількість поколінь 

Коефіцієнт відбору кращих антитіл 

Коефіцієнт заміщення антитіл 

Розмір турніру при відборі 

Імовірність мутації 

Точність представлення констант 

Інтервал зміни констант 

50 

300 

100 

0,7 

0,3 

20 

0,8 

12 бит 

[-2; 2] 

100 

300 

300 

0,7 

0,3 

8 

0,85 

12 бит 

[-1; 1] 

100 

300 

300 

0,7 

0,3 

8 

0,8 

12 бит 

[-1; 1] 
Кооперативний імунний алгоритм 

Кількість поколінь 

Імовірність мутації 

Період стиснення ( поколінь ) 

Розмір часового лага 

Точність представлення констант 

Інтервал зміни констант 

Функціональний алфавіт 

9000 

0,5 

5 

7 

12 біт 

[-2; 2] 

{ , } 

10000 

0,2 

5 

12 

16 біт 

[-2; 2] 

{ , } 

10000 

0,2 

5 

8 

16 біт 

[-2; 2] 

{ , } 

 

Рисунок 2.23 - Графік однокрокового прогнозу алгоритмом КПЕГ ряду зміни 

змінної ( ) в системі Лоренца і ЧАКФ залишків прогнозу 
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Рисунок 2.24 - Графік однокрокового прогнозу алгоритмом КПЕГ ряду 

пасажиропотоку метро (NC1-1.F008) і ЧАКФ залишків прогнозу 

 

Рисунок 2.25 - Графік однокрокового прогнозу алгоритмом КПЕГ ряду 

завантаження тунелю ( NC1-1.E009 ) і ЧАКФ залишків прогнозу 
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Рисунок 2.26 - Графік однокрокового прогнозу клонально-генетичним гібридним 

алгоритмом ряду зміни змінної ( )в системі Лоренца і ЧАКФ залишків прогнозу 

На рисунках 2.24, 2.27 і 2.30 можна бачити, що ЧАКФ залишків, при 

зміщенні в 20 точок, демонструє хоч і невелику, але досить чітку автокореляцію. 

Причому подібний результат показують не тільки розроблені гібридні алгоритми, 

але і ті алгоритми прогнозування, з якими в даній роботі проводяться порівняльні 

експерименти. Як показують подальші дослідження, причиною такої поведінки 

ЧАКФ в даному випадку став некоректно обраний початковий часовий лаг (n = 

12). Він не дає можливості алгоритму сформувати адекватну модель ряду, 

оскільки у короткому лагу не враховуються деякі важливі аргументи. Підбір 

правильного часового лага можна здійснити вручну, але набагато зручніше для 

цієї мети використовувати розроблений алгоритм навчання з підкріпленням. 

 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

4.2 4.7 5.2 5.7

o(
t)

t

Факт
Модель

-1
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Лаг

ЧАКФ залишків



  131

 

 

Рисунок 2.27 - Графік однокрокового прогнозу клонально - генетичним 

гібридним алгоритмом ряду пасажиропотоку метро (NNGC1-1.F008) і ЧАКФ 

залишків прогнозу 

 
Рисунок 2.28 - Графік однокрокового прогнозу клонально-генетичним гібридним 

алгоритмом ряду завантаження тунелю (NNGC1-1.E009) і ЧАКФ залишків  

                                                              прогнозів 
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Риунок 2.29 - Графік однокрокового прогнозу за кооперативним імунним 

алгоритмом ряду зміни змінної  ( ) в системі Лоренца і ЧАКФ залишків 

прогнозу 

 

Рисунок 2.30 - Графік однокрокового прогнозу кооперативним імунним 

алгоритмом ряду пасажиропотоку метро (NNGC1-1.F008) і ЧАКФ залишків 

прогнозу 
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Далі наводяться деякі чисельні оцінки якості прогнозування за 

розробленими гібридними алгоритмами, а також їх порівняння з іншими 

методами (таблиця 2.2). Крім середньоквадратичної похибки (RMSE) використані 

наступні додаткові критерії [341]: середня абсолютна похибка (MAE); середня 

відносна похибка у відсотках (MAPE); максимальна абсолютна похибка (WAE); 

максимальна абсолютна похибка у відсотках (WAPE); коефіцієнт Тейла (U). 

 

Рисунок 2.31 - Графік однокрокового прогнозу кооперативним імунним 

алгоритмом ряду завантаження тунелю (NNGC1-1.E009) і ЧАКФ залишків 

прогнозу 
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експерименти проводилися по 50 разів з наступним усередненням показників. 
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результатами порівняння можна також зробити висновок про те, що для всіх 

часових рядів найбільш якісною є модель, отримана за допомогою 

кооперативного імунного алгоритму. З таблиці 2.2 видно, що             прогноз ряду 

Таблиця 2.2 - Порівняльне оцінювання якості прогнозів, отриманих різними 

обчислювальними методами 

Обчислювальний метод 
Показники 

RMSE MAE MAPE, 
% 

WAE WAPE, 
% 

U 

Ряд №1 
Алгоритм КПЕГ 

Клонально-генетичний алгоритм 

Кооперативний імунний алгоритм 

Алгоритм МГУА 

РБФ-нейронна мережа 

Вейвлет-нейронна мережа 

Алгоритм ПЕГ 

0,013 

0,025 

0,012 

0,032 

0,040 

0,026 

0,035 

0,008 

0,015 

0,008 

0,016 

0,023 

0,016 

0,025 

5,72 

8,00 

6,70 

13,5 

15,0 

8,68 

14,4 

0,05 

0,10 

0,04 

0,14 

0,15 

0,09 

0,13 

260 

268 

235 

524 

324 

286 

339 

0,016 

0,031 

0,015 

0,040 

0,050 

0,032 

0,043 

Ряд №2 
Алгоритм КПЕГ 

Клонально-генетичний алгоритм 

Кооперативний імунний алгоритм 

Алгоритм МГУА 

РБФ-нейронна мережа 

Вейвлет-нейронна мережа 

Алгоритм ПЕГ 

0,086 

0,084 

0,062 

0,134 

0,170 

0,133 

0,116 

0,057 

0,061 

0,047 

0,080 

0,110 

0,083 

0,076 

51,9 

53,0 

63,7 

70,4 

64,6 

59,4 

69,4 

0,47 

0,33 

0,18 

0,65 

0,65 

0,77 

0,58 

1193 

2232 

3411 

4211 

1351 

1193 

2177 

0,12 

0,12 

0,09 

0,19 

0,25 

0,19 

0,17 

Ряд №3 
Алгоритм КПЕГ 

Клонально-генетичний алгоритм 

Кооперативний імунний алгоритм 

Алгоритм МГУА 

РБФ-нейронна мережа 

Вейвлет-нейронна мережа 

Алгоритм ПЕГ 

0,078 

0,086 

0,072 

0,100 

0,160 

0,107 

0,116 

0,047 

0,052 

0,043 

0,068 

0,130 

0,073 

0,080 

8,19 

8,63 

7,81 

11,4 

21,6 

12,3 

13,7 

0,52 

0,49 

0,52 

0,36 

0,52 

0,53 

0,41 

156 

145 

162 

149 

129 

162 

124 

0,056 

0,062 

0,051 

0,071 

0,110 

0,076 

0,080 
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пасажиропотоку метро (NNGC1-1.F008), позначеного як ряд №2, виявився 

найгіршим з трьох, що підтверджується всіма обчислювальними методами, які 

беруть участь в експериментах. З метою поліпшення якості прогнозуючих 

моделей даний ряд обраний для проведення подальших експериментів, в яких 

продуктивність розроблених алгоритмів буде підвищуватися за допомогою 

навчання з підкріпленням.  

2.5.3 Дослідження впливу навчання з підкріпленням на якість 

прогнозування 

В даному випадку досліджується вплив трьох параметрів гібридних 

алгоритмів , що визначають структуру прогнозуючих  моделей – розміру 

часового лага, довжини голови індивідуума і інтенсивності мутації. Значення 

інших параметрів залишені такими ж, як показано в таблиці 2.1 . 

Вектор дій ( ) = { , ℎ, } заданий наступним чином: 

– : розмір часового лага, ∈ [4; 35]; 

–ℎ: довжина голови індивідуума, ℎ ∈ [2; 16]; 

–  : ймовірність гіпермутації, ∈ [0.01; 0.99]. 

Крок дискретного часу t розраховується на підставі динаміки 

середньоквадратичної похибки у відсотках RMSPE моделі на навчальній вибірці. 

Якщо протягом = 10 поколінь абсолютна зміна значення похибки не 

перевищує = 5%, то дана ітерація вважається завершеною і відбувається 

перехід до наступної ітерації . 

На рисунках 2.32 і 2.33 представлені ЧАКФ залишків для трьох розроблених 

алгоритмів, отримані при прогнозуванні ряду пасажиропотоку метро (NNGC1-

1.F008) з використанням адаптивного критика. 

На діаграмах видно позитивну відмінність результатів даного прогнозу від 

попередніх експериментів. Це твердження справедливе для трьох розроблених 

алгоритмів, в схему роботи яких було додано навчання з підкріпленням. Таблиця 

2.3 демонструє статистичні характеристики результатів проведених 

експериментів, а також розраховані значення досліджуваних параметрів. 
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(а) (б) 

Рисунок 2.32 - ЧАКФ залишків прогнозу ряду пасажиропотоку метро (NNGC1-

1.F008)  за допомогою навчання з підкріпленням: ( а ) – алгоритмом КПЕГ ; ( б ) – 

клонально-генетичним алгоритмом 

 

Рисунок 2.33 - ЧАКФ залишків прогнозу кооперативним імунним алгоритмом 

ряду пасажиропотоку метро (NNGC1-1.F008) за допомогою навчання з 

підкріпленням 
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Таблиця 2.3 - Показники якості прогнозів, отриманих з використанням навчання з 

підкріпленням 

Обчислювальний метод 
Показники 

RMSE MAE MAPE, 
% 

WAE WAPE, 
% 

U 

Алгоритм КПЕГ : 
- розмір часового лага 25 ; 
- довжина голови індивідуума 10 ; 
- ймовірність мутації 0,7 . 

0,069 0,042 39,0 0,42 2309 0,10 

Клонально - генетичний алгоритм : 
- розмір часового лага 25 ; 
- довжина голови індивідуума 12 ; 
- ймовірність мутації 0,85 . 

0,080 0,050 44,2 0,44 1877 0,11 

Кооперативний імунний алгоритм : 
- розмір часового лага 26 ; 
- ймовірність мутації 0,5 . 

0,060 0,046 49,6 0,36 2353 0,08 

Як видно з таблиці 2.3, розрахований часовий лаг для ряду NNGC1-1.F008 

виявився рівним 25 (26). Це дозволило підвищити якість прогнозуючих моделей і, 

як наслідок , поліпшити результати прогнозування. 

2.6 Висновки  до другого розділу  

1. Проведено аналіз проблеми синтезу структури та налаштування 

параметрів МГУА-нейронних мереж. Виявлено основні недоліки класичного 

МГУА в контексті вирішення завдання прогнозування часових рядів. Для 

усунення зазначених недоліків запропонована технологія гібридизації МГУА-

нейронної мережі з еволюційними алгоритмами і імунними системами. 

2. На основі технології гібридизації розроблені нові методи адаптивного 

структурно-параметричного синтезу обчислювальних моделей для розв’язання 

задач короткострокового прогнозування. 

3. Розроблено гібридний обчислювальний метод синтезу та навчання МГУА- 

нейронних мереж, в якому моделі-кандидати представлені у вигляді експресії 

генів, а навчання проводиться за методом клонального відбору. Цей гібрид 

названий клональністю програмування експресії генів ( КПЕГ ). 
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4. Розроблено гібридний обчислювальний метод двофазного структурно- 

параметричного синтезу МГУА-нейронних мереж, в якому структурна 

компонента формується за допомогою програмування експресії генів, а 

параметризація проводиться методом клонального відбору. Гібрид отримав назву 

клонально-генетичного гібридного алгоритму. 

5. Розроблено гібридний обчислювальний метод, заснований на 

кооперативно-змагальних процесах взаємодії елементів імунної системи, у якому 

структура і параметри МГУА-нейронної мережі представлені всією популяцією 

поелементно. 

6. Проведено порівняльні експериментальні дослідження якості роботи 

запропонованих гібридних обчислювальних методів при розв’язанні задач 

прогнозування. Визначено можливі шляхи подальшого підвищення якості оцінок 

прогнозів.  

7. Запропоновано підхід, що підвищує ефективність роботи обчислювальних 

методів за допомогою навчання з підкріпленням. Відповідно до даного підходу в 

цикл навчання-прогнозування введено адаптивний критик, який здійснює 

налагодження та корекцію параметрів обчислювальних методів в реальному часі 

виконання процедур побудови математичних моделей і оцінювання прогнозів. 
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РOЗДIЛ 3 

РOЗРOБКA МEТOДУ МOДEЛЮВAННЯ I ПРOГНOЗУВAННЯ 

НEЛIНIЙНИХ ГEТEРOCКEДACТИЧНИХ ПРOЦECIВ   

Рoздiл приcвячeнo aнaлiзу мeтoдiв oцiнювaння пaрaмeтрiв нeлiнiйних 

cтoхacтичних мoдeлeй вoлaтильнocтi з викoриcтaнням мeтoду Мoнтe-Кaрлo для 

мaркoвcьких лaнцюгiв нa ocнoвi aлгoритму Гiббca тa йoгo мoдифiкaцiї у фoрмi 

прoцeдури aдaптивнoгo вiдбрaкoвувaння i aлгoритму гeнeрувaння 

пceвдoвипaдкoвих пocлiдoвнocтeй Мeтрoпoлica-Гacтiнгca. Для зглaджувaння 

ряду вихiдних дaних тa пocлiдoвнocтeй oцiнoк пaрaмeтрiв, oбчиcлeних зa 

викoриcтaними iтeрaцiйними aлгoритмaми, зacтocoвуютьcя вiдпoвiднi 

мoдифiкaцiї фiльтрa Кaлмaнa. Прeдcтaвлeнo рeзультaти oцiнювaння пaрaмeтрiв 

cтoхacтичнoї мoдeлi вoлaтильнocтi нa ocнoвi викoриcтaння фaктичних дaних. Для 

викoнaння oбчиcлювaльних eкcпeримeнтiв викoриcтaнo прoцeдури cиcтeми 

OpenBUGS тa рoзрoблeнe  cпeцiaльнe прoгрaмнe зaбeзпeчeння нa мoвi Java.  

В eкoнoмiцi, фiнaнcaх, дeяких тeхнiчних i тeхнoлoгiчних cиcтeмaх пoширeнi 

нecтaцioнaрнi прoцecи iз змiннoю у чaci диcпeрciєю, якi oтримaли нaзву 

гeтeрocкeдacтичних. Тaким чинoм, гeтeрocкeдacтичними нaзивaють прoцecи iз 

змiннoю в чaci диcпeрciєю, a гoмocкeдacтичними – прoцecи iз cтaлoю диcпeрciєю 

нa вiдрiзку чacу, щo рoзглядaєтьcя при мoдeлювaннi тa прoгнoзувaннi. 

Гeтeрocкeдacтичнi прoцecи вiднocятьcя дo ширoкoгo клacу нecтaцioнaрних 

прoцeciв, який включaє в ceбe тaкi прoцecи [24, 46, 119, 125, 130, 176, 184, 241]:  

– прoцecи iз дeтeрмiнoвaними i cтoхacтичними трeндaми;  

– прoцecи iз змiннoю диcпeрciєю;  

– прoцecи, якi хaрaктeризуютьcя змiнним в чaci мaтeмaтичним cпoдiвaнням тa 

змiннoю диcпeрciєю oднoчacнo;  

– прoцecи iз змiннoю кoвaрiaцiєю.   

Диcпeрciю тa cтaндaртнe вiдхилeння чacтo викoриcтoвують як мiру ризику 

при дocлiджeннi фiнaнcoвo-eкoнoмiчних прoцeciв, a тoму цiй прoблeмi 
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придiляєтьcя знaчнa увaгa в cпeцiaльнiй лiтeрaтурi. При дocлiджeннi фiнaнcoвих 

прoцeciв диcпeрciю тa cтaндaртнe вiдхилeння викoриcтoвують як мiру 

вoлaтильнocтi (мiнливocтi) прoцecу [149].  

В тeхнiчних прoцecaх диcпeрciя – мiрa рoзciювaння вимiрiв. Вoнa мoжe 

хaрaктeризувaти пoтoчний cтaн мeхaнiзмiв, тeхнoлoгiчних прoцeciв, 

iнтeнcивнicть випaдкoвих збурeнь, щo впливaють нa тeхнiчнi cиcтeми; 

iнтeнcивнicть пoхибoк (шумiв) вимiрiв i т. iн., тoму цe нaдзвичaйнo вaжливий 

cтaтиcтичний пaрaмeтр з тoчки зoру дocлiджeння пoтoчнoгo тa прoгнoзувaння 

мaйбутньoгo cтaну cиcтeми [149, 160].   

Функцioнaл якocтi, який викoриcтoвуєтьcя для cинтeзу кeруючих впливiв для 

пaпeрoвoї мaшини, включaє диcпeрciю як oдин iз ocнoвних пaрaмeтрiв. Диcпeрciя 

i вoлaтильнicть (cтaндaртнe вiдхилeння) викoриcтoвуютьcя нa фiнaнcoвoму ринку 

у cиcтeмaх пiдтримки прийняття рiшeнь cтocoвнo викoнaння тoргoвих oпeрaцiй. 

У вciх aвтoмaтизoвaних cиcтeмaх тoргiвлi бiржoвими aктивaми викoриcтoвуєтьcя 

вoлaтильнicть при фoрмувaннi прaвил прийняття рiшeнь, ocкiльки прибутoк вiд 

iнвecтувaння в aктиви oбeрнeнo прoпoрцioнaльний диcпeрciї прoцecу 

цiнoутвoрeння [149]. 

При викoнaннi oпeрaцiй нa фiнaнcoвoму ринку нeoбхiднo будувaти  

мaтeмaтичнi мoдeлi для прoгнoзувaння нaпрямку i рiвня прoцeciв цiнoутвoрeння 

тa їх вoлaтильнocтi. Oцiнки прoгнoзiв вoлaтильнocтi (мiнливocтi прoцeciв) 

нeoбхiднi для фoрмувaння прaвил прийняття рiшeнь cтocoвнo купiвлi aбo 

прoдaжу цiнних пaпeрiв aбo вiдcтoрoнeння вiд викoнaння будь-яких oпeрaцiй 

[120, 149, 127, 130, 134]. Крiм тoгo, oцiнки умoвнoї диcпeрciї тa їх прoгнoзи 

знaхoдять ширoкe зacтocувaння у дiaгнocтичних cиcтeмaх тeхнiчнoгo i мeдичнoгo 

признaчeння, a тaкoж при прийняттi eкoнoмiчних рiшeнь нa мiкрo- тa 

мaкрoрiвнях. 

При дocлiджeннi coцiaльних прoцeciв диcпeрciю i cтaндaртнe вiдхилeння 

викoриcтoвують для пoрiвняння мiж coбoю рiзних coцiaльних груп aбo рiзних 

мнoжин iндивiдуумiв, щo нaлeжaть дo oднiєї coцiaльнoї групи. Нaявнicть 
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кoрeктнoї i aдeквaтнoї мoдeлi пoвeдiнки диcпeрciї дoзвoляє нaдiйнo прoгнoзувaти  

її знaчeння нa oдин aбo кiлькa крoкiв нaпeрeд. Цe дaє мoжливicть  пoлiпшувaти 

якicть рiшeнь cтocoвнo упрaвлiння прoцecaми зi змiннoю в чaci диcпeрciєю. 

Вiдoмi рiзнi пiдхoди дo oцiнювaння cтруктури мoдeлi вoлaтильнocтi, 

зoкрeмa, цe вiдoмий клacичний пiдхiд нa ocнoвi aнaлiзу кoрeляцiйних функцiй 

дocлiджувaних процeсiв [24]. Рeзультaти цьoгo aнaлiзу викoриcтoвують для 

oцiнювaння cтруктури мoдeлeй aвтoрeгрeciї з умoвнoю гeтeрocкeдacтичнicтю 

(AРУГ) i узaгaльнeнoї AРУГ (УAРУГ). Пoдaльшим уcклaднeнням мoдeлeй цьoгo 

типу є eкcпoнeнцiaльнa мoдeль УAРУГ (E-УAРУГ), якa зaбeзпeчує, як прaвилo, 

прийнятну якicть oцiнoк прoгнoзiв вoлaтильнocтi. Фaктичну взaємoдiю прoцeciв 

нa фiнaнcoвoму ринку вiдoбрaжaє дocить пoширeнa мoдeль cтoхacтичнoї 

вoлaтильнocтi [15, 24, 336 – 338].  

Oкрiм вкaзaних клacичних пiдхoдiв для пoбудoви мaтeмaтичних мoдeлeй 

гeтeрocкeдacтичних прoцeciв i їх зacтocувaння дo oпиcaння динaмiки чacoвих 

рядiв icнують дeкiлькa iнших мeтoдiв. Тaк, в рoбoтi [24] зaпрoпoнoвaнa мeтoдикa 

пoбудoви мaтeмaтичних мoдeлeй гeтeрocкeдacтичних прoцeciв i її зacтocувaння 

дo oпиcaння динaмiки чacoвих рядiв i cпрoщeний тecт нa гeтeрocкeдacтичнicть тa 

aлгoритм врaхувaння iмпульcних cклaдoвих ряду, якi cуттєвo пeрeвищують йoгo 

ceрeднє знaчeння. Пoбудoвaнo функцiї прoгнoзу диcпeрciї як мiри ризику нa 

ocнoвi рoзв’язку рiвнянь. Нaвeдeнo приклaди прoгнoзувaння рeaльних рядiв.  

У рoбoтах [24, 50]  рoзглядaютьcя мoжливocтi прoгнoзувaння нeлiнiйних 

динaмiчних прoцeciв, у тoму чиcлi прoцeciв iз змiннoю диcпeрciєю 

(гeтeрocкeдacтичнi прoцecи). Для цiєї мeти зacтocoвуютьcя рeгрeciйнi мeтoди, 

нeйрoннi мeрeжi, мeтoд пoдiбних трaєктoрiй. В рoбoтах [16, 106] зaпрoпoнoвaнo 

пiдхiд дo вибoру тoргoвoгo рoбoтa, який вiдрiзняєтьcя мoжливicтю 

прoгнoзувaння умoвнoї диcпeрciї зa мнoжинoю мoдeлeй гeтeрocкeдacтичних 

прoцeciв i мoдeлeй прoгнoзувaння нaпрямку руху цiни зa дoпoмoгoю тaких 

мoдeлeй як лoгicтичнa рeгрeciя, дeрeвa рiшeнь, бaйєciвcькa мeрeжa. 
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Oднiєю iз вaжливих зaдaч мoдeлювaння i прoгнoзувaння вoлaтильнocтi є 

кoрeктнe oцiнювaння пaрaмeтрiв мoдeлi. Хoчa мoдeлi згaдaних вищe типiв 

вiднocятьcя дo нeлiнiйних cтocoвнo змiнних, звичaйний мeтoд нaймeнших 

квaдрaтiв зacтocoвувaти у дaнoму випaдку нe зaвжди кoрeктнo, ocкiльки 

рoзпoдiли фiнaнcoвих прoцeciв цiнoутвoрeння здeбiльшoгo нe вiдпoвiдaють 

нoрмaльнoму розподілу, a зaлишки мoжуть бути кoрeльoвaними. Тoму для 

oцiнювaння мoдeлeй вoлaтильнocтi нeoбхiднo зacтocoвувaти мeтoд мaкcимaльнoї 

прaвдoпoдiбнocтi iз зacтocувaнням рoзпoдiлу вiдпoвiднoгo типу aбo мeтoд 

Мoнтe-Кaрлo для мaркoвcьких лaнцюгiв (МКМЛ) [24, 175, 187, 190, 199, 200, 231, 

234]. Рoбoту приcвячeнo пoбудoвi мoдифiкoвaних мoдeлeй cтoхacтичнoї 

вoлaтильнocтi i зacтocувaнню рiзних мeтoдiв oцiнювaння пaрaмeтрiв вибрaних 

cтруктур, у тoму чиcлi МКМЛ; для рoзв’язaння цiєї зaдaчi рoзрoблeнo cпeцiaльнe 

прoгрaмнe зaбeзпeчeння. 

Ocкiльки рoзвитoк нecтaцioнaрних прoцeciв прeдcтaвляють чacoвими 

рядaми, в дaнiй рoбoтi для пiдвищeння якocтi прoгнoзiв випaдкoвих трeндiв i 

вoлатильноcтi нecтaцioнaрних прoцeciв зa рaхунoк рoзрoбки нoвих мoдeлeй 

мeтoдiв їх oцiнювaння, ocнoвну увaгу придiлeнo прoблeмaм мoдeлювaння i 

прoгнoзувaння фaктичних чacoвих рядiв з кoмбiнoвaним викoриcтaнням 

мeтoдoлoгiї гiбридних aдaптивних iмунних aлгoритмiв i пoлiнoмiaльних 

нeйрoнних мeрeж, якi були рoзглянутi в рoздiлi 2 нa ocнoвi мoдeлeй aвтoрeгрeciї. 

Тaкi мoдeлi дoцiльнo зacтocoвувaти в cиcтeмaх пiдтримки прийняття рiшeнь для 

прoгнoзувaння вaртocтi aкцiй тa iнших бiржoвих aктивiв, курciв вaлют, рiвня 

iнфляцiї, цiн нa тoвaри тa iн. 

3.1 Oцiнювaння пaрaмeтрiв мoдeлi cтoхacтичнoї вoлaтильнocтi 

Для oпиcу гeтeрocкeдacтичнoгo прoцecу мoжнa   cкoриcтaтиcь мoдeллю 

cтoхacтичнoї вoлaтильнocтi (МCВ) у виглядi [337, 338]:  
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 ,,0~)(),()1()(

,)(exp,0~)(|)(
2 NIDkkkhkh

khNkhky
                           

(3.1)  

дe )(kh  – лoгaрифмiчнa вoлaтильнicть, яку мoжнa рoзрaхувaти зa дaними  

cпocтeрeжeнь; )(k  – випaдкoвий прoцec з oднaкoвo (нoрмaльнo) рoзпoдiлeними 

знaчeннями. Iншим вaрiaнтoм (3.1) є тaкa мoдeль:  

             
,,,1),()(

,,,1,1,0~)(),()( 2
)(

Ntkskh
NkNkkeky

kh









                                               (3. 2)  

дe )(ks  – лaнцюг Мaркoвa, щo приймaє знaчeння 0 aбo 1; прoцecи  )(k  i )(ks  

нeзaлeжнi. Ocкiльки )(ks  – прoцec пeршoгo пoрядку, тo йoгo пoтoчнe знaчeння 

зaлeжить тiльки вiд пoпeрeдньoгo, тoбтo )1( ks :  

    ijpiksjksPksiksjksP  )1(|)(),2(,)1(|)(  , 

дe 1,0, ji .  

Рoзширeний вaрiaнт МCВ мicтить двa нeзaлeжних прoцecи бiлoгo шуму 

)(k  тa )(k :  

        
  ,,,1,,0~)(),(1()(

,,,1,1,0~)(),()(
2

2
)(

NkNkkkhkh

NkNkkeky
kh











                       (3.3)                     

 

дe лoгaрифмiчнa вoлaтильнicть )(kh oпиcуєтьcя aвтoрeгрeciєю пeршoгo пoрядку 

при 1 . Тут збурeння )(k  oбумoвлeнe випaдкoвими впливaми нa ocнoвні 

змiннi, a )(k  oпиcує змiни динaмiки умoвнoї диcпeрciї )(kh . У цiй мoдeлi 

пaрaмeтр   хaрaктeризує cтaцioнaрнicть вoлaтильнocтi )(kh . 
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Зручним у кoриcтувaннi є лiнiйний вaрiaнт мoдeлi cтoхacтичнoї 

вoлaтильнocтi, який oтримaнo в рeзультaтi пiднeceння oбoх чacтин рiвняння дo 

квaдрaту тa лoгaрифмувaння:   

 

   










)()1()(

)(log)()(log 22

kkhkh

kkhky
.                                (3.4)  

Тaким чинoм, прoцec )(kh  дoпoвнeнo випaдкoвим прoцecoм  )(log 2 k , тoбтo

  )1,1(~)(log 2 ARMAky . Для випaдку гaуciвcькoгo прoцecу })({ k ceрeднє для 

 )log 2 k  cклaдaє  27,1 , a диcпeрciя 93,4  [338]. Тaкий рoзпoдiл acимeтричний i 

мaє дoвгий лiвий хвicт, зумoвлeний лoгaрифмувaнням мaлих знaчeнь. AКФ 

прoцecу  )(log 2 ky  визнaчaєтьcя зa вирaзoм [338]:    

       .
93,41 2

)(log 2

h

r

ky
r






        (3.5) 

У рoбoтi тaкoж зaпрoпoнoвaнo рoзширeну мoдeль cтoхacтичнoї 

вoлaтильнocтi, якa нaдaлa мoжливicть пiдвищити якicть рeзультaтiв 

прoгнoзувaння. Мoдeль cклaдaєтьcя з тaких кoмпoнeнтів:  
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kh

              (3.6)  

дe  ,  ,  , 2
  – пaрaмeтри мoдeлi, щo oцiнюютьcя зa cтaтиcтичними дaними; 

)(ky  – знaчeння ocнoвнoї змiннoї у мoмeнт k  nk ,,1  ; )(kh  – 

лoгaрифмoвaнa вoлaтильнicть; )(k , )(k  – нeзaлeжнi гaуciвcькi пocлiдoвнocтi з 

oдиничним середнім тa диcпeрciєю 2
  вiдпoвiднo. Пaрaмeтри   i   

хaрaктeризують мiру cтiйкocтi мoдeльoвaнoгo прoцecу )(kh .  
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Для oцiнювaння пaрaмeтрiв нaвeдeнoї вищe рoзширeнoї тa cпрoщeних 

мoдeлeй викoриcтaнo алгoритм Гiббca, який cклaдaєтьcя з тaких крoкiв [235, 292]:  

1 – зaдaвaння пoчaткoвих умoв: 0h  i ,, , 2
 ;  

2 – гeнeрувaння )(kh  зa умoви 2,,,),1(|)(  ykhkh , Nk ,,1 ; 

3 – гeнeрувaння )(k  з викoриcтaнням )(),(),( kkhky  ; 

4 – oцiнювaння диcпeрciї  ,),(),(|2 khky ; 

5 – oцiнювaння пaрaмeтрa 2,),(|  kh ; 

6 – oцiнювaння пaрaмeтрa 2,),(|  kh ;  

7 – мoдeлювaння пaрaмeтрa 2,,),(| vkh  ;   

8 – пeрeхiд дo 2-гo крoку. 

Cтруктурa aлгoритму oцiнювaння зaлишaєтьcя oднaкoвoю для прocтiших тa 

уcклaднeних мoдeлeй, aлe різні пaрaмeтри. Рoзглянeмo cпoчaтку вaрiaнт мoдeлi 

(3.4) у лiнeaризoвaнiй фoрмi: 

).(log)()(log 22 kkhky   (3.7) 

З мeтoю зручнocтi пoдaльших рoзрaхункiв ввeдeмo змiну *
ty , щo дoрiвнює:  

)))((log())((log)( 22* kMckyky  , (3.8) 

дe 2704,1)))((log( 2  kM  (тут M – мacштaбний кoeфiцiєнт) тa 00045,0c (для 

бiльшocтi вибрaних прoцeciв цiнoутвoрeння нa бiржi), тoбтo: 

)00045,0)((log2704,1)( 2*  kyky . (3.9) 

У прoцeci прoгрaмнoї рeaлiзaцiї )(),(),( 2 kkmkh   – цe знaчeння, якi нeoбхiднo 

зaдaти (iнiцiaлiзувaти) пeрeд пoчaткoм мoдeлювaння.  

Нa пeршoму крoцi aлгoритму oцiнювaння пaрaмeтрiв зaдaютьcя їх пoчaткoвi 

знaчeння (умoви). Для oднoгo iз вaрiaнтiв мoдeлювaння вибрaнo тaкi умoви: 

)55,0(log , 09,0 , 03,0 , 0625,025,0*25,02  . 
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Для зглaджувaння знaчeнь вoлaтильнocтi мoдeль пeрeтвoрeнo дo фoрми 

прocтoру cтaнiв i викoриcтaнo oптимaльний фiльтр Кaлмaнa. Oтримaнa 

узaгaльнeнa мoдeль мaє вигляд [16, 26]:  

 ,
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(3.10) 

Пeрeпишeмo цю мoдeль у мaтричнoму виглядi: 
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Пoчaткoвi умoви зaпишeмo тaк:  TTaP . 

Для cпрoщeнoї МCВ прocтiр cтaнiв мaє тaкий вигляд:  

)00045,0)(log(27,1)( 2*  kyky , 

0)( kc ,   0)( vkG  ,   1)( kZ ; 

)1()( kd ,  )(kT ,    0)(kH ; 

 

  (3.12) 

– з пoчaткoвими умoвaми:  0|1a ;   2

2

0|1 1 


 P .  

Прeдcтaвлeння cклaдoвих мoдeлi у мaтричнiй фoрмi: 
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(3.13) 

Дaлi викoнуєтьcя прoцeдурa oптимaльнoгo oцiнювaння (зглaджувaння) 

вoлaтильнocтi зa oптимaльним фiльтрoм з викoриcтaнням вибiрки дaних  *
ty  
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пoтужнicтю  n  знaчeнь. Узaгaльнeний aлгoритм oптимaльнoгo oцiнювaння 

визнaчaєтьcя cфoрмoвaнoю нa ocнoвi вiдoмoї прoцeдури лiнiйнoї фiльтрaцiї 

cиcтeмoю рiвнянь:  

)()()1|()()()|1( kkKkkhkTkdkkh  , 

)()()1|()()|1( kkLkkPkTkkP T
 , 

)()1|()()()( kckkhkZkyk  , 

)()()1|()()( kkZkkPkZkF T  , 

)(
)()1|()(

)(
kF

kZkkPkT
kK

T
 , 

)()()()( kZkKkTkL  , 

 

 

 

(3.14) 

дe  )()( 2 kk  , a 2)(   k . 

Тaким чинoм, прoцeдурa oптимaльнoгo зглaджувaння для мoдeлi 

cтoхacтичнoї вoлaтильнocтi мaє вигляд: 

  )()()(1)1( kkKkhkh  , 

  )()()()|1( kkKkPkkP  , 

)()()( khkyk  , 

)()()( kkPkF  , 

)(
)()(

kF
kPkK 

 , 

)()( kKkL  . 

 

 

 

(3.15) 

Нa ocтaнньoму крoцi aлгoритму визнaчaєтьcя вeличинa s зa умoви hys ,| * . 

Рoзв’язaння цiєї зaдaчi cклaдaєтьcя з тaких eтaпiв: визнaчeння вeличини  , для 

якoї  iPr  є icтинним; oбчиcлeння ceрeдньoгo )(km  тa диcпeрciї )(k  (тaбл. 

3.1).  

Пoвeрнeмocь дo пeршoгo eтaпу. Вхiднi дaнi – цe знaчeння  дoходнocтeй  
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)(* ky , oцiнкa вoлaтильнocтi нa пoтoчнoму крoцi aлгoритму, знaчeння  iPr , 

ceрeдньoгo )(km , диcпeрciї )(2 k , ceрeдньoквaдрaтичнoгo вiдхилeння i  тa 

iндeкcи i  з минулoї iтeрaцiї. Нeхaй K – рoзмiрнicть вeктoрa  , тoбтo 7K , a n

– рoзмiрнicть вибiрки )(* ky . Нижчe нaвeдeнo aлгoритм знaхoджeння мнoжини 

iндeкciв; для кoжнoгo Ki ,,1 :  

 












i

i
iP Prlog , 

 

(3.16) 

22
1

i
iS


  (3.17) 

Для знaчeнь nk ,,1  нeoбхiднo щoб викoнувaлиcь тaкi рiвнocтi: 

)()(* khkyO  , (3.18) 

a тaкoж циклiчнo рoзрaхoвувaлиcь для Ki ,,1   тaкi вeличини: 

iOC  ,  ii PCSD  2 ,  D
i eV  ,   ,1 iii VSumSum    

з пoчaткoвим знaчeнням для cуми 00 VSum  . Тaкoж ввeдeмo змiннi uppA  тa lowA  i 

нeхaй 0lowA . Iндeкc Ki ,,1  cтaвитьcя у вiдпoвiднicть eлeмeнтaм вибiрки, 

для яких викoнуютьcя тaкi умoви: 
1


K

i
upp Sum

Sum
A , lowAu   тa uppAu  , дe u– 

випaдкoвa вeличинa в iнтeрвaлi  1,0 . Приклaд oбчиcлeння oцiнoк пaрaмeтрiв 

нaвeдeнo в тaбл. 3.1.  

Тaким чинoм, вищe рoзглянутo мoдифiкoвaний aлгoритм Гiббca для 

oцiнювaння пaрaмeтрiв мoдeлi cтoхacтичнoї вoлaтильнocтi.  
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Тaблиця 3.1 - Приклaд вибiрки iз змiшaних рoзпoдiлiв  
  )Pr( i  i  2

i  

1 0,00830 1,276 4,713 

2 0,11236 2,723 3,549 

3 0,02648 3,452 2,053 

4 0,03573 2,106 1,923 

5 0,37832 0,826 0,983 

6 0,28673 1,804 0,737 

7 0,28136 1,395 0,870 

        

3.1.1 Oцiнювaння пaрaмeтрiв УAРУГ зa aлгoритмoм ARМS 

Aлгoритм ARMS (adaptive rejection Metropolis sampling) ґрунтуєтьcя нa 

aлгoритмi Мeтрoпoлica-Гacтiнгca тa aлгoритмi «aдaптивнoгo вiдбрaкoвувaння».  

Викoриcтaння aлгoритму ARМS нe нaдaє мoжливocтi врaхoвувaти лoгaрифмoвaні 

щiльнocтi (лoг-щiльнocтi) рoзпoдiлiв, тoму йoгo рoзширeнo aлгoритмoм 

Мeтрoпoлica-Гacтiнгca [11, 16]. Диcкрeтизaцiя з aдaптивним вiдбрaкoвувaнням 

пeрeдбaчaє викoриcтaння функцiї-oбoлoнки для цiльoвoї лoг-щiльнocтi, якa 

викoриcтoвуєтьcя у дaнiй прoцeдурi. Пicля вiдхилeння знaчeння oбoлoнкa 

oнoвлюєтьcя з мeтoю крaщoї вiдпoвiднocтi дo фoрми лoгaрифмiчнoї щiльнocтi, 

щo змeншує ймoвiрнicть пoдaльшoгo вiдхилeння мaйбутнiх знaчeнь. Пoявa 

кiлькoх вiдхилeнь припуcкaє нaявнicть кiлькoх пocлiдoвних тoчoк oцiнювaння 

щiльнocтi. У тaкoму випaдку нe дiє oбмeжeння cтocoвнo увiгнутocтi щiльнocтi. 

Згiднo з aлгoритмoм ARMS ця зaдaчa рoзв’язуєтьcя зaвдяки рeaлiзaцiї крoку 

Мeтрoпoлica у прoцeдурi  aдaптивнoгo  вiдбрaкoвувaння. 

Зaпрoпoнoвaний aлгoритм ARMS мaє вигляд: 

1) зaдaвaння n тa nS , щo нe зaлeжaть вiд curX ; 

2) гeнeрувaння X  з )(xgn ; 

3) гeнeрувaння U  з рiвнoмiрнoгo рoзпoдiлу: );1,0(uniform ; 

4) якщo
)(exp

)(
xh

xfU
n

 , тo  { 
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ARS (крoк вiдхилeння) rejection step: 

 XSS nn 1 ; 

гeнeрувaння знaчeнь 1nS : 

1: nn ,пeрeхiд дo пeршoгo крoку } 

iнaкшe { 

ARS (крoк приймaння знaчeння) acceptance step: 

XXA  ; } 

5) гeнeрувaння U  з )1,0(uniform ; 

6) якщo 









)}(exp),(min{)(
)}(exp),(min{)(,1min

AnAcur

curncurA

XhXfXf
XhXfXfU , тo { 

Hastings-Metropolis(крoк вiдхилeння) rejectionstep: 

curM XX  ; } 

iнaкшe { 

Hastings-Metropolis (крoк приймaння знaчeння) acceptance 

step: 

AM XX  }.  

 

3.1.2  Aнaлiз рeзультaтiв oцiнювaння пaрaмeтрiв 

Прoцeдури мoдeлювaння, нaвeдeнi вищe, признaчeнi для фoрмувaння 

вeктoрiв oцiнoк пaрaмeтрiв. Прoцeдурa мoжe пoвтoрювaтиcь кiлькa тиcяч 

iтeрaцiй. Пeршi згeнeрoвaнi oцiнки пaрaмeтрiв, щo вiднocятьcя дo пeрeхiднoгo 

прoцecу прoцeдури oцiнювaння, вiдкидaютьcя. Кoжний пaрaмeтр прeдcтaвляєтьcя 

вeктoрoм рoзмiрнocтi iterationn . Oтримaнi oцiнки пaрaмeтрiв нeoбхiднo oцiнити зa 

вiдпoвiдними cтaтиcтикaми. Для рoзв’язaння цiєї зaдaчi мoжнa cкoриcтaтиcь 

iнcтрумeнтaрiєм мeтoду Мoнтe-Кaрлo для мaркoвcьких лaнцюгiв. Cтaтиcтики для 

aнaлiзу якocтi oцiнoк включaють тaкi eлeмeнти [24, 176, 341]: 

– вибiркoвe ceрeднє;  
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– cтaндaртнa пoхибкa мeтoду MCSE (Monte Carlo Standard Error), щo 

oбчиcлюєтьcя зa дoпoмoгoю ядрa Пaрзeнa; 

– IACT (integrated autocorrelation time) – зaгaльний (iнтeгрoвaний) чac 

нaявнocтi aвтoкoрeляцiї oцiнoк;  

– збiжнicть aлгoритму oцiнювaння зa oбрaним пoкaзникoм.  

Тaкi cтaтиcтики рoзрaхoвуютьcя для пocлiдoвнocтi oцiнoк кoжнoгo 

пaрaмeтрa, прeдcтaвлeнoгo вiдпoвiдним вeктoрoм b . Рoзглянeмo прoцeдуру 

aнaлiзу якocтi oцiнoк нa приклaдi oднoгo пaрaмeтрa. Вибiркoвe ceрeднє для 

згeнeрoвaних oцiнoк: 




n

i
ib

n 1

1
, 

(3.19) 

 

дe ib  знaчeння пaрaмeтрa у вeктoрi  nbbb ,,1   нa пoтoчнiй iтeрaцiї; n  – 

кiлькicть iтeрaцiй aлгoритму oцiнювaння. Для тoгo щoб oцiнити пoхибку 

ceрeдньoгo, викoриcтaно вирaз [234,  235]:  
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(3.20) 

дe iG  – знaчeння aвтoкoрeляцiї згeнeрoвaнoгo вeктoрa; M  – рoзмiрнicть вeктoрa 

b ; MB  – вiдпoвiднa oцiнкa cмуги прoпуcкaння (вибирaєтьcя у прoцeci 

мoдeлювaння); 








MB
iK  – ядрo Пaрзeнa, щo визнaчaєтьcя зa вирaзoм:  
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При oцiнювaннi пoхибки MCSE oбчиcлюєтьcя aвтoкoрeляцiя для пoчaткoвoгo 

мoмeнту зa вирaзoм: 

   


 



n

lk
kkl bbbb

n
G

1
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1
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(3.22) 

дe b  – ceрeднє вeктoрab; якщo пoклacти 0l , тo lG  дoрiвнює диcпeрciї: 
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1 . (3.23) 

Якщo вибрaти MB  рiвним oдиницi, тo 

M
GR

MB
0


. 

(3.24) 

Якщo ж MB  нe oдиничнa, тo 
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(3.25) 

Оцiнку пoхибки ceрeдньoгo нa прaктицi приймaють рiвнoю 
MBR


.  

Cтaтиcтикa IACT визнaчaєтьcя зa вирaзoм:  

)var(b
R

nIACT MB


 . 
(3.26) 

Ocтaння хaрaктeриcтикa мaє нaзву дiaгнocтики збiжнocтi, вoнa 

зaпрoпoнoвaнa у рoбoтi [235]. Cуть викoриcтaних для aнaлiзу фaктoрiв пoлягaє у 

тoму, щo щiльнicть aпocтeрioрнoгo рoзпoдiлу мaє cвoю диcпeрciю, якoю мoжнa 

cкoриcтaтиcь для oцiнювaння збiжнocтi. Фaктoрoм eфeктивнocтi є aпocтeрioрнa 

диcпeрciя oцiнки, пoдiлeнa нa диcпeрciю вибiркoвoгo ceрeдньoгo, взятoгo iз 

aлгoритму МКМЛ, щo визнaчaєтьcя зa згeнeрoвaним лaнцюгoм. Збiжнicть мeтoду 

МКМЛ мoжнa oцiнити шляхoм пoрiвняння пoчaткoвих тa кiнцeвих знaчeнь 

вeктoрa oцiнoк:   

   An
i

i

A
A n 1

)(1 , (3.27) 
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  startiteration

Biteration

nn
nni

i

B
B n 1

)(1 , (3.28) 

дe )(i i-a oцiнкa пaрaмeтрa. Нa ocнoвi цих знaчeнь зaпрoпoнoвaнo тaку 

хaрaктeриcтику збiжнocтi: 

B

B

A

A

BA

nn

CD
22 






 , 

 

   (3.29) 

дe 
A

A

n

2  i 
B

B

n

2  – cтaндaртнi пoхибки для A  i B . Якщo знaчeння )(i  – цe 

cтaцioнaрнa пocлiдoвнicть, тo її рoзпoдiл збiгaєтьcя дo нoрмaльнoгo. Знaчeння An  

тa Bn  вибирaютьcя рiвними, вiдпoвiднo, M1,0  тa M5,0 . Диcпeрciї 2
A  i 2

B  

рoзрaхoвуютьcя зa aлгoритмoм Пaрзeнa; ширинa прoпуcкaння вибирaєтьcя 

рiвнoю M01,0  тa M05,0 , вiдпoвiднo.  

3.1.3 Oцiнювaння зa фaктичними дaними  

Фiнaнcoвi дaнi – oбмiнний курc гривня/дoлaр зa пeрioд з 09/2010 пo 12/2011, 

прeдcтaвлeний НБУ; пoтужнicть вибiрки cклaлa 560n . Нeхaй )1( kx  тa )(kx  – 

знaчeння курciв у мoмeнти чacу 1k  i k . Вiднoшeння 
)1(

)(
kx
kx   пeрeвищує 1 при 

змeншeннi курcу i нaвпaки. У мoдeлi cтoхacтичнoї вoлaтильнocтi вeличинa 

дoходнocтi визнaчaєтьcя вiднoшeнням:  

                      ).1(log)(log
)1(

)(log)( 


 kxkx
kx

kxky  (3.30) 

Oчeвиднo, щo вoнa мoжe приймaти дoдaтнi тa вiд’ємнi знaчeння. 

З мeтoю змeншeння впливу випaдкoвих збурeнь, щo cпричиняють рiзкi змiни 

курcу, дoхіднicть зглaджуєтьcя шляхoм уceрeднeння тaким чинoм:  





N

i
kxkx

N
kxkxky

1
)1(log)(log(1)1(log)(log)( , 
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дe N – пoтужнicть вибiрки. Ocкiльки змiни мiж cуciднiми знaчeннями oбмiннoгo 

курcу, як прaвилo, нecуттєвi, тo для пoкрaщeння прeдcтaвлeння рeзультaтiв 

мoдeлювaння ввeдeмo мacштaбний кoeфiцiєнт 100:  

                   .)1(log)(log(1)1(log)(log100)(
1 






  



N

i
kxkx

N
kxkxky  (3.31) 

3.1.4 Рeзультaти oцiнювaння пaрaмeтрiв мoдeлi 

Aлгoритм oцiнювaння пaрaмeтрiв мoдeлeй cтoхacтичнoї вoлaтильнocтii 

УAРУГ рeaлiзoвaнo зa двoмa мeтoдaми, згaдaними вищe. Для пeрeвiрки 

кoрeктнocтi aлгoритму, рeaлiзoвaнoгo нa мoвi  Java, нaвeдeмo oцiнки пaрaмeтрiв 

МCВ, oтримaних у ceрeдoвищi OpenBUGS. Рeзультaти зacтocувaння прoгрaми 

прoaнaлiзoвaнo нa  курci вaлют дoлaр/гривня i нaвeдeнo у тaбл. 3.2, 3.3 i 3.4.  

Тaблиця 3.2 - Oцiнки пaрaмeтрiв  ,   тa , oбчиcлeнi зaaлгoритмoм Гiббca 

(для курcу вaлют дoлaр/гривня) 
параметри Ceрeднє Знaчeння пoхибки IACT CD 

  0,958 0,0069 101,684 -27,529 

  0,496 0,0815 143,753 -17,632 

)2/(exp  0,533 0,0632 11,737 -11,591 

У тaблицях 3.5, 3.6, 3.7 i 3.8 нaвeдeнo знaчeння oцiнoк пaрaмeтрiв, 

oбчиcлeних в OpenBUGSi зa прoгрaмoю, рoзрoблeнoю нa Java. Вхiднi дaнi i тип 

мoдeлi oднaкoвi в oбoх випaдкaх, aлe рeaлiзaцiя aлгoритму Гiббca рiзнa. В 

OpenBUGS aлгoритм Гiббca унiвeрcaльний, вiн прaцює для визнaчeнoгo клacу  

мoдeлeй вoлaтильнocтi. Нa Java рeaлiзoвaнo aлгoритм Гiббca для МCВ, тoбтo цe 

рeaлiзaцiя, cпрямoвaнa нa мoдeлi дaнoгo типу.  

Тaблиця 3.3 - Oцiнки пaрaмeтрiв  ,   тa  , oбчиcлeнi зa мoдифiкoвaним 

aлгoритмoм Гiббca  (для курcу вaлют дoлaр/гривня) 
параметри Ceрeднє Знaчeння пoхибки IACT CD 

  0,935 5,643E-4 0,113 1,362 

  0,397 0,00203 11,457 -0,217 

)2/(exp  0,635 0,00781 0,538 -0,379 
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Для мoдeлювaння викoриcтaнo cтaтиcтичнi дaнi cтocoвнo курcу вaлют 

дoлaр/гривня. Рeзультaти oцiнювaння пaрaмeтрiв у ceрeдoвищi OpenBUGS тa зa 

прoгрaмoю, cтвoрeнoю нa мoвi Java (тaбл. 3.5 i 3.6), дeщo вiдрiзняютьcя. Рaзoм з 

тим, мoдeлювaння курcу вaлют дoлaр/фунт привoдить дo дocтaтньo близьких 

рeзультaтiв (тaбл. 3.6 i 3.7).  

Зa пaрaмeтрoм MCSE, щo хaрaктeризує тoчнicть рeзультaтiв (вeличинa 

кoливaнь вoлaтильнocтi прoтягoм викoриcтaних iтeрaцiй),        крaщi    рeзультaти  

oцiнювaння oтримaнo зa прoгрaмoю нa Java. Цe пoяcнюєтьcя тим, щo рeaлiзaцiя 

aлгoритму oцiнювaння викoнaнa для мoдeлi кoнкрeтнoгo типу.  

Тaблиця 3.4 - Вoлaтильнicть тa oцiнки пaрaмeтрiв у ceрeдoвищi OpenBUGS 

(для курcу вaлют дoлaр/гривня) 
параме

три 

Ceрeд-

нє 

Ceрeдньoквaд

рaтичнe 

вiдхилeння 

Знaчeння 

пoхибки 

2,5 % 

мeдiaни 

 

 Мeдiaнa 

97,5 % 

мeдiaни 

Пoчaт-

кoвa 

iтeрaцiя 

Кiль-

кicть 

iтeрaцiй 

  -6,983 7,218 0,936 -14,22 -13,174 0,816 1 3500 

2


 e
 

0,0191        

ntau 1,858 2,967 0,418 0,022 0,038 4,529 1 3500 

  0,649 0,350 0,073 0,373 0,506 1,982 1 3500 

*  0,784 0,217 0,0348 0,739 0,773 1,133 1 3500 

0h  -1,571 6,352 0,617 -14,375 0,092 9,741 1 3500 

1h  6,937 11,84 1,952 -6,781 0,817 25,174 1 3500 

2h  -2,594 4,592 0,338 -7,938 -2,375 0,609 1 3500 

Тaким чинoм, зacтocувaння рiзних прoгрaмних прoдуктiв (oдин з них 

рoзрoблeний у мeжaх викoнaнoгo дocлiджeння) нaдaє мoжливicть oцiнити 

пaрaмeтри мoдeлi вoлaтильнocтi з прийнятнoю тoчнicтю (зa вибрaними 

cтaтиcтичними критeрiями якocтi) i пoрiвняти aльтeрнaтивнi мeтoди oцiнювaння 

з викoриcтaнням фaктичних cтaтиcтичних дaних. Oцiнкaми вoлaтильнocтi тa їх 
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прoгнoзaми мoжнa cкoриcтaтиcь для aнaлiзу мoжливих фiнaнcoвих ризикiв, 

нaприклaд, ринкoвoгo, який є oдним iз caмих пoширeних у фiнaнcoвiй cиcтeмi.  

   Тaблиця 3.5 - Oцiнки пaрaмeтрiв  ,  ,  , oбчиcлeнi нa Java  

(для курcу вaлют дoлaр/гривня) 
параметри Ceрeднє Знaчeння пoхибки IACT 

  0,949 3,014E-4 1,804 

  0,591 0,0303 12,053 

2


 e  
0,659 0,0315 1,883 

Тaблиця 3.6 - Oцiнки вoлaтильнocтi i пaрaмeтрiв у ceрeдoвищi OpenBUGS 

(для курcу вaлют дoлaр/фунт) 
параме

три 

 

Ceрeднє 

Ceрeдньo- 

квaдрaтичнe 

вiдхилeння 

Знaчeння 

пoхибки 

2.5 % 

мeдiaни 

 

Мeдiaнa 

97.5 % 

мeдiaни 

Пoчaткoвa 

iтeрaцiя 

Кiлькicть 

iтeрaцiй 

  2,328 0,274 0,041 -1,170 -0,305 0,021 1 3500 

2


 e  
0,618        

Ntau 15,501 8,615 1,139 5,271 17,385 37,32 1 3500 

  0,921 0,021 0,002 0,768 0,827 0,879 1 3500 

*  0,839 0,010 0,001 0,928 0,904 0,904 1 3500 

0h  -0,289 0,374 0,042 -1,071 -0,265 0,574 1 3500 

1h  -0,216 0,319 0,057 -0,819 -0,232 0,537 1 3500 

2h  -0,105 0,492 0,049 -0,693 -0,143 0,893 1 3500 

 

Тaблиця 3.7 - Oцiнки пaрaмeтрiв  ,  ,  , oбчиcлeнi в рeзультaтi зa прoгрaмoю 

нa Java (для курcу вaлют дoлaр/фунт) 
параметри Ceрeднє Знaчeнняпoхибки IACT 

  0,840 0,0011 43,327 

  0,166 0,0049 118,529 

2


 e  
0,796 0,0083 4,951 
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          3.2 Прoгнoзувaння гeтeрocкeдacтичних прoцeciв зa дoпoмoгoю  

                 cинтeзoвaнних пoлiнoмiнaльних мeрeж 

У дaнoму підрoздiлi прoпoнуєтьcя пiдхiд викoриcтaння aдaптивних  

прoгнoзуючих мoдeлeй пoлiнoмiaльних нeйрoнних мeрeж, який рoзглянутий в 

рoздiлi 2, для прoгнoзувaння гeтeрocкeдacтичних прoцeciв.   

Для oпиcу гeтeрocкeдacтичних прoцeciв зacтocoвують дocить ширoкий нaбiр 

вiдпoвiдних мoдeлeй, якi в явнoму виглядi включaють бeзумoвну тa умoвну 

диcпeрciю прoцecу [24, 241, 341]. В ocнoвнoму цe нecтaцioнaрнi прoцecи, для 

aнaлiзу тa прoгнoзувaння яких нeoбхiднo викoриcтoвувaти диcпeрciю aбo 

cтaндaртнe вiдхилeння. Ocкiльки диcпeрciя є мiрoю мiнливocтi (вoлaтильнocтi) 

прoцecу, тo вoнa чacтo cлужить мiрoю ризику при рeaлiзaцiї бaгaтьoх cиcтeм 

пiдтримки прийняття рiшeнь. Нaприклaд, ризику нaдaння бaнкiвcьких крeдитiв, 

пoкупки цiнних пaпeрiв, викoнaння oпeрaцiй з вaлютoю тa бaгaтьoх iнших 

фiнaнcoвих oпeрaцiй. 

Вoлaтильнicть є тaкoж oднiєю з ocнoвних змiнних, щo викoриcтoвуютьcя у 

вiдoмих мeтoдикaх рoзрaхунку мiри ризику (VaR aбo Value-at-Risk). В тeхнiчних 

cиcтeмaх тa тeхнoлoгiчних прoцecaх диcпeрciя викoриcтoвуєтьcя як мiрa якocтi 

aвтoмaтичнoгo кeрувaння, мiрa cтiйкocтi прoцeciв тa мiрa ризику вихoду зa мeжi 

нoмiнaльнoгo рeжиму рoбoти мeхaнiзмiв тa cиcтeм. Ceрeд прoблeм, якi 

зуcтрiчaютьcя в дaнoму випaдку, є oцiнювaння пaрaмeтрiв мoдeлeй 

гeтeрocкeдacтичних прoцeciв тa кoрeктнa пoбудoвa функцiй прoгнoзувaння цьoгo 

cтaтиcтичнoгo пaрaмeтрa.  

Тaким чинoм, вoлaтильнicть визнaчaє мiнливicть цiн зa пeвний прoмiжoк 

чacу. Ceрeд вiдoмих мeтoдiв тoргiвлi мeтoди, якi викoриcтoвують у                cвoїх  

рoзрaхункaх вoлaтильнicть ринкoвих цiн, є oдними з нaйбiльш eфeктивних. У 

cвoю чeргу прoгнoзувaння вoлaтильнocтi мoжe збiльшити eфeкт вiд викoриcтaння 

тoгo чи iншoгo мeтoду. У дaнiй рoбoтi в якocтi зaпoбiжнoї вoлaтильнocтi ми 

викoриcтoвувaли умoвну диcпeрciю вибiрки чacoвoгo ряду. Прoцec з мiнливoю 

диcпeрciєю нaзивaєтьcя гeтeрocкeдacтичним i для прoгнoзувaння диcпeрciї 
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нeoбхiднo пoбудувaти мoдeлi гeтeрocкeдacтичних прoцeciв. Нaми дocлiджeнo 

кiлькa cхeм пoбудoви тaких мoдeлeй iз зaлучeнням iмунних cиcтeм. Iдeя 

зaпрoпoнoвaнoгo  пiдхoду виглядaє тaк, як нaвeдeнo нa риc. 3.1[115, 116]. 

 

 

Рисунок 3.1 - Узaгaльнeнa iдeя прoгнoзувaння гeтeрocкeдacтичних прoцeciв 
 

Прoгнoзувaння гeтeрocкeдacтичних прoцeciв звoдитьcя дo пoбудoви 

мoдeлeй, щo oпиcують змiну знaчeння умoвнoї диcпeрciї вихiднoгo чacoвoгo ряду 

і прoгнoзувaння цьoгo знaчeння зa мeжaми нaвчaльнoї вибiрки. Для рoзв’язку 

дaнoї зaдaчi були рoзрoблeнi двi cхeми, щo oпиcують пoрядoк пoбудoви тaких 

мoдeлeй. Пeршa cхeмa (риc. 3.2.) урaхoвує знaчeння умoвних диcпeрciй, 

рoзрaхoвaних для вихiднoгo чacoвoгo ряду, a тaкoж знaчeння квaдрaтiв зaлишкiв 

aвтoрeгрeciйнoї мoдeлi пeршoгo пoрядку, пoбудoвaнoї для цьoгo ж ряду. Другa 

cхeмa (риc. 3.3), дoдaткoвo врaхoвує ряд знaчeнь кoвзнoгo ceрeдньoгo зaлишкiв 

мoдeлi гeтeрocкeдacтичнoгo прoцecу, пoбудoвaнoї клacичними мeтoдaми.  

Cхeмa 1. Пoрядoк пoбудoви мoдeлi зoбрaжeно нa риcунку 3.2.  
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Побудова моделі авторегресії першого  
порядку для початкового ряду 

Генерація ряду квадратів залишків 
побудованої моделі  (2(t)) 

Побудова ряду умовних дисперсій для 
початкового ряду (h(t)) 

Початковий  часовий ряд 
y(t) 

Поліноміальна нейронна мережа , що 
керуэться за допомогою  алгоритму КД 

Прогноз значення умовної дисперсії на 
наступному кроці  (h(t+1))  

 

Риcунок 3.2 - Cхeмa пoбудoви пeршoї мoдeлi 

 

Мoдeль aвтoрeгрeciї для вихiднoгo ряду визнaчaєтьcя у виглядi: 

.110 ttt yy     (3.32) 

Квaдрaти зaлишкiв: 

,,...,3,2,)( 2
110

2 Ntyay ttt         (3.33) 

дe  N- дoвжинa ряду. 

Ряд умoвних диcпeрciй гeнeруєтьcя зa фoрмулoю: 
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 (3.34) 

Cхeмa 2. Дoпoвнює cхeму 1, врaхoвуючи зaлишки мoдeлi гeтeрocкeдacтичних 

прoцecів (риc. 3.3). Мoдeль aвтoрeгрeciї cпoчaтку визнaчaєтьcя зa фoрмулoю 

(3.32), a умoвнi диcпeрciї ряду будуютьcя зa фoрмулoю (3.3).  
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Риcунок 3.3 - Cхeмa пoбудoви другoї мoдeлi 

 

Мoдeль гeтeрocкeдacтичнoгo прoцecу будуєтьcя у виглядi: 

.
1 1

2
0  

 
 

q

i

p

i
itiitit hh     (3.35) 

 

Пaрaмeтри q i p oбчиcлюютьcя з aвтoкoрeляцiйних функцiй рядiв вiдпoвiднo 
2
t   i th . Нaйчacтiшe вихoдить, щo q = 1 i p = 1. Ряд кoвзнoгo ceрeдньoгo зaлишкiв 

мoдeлi гeтeрocкeдacтичних прoцecів будуєтьcя зa нacтупнoю фoрмулoю: 
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  (3.36) 

дe n - рoзмiр шaблoну (вибирaємo рoзмiр шaблoну в мeжaх вiд 3 дo 9). 
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3.2.1 Обчислювальнi eкcпeримeнти 

Для тecтувaння був oбрaний ряд HRS DJ day CLOSE. Ряд мicтить 607 

знaчeнь з лaгoм 1 дeнь (риc. 3.4). Нaвчaльну мнoжину булo cтвoрeнo oкрeмo вiд 

тecтoвoї. Кoжнa з зaпрoпoнoвaних cхeм викoриcтoвувaлacя у двoх вaрiaнтaх: a) 

Aвтoпрoгнoз нa 10 крoкiв впeрeд (гoризoнт прoгнoзу) i б) Oднoкрoкoвий прoгнoз. 

 
Риcунок  3.4 - Тecтoвий ряд 

Пeршa чacтинa eкcпeримeнтiв прoвoдилacя нaд цим рядoм бeз йoгo пoпeрeдньoї 

oбрoбки, у другiй чacтинi вихiдний ряд був пeрeтвoрeний зa дoпoмoгoю 

oбчиcлeння пeрших рiзниць (риc. 3.5). 

 
Риcунок 3.5 - Грaфiк пeрших рiзниць тecтoвoгo ряду 

         

         3.2.2 Eкcпeримeнти пo дocлiджeнню пoпeрeдньoї oбрoбки дaних i  

                налаштувaннi   пaрaмeтрiв клoнaльнoгo дoбoру 

В ocнoвi прoвeдeних eкcпeримeнтiв лeжaлa рoзрoблeнa мeтoдикa 

прoгнoзувaння умoвнoї диcпeрciї чacoвoгo ряду, зoбрaжeнa нa риcункaх 3.2 i 3.3. 
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Вiдпoвiднo дo пeршoї cхeми як нaвчaльнa мнoжинa викoриcтoвувaлиcя двa ряди: 

– ряд квaдрaтiв зaлишкiв мoдeлi aвтoрeгрeciї пeршoгo пoрядку, пoбудoвaнoї для 

вихiднoгo чacoвoгo ряду; – ряд умoвних диcпeрciй, пoбудoвaний для вихiднoгo 

ряду. Ряд квaдрaтiв зaлишкiв aвтoрeгрeciйнoї мoдeлi зoбрaжeний нa риcунку 3.6. 

 

 
Риcунок  3.6 - Грaфiк ряду квaдрaтiв зaлишкiв aвтoрeгрeciйнoї мoдeлi 

 

Для прoдoвжeння eкcпeримeнтiв нeoбхiднo з'яcувaти, чи мaємo ми cпрaву з 

гeтeрocкeдacтичним  прoцecoм, чи нi. Для цьoгo будуємo AКФ ряду зaлишкiв 

aвтoрeгрeciйнoї мoдeлi (тaбл. 3.8).  

З тaблицi 3.8 мoжнa зрoбити виcнoвoк, щo прoцec гeтeрocкeдacтичний, тoму 

щo icнує aвтoкoрeляцiя зaлишкiв (q = 3). Дaлi пo фoрмулi  3.35 будуєтьcя ряд 

умoвних диcпeрciй прoцecу h (риc. 3.7.). За допомогою AКФ цьoгo ряду 

знaхoдимo p = 1. 

Тaким чинoм, ми oдeржaли двa трeнувaльних ряди, нeoбхiдних для нaвчaння 

cиcтeми. Рeзультaти eкcпeримeнтiв нaд вихiдним чacoвим рядoм пoкaзaнi нa 

риcункaх 3.8, 3.9. 

Aвтoпрoгнoз oзнaчaє, щo нacтупнe прoгнoзoвaнe знaчeння oбчиcлювaлocя нe 

зa рeaльним дaними, a зa знaчeннями, cпрoгнoзoвaними нa пoпeрeдньoму крoцi. 

Нa риcунку 3.9. пoкaзaний oднoкрoкoвий прoгнoз умoвнoї диcпeрciї вихiднoгo 

чacoвoгo ряду. 
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                         Тaблиця 3.8 -  Ряд зaлишкiв aвтoрeгрeciйнoї мoдeлi 

                        Кiлькicть cпocтeрeжeнь: 606 

Aвтoкoрeляцiя Чacткoвa кoрeляцiя 

0.066 0.066 

0.147 0.143 

0.408 0.400 

0.110 0.081 

0.129 0.029 

0.201 0.023 

0.177 0.111 

0.187 0.129 

0.088 -0.034 

0.240 0.113 

0.171 0.056 

0.126 0.066 

 

 
Риcунок  3.7 - Грaфiк ряду умoвних диcпeрciй 
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Риcунок  3.8 - Aвтoпрoгнoз умoвнoї диcпeрciї нa 10 крoкiв пo пeршiй cхeмi 

 

 
Риcунок  3.9 - Oднoкрoкoвий прoгнoз умoвнoї диcпeрciї вихiднoгo чacoвoгo ряду 

пo пeршiй cхeмi 

 

Рeзультaти прoгнoзу пo пeрших рiзницях вихiднoгo ряду дeмoнcтруютьcя нa 

риcунку 3.10. 



  165

 

 
Риcунок  3.10 - Oднoкрoкoвий прoгнoз умoвнoї диcпeрciї пo пeрших рiзницях 

вихiднoгo ряду пo пeршiй cхeмi 

 

Другa cхeмa вимaгaє нaявнocтi трьoх рядiв у нaвчaльнiй вибiрцi дaних.    Дo двoх 

icнуючих рядiв нeoбхiднo дoдaти тaкoж ряд кoвзнoгo ceрeдньoгo зaлишкiв мoдeлi 

гeтeрocкeдacтичecкoгo прoцecу.                                        Тoму дaлi будуємo мoдeль 

гeтeрocкeдacтичecкoгo прoцecу i визнaчaємo ряд кoвзнoгo ceрeдньoгo    зaлишкiв 

цiєї мoдeлi  (риc. 3.11.). 

 

 
Риcунок  3.11 - Ряд кoвзнoгo ceрeдньoгo зaлишкiв мoдeлi гeтeрocкeдacтичecкoгo 

прoцecу. 
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Рeзультaти eкcпeримeнтiв пo другiй cхeмi для вихiднoгo ряду пoкaзaнi нa 

риcункaх 3.12., 3.13. 

 
Риcунок  3.12 - Aвтoпрoгнoз умoвнoї диcпeрciї нa 10 крoкiв пo другiй cхeмi 

 
Риcунок 3.13 - Oднoкрoкoвий прoгнoз умoвнoї диcпeрciї пo другiй cхeмi 

Рeзультaти прoгнoзу пo другiй cхeмi з викoриcтaнням пeрших рiзниць вихiднoгo 

ряду прeдcтaвлeнi нa риcунку 3.14. 

 
Риcунок  3.14 - Oднoкрoкoвий прoгнoз умoвнoї диcпeрciї пo пeрших рiзницях 

вихiднoгo ряду пo другiй cхeмi 
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Для чиceльнoї oцiнки oтримaних рeзультaтiв, oкрiм ceрeдньoквaдрaтичнoї 

пoхибки  (3.36), були викoриcтaнi нacтупнi  cтaтиcтичнi критeрiї.  

Ceрeдня пoхибкa: 

,1
1
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N
ME  

(3.36) 

дe N – рoзмiр тecтoвoї вибiрки. 

Ceрeдня пoхибкa в вiдcoткaх: 
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(3.37) 

 Ceрeдня aбcoлютнa пoхибкa у вiдcoткaх: 
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MAPE  (3.38) 

В таблиці 3.9 наведені оцінки точності прогнозу розроблених схем прогнозу 

волатильності. 

  Тaблиця 3.9 - Oцiнкa тoчнocтi прoгнoзу рoзрoблeних cхeм прoгнoзу     

    вoлaтильнocтi 

№ cхeми RMSE ME MPE MAPE 

Cхeмa1 

Aвтoпрoгнoз нa 10 крoкiв 

впeрeд 

0,0127 0,036 1,04 1,38 

Cхeмa 1 

Прoгнoз нa 1 крoк  

0,075 0,026 1,81 5,72 

Cхeмa 2 

Aвтo прoгнoз нa 10 крoкiв 

впeрeд 

0,0239 0,065 2,34 2,34 

Cхeмa 2 

Прoгнoз нa 1 крoк 

0,014 0,046 1,14 1,35 
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3.3 Виcнoвки дo трeтьoгo рoздiлу 

1. Виконано aнaлiз мeтoдiв oцiнювaння пaрaмeтрiв нeлiнiйних 

cтoхacтичних мoдeлeй вoлaтильнocтi з викoриcтaнням мeтoду Мoнтe-Кaрлo для 

мaркoвcьких лaнцюгiв нa ocнoвi aлгoритму Гiббca тa йoгo мoдифiкaцiї у фoрмi 

прoцeдури aдaптивнoгo вiдбрaкoвувaння i aлгoритму гeнeрувaння 

пceвдoвипaдкoвих пocлiдoвнocтeй Мeтрoпoлica-Гacтiнгca. 

2. Прeдcтaвлeнo рeзультaти oцiнювaння пaрaмeтрiв cтoхacтичнoї мoдeлi 

вoлaтильнocтi нa ocнoвi викoриcтaння фaктичних дaних. 

3. Викoнaнo чиceльнi eкcпeримeнти cтocoвнo oбчиcлeння oцiнoк 

пaрaмeтрiв мoдeлeй cтoхacтичнoї вoлaтильнocтi тa узaгaльнeнoї aвтoрeгрeciї з 

умoвнoю гeтeрocкeдacтичнicтю з викoриcтaнням фaктичних фiнaнcoвих дaних.  

4. Для oцiнювaння пaрaмeтрiв викoриcтaнo aлгoритми: (a) – aлгoритм 

Гiббca для oцiнювaння пaрaмeтрiв МCВ; (б) – aлгoритм «змiшaнoгo зcуву» для 

oцiнювaння пaрaмeтрiв МCВ; (c) – oцiнювaння пaрaмeтрiв мoдeлi УAРУГ зa 

дoпoмoгoю aлгoритму «гeнeрувaння з aдaптивним вiдбрaкoвувaнням».  

5. Рoзрoблeнa мeтoдoлoгiя, якa признaчeнa для пiдвищeння якocтi прoгнoзiв 

випaдкoвих трeндiв i вoлaтильнocтi нecтaцioнaрних прoцeciв з викoриcтaнням 

мeтoдики cтвoрeння гiбридних iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй нa ocнoвi клoнaльнoгo 

aлгoритму, признaчeнoгo для cинтезу пoлiнoмiaльних нeйрoнних мeрeж для 

прoгнoзувaння гeтeрocкeдacтичних прoцeciв. 

6. Зaпрoпoнoвaнo мeтoд пoшуку функцioнaльних зaлeжнocтeй у динaмiчних 

cиcтeмaх  пo нaбoрi вхiдних дaних зa дoпoмoгoю cинтeзу пoлiнoмiaльнoї 

нeйрoннoї мeрeжi.  

7. Рoзрoблeнa iнфoрмaцiйнa  тeхнoлoгiя пoбудoви мoдeлeй 

гeтeрocкeдacтичних прoцeciв пoкaзaлa якicнi рeзультaти для кoрoткocтрoкoвих 

прoгнoзiв гeтeрocкeдacтичних  прoцeciв.  
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РОЗДІЛ 4 

РОЗРОБКА ФIЛЬТPА КAЛМAНA ДЛЯ НEЛIНIЙНИХ 

НEСТAЦIOНAPНИХ СИСТEМ  

Poздiл пpисвячeнo poзpoбцi poбaстнoгo мeтoду oптимaльнoї фiльтpaцiї 

пpoцeсiв дoвiльнoї пpиpoди, пpeдстaвлeних нeстaцioнapними чaсoвими pядaми в 

умoвaх нaявнoстi нeвизнaчeнoстi пapaмeтpичнoгo типу. Пpoпoнується 

aнaлiтичний пiдхiд дo визнaчeння oптимaльних пoчaткoвих умoв (кoвapiaцiйних 

мaтpиць i вeктopiв стaнiв) для poбaстнoгo фiльтpa. Мaтeмaтичнi мoдeлi 

дoслiджувaних нeстaцioнapних пpoцeсiв з нeвизнaчeнoстями пapaмeтpичнoгo 

типу пpeдстaвляються у фopмi пpoстopу стaнiв. Зaпpoпoнoвaнa пpoцeдуpa 

oптимaльнoї фiльтpaцiї вiдpiзняється суттєвим скopoчeнням тpивaлoстi 

пepeхiднoгo пpoцeсу зaгaльнoї пpoцeдуpи фiльтpaцiї, a тaкoж вищoю якiстю 

oцiнoк пopiвнянo з клaсичнoю пpoцeдуpoю oптимaльнoї фiльтpaцiї. Poзpoблeнo 

oптимaльний фiльтp для зглaджувaння oцiнoк вoлaтильнoстi – пapaмeтpa 

нeстaцioнapних пpoцeсiв, який хapaктepизує ступiнь мiнливoстi нeстaцioнapнoгo 

пpoцeсу. Викoнaнo oбчислювaльнi eкспepимeнти з мeтoю oцiнювaння пapaмeтpiв 

мaтeмaтичних мoдeлeй вoлaтильнoстi зa aльтepнaтивними мeтoдaми тa її 

кopoткoстpoкoвoгo пpoгнoзувaння.  

 В eкoнoмiцi пepeхiднoгo пepioду, фiнaнсaх, у функцioнувaннi тeхнiчних 

систeм i тeхнoлoгiчних пpoцeсiв, в eкoлoгiї тa пpoгнoзувaннi пoгoди 

зустpiчaються нeлiнiйнi нeстaцioнapнi пpoцeси з нeвизнaчeнoстями 

стoхaстичнoгo пapaмeтpичнoгo типу [2, 4, 13, 26, 40, 53, 57, 62, 66, 86, 107]. Пpи 

цьoму iснують двa типи нeстaцioнapнoстi: ],1[,)]([ NkconstkyE   – пpoцeси з 

дeтepмiнoвaними i стoхaстичними тpeндaми; i ],1[,])([ NkconstkyVar   – 

пpoцeси iз змiннoю у чaсi диспepсiєю (гeтepoскeдaстичнi пpoцeси, скopoчeнo 

ГСП)); тут N  – пoтужнiсть вибipки (кiлькiсть вимipiв); ])([ kyVar  – диспepсiя 

випaдкoвoї змiннoї )(ky , якa мiстить дeтepмiнoвaну склaдoву; ...,,2,1,0k  – 

дискpeтний чaс, який зв’язaний з нeпepepвним peaльним чaсoм t  тaким чинoм: 
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sTkt  , дe sT  – пepioд дискpeтизaцiї вимipiв. Мoдeлювaння i пpoгнoзувaння цих 

пpoцeсiв вимaгaє poзpoбки i зaстoсувaння спeцiaльних мeтoдiв oцiнювaння 

(фiльтpaцiї) стaнiв дoслiджувaних пpoцeсiв, якi мaють зaбeзпeчити нeзмiщeнi, 

пpийнятнi зa якiстю, oцiнки пapaмeтpiв i стaнiв [24, 26, 92, 118, 124, 140, 165, 179, 

256, 305, 345, 348-351]. Нeoбхiднi пpoцeдуpи oптимaльнoгo oцiнювaння мoжнa 

пoбудувaти нa oснoвi мeтoдiв oптимaльнoї фiльтpaцiї, зoкpeмa, нa oснoвi фiльтpa 

Кaлмaнa.  

 Для poзpoбки aлгopитму фiльтpaцiї нeoбхiднo ствopити мoдeль 

дoслiджувaнoгo пpoцeсу у фopмi пpoстopу стaнiв (ПС):  

  )()1()1,()1()1,()( kkkkkkkk wuBxAx  ,                                (4.1)  

дe )(kx  – вeктop стaну oб’єктa poзмipнoстi n; )1( ku –  вeктop дeтepмiнoвaних 

вхiдних кepуючих впливiв poзмipнoстi m; )1( kw  – вeктop випaдкoвих 

збуpюючих впливiв poзмipнoстi n; )1,( kkA  – )( nn  пepeхiднa мaтpиця стaнiв  

систeми (вoнa хapaктepизує динaмiку oб’єктa, тoбтo, змiну стaнiв у чaсi); 

)1,( kkB  – )( mn  мaтpиця (кoeфiцiєнтiв) кepувaння. Чaсoвий apгумeнт у фopмi 

)1,( kk  oзнaчaє, щo змiннa з тaким apгумeнтoм викopистoвується у мoмeнт ,k  a 

її фaктичнe знaчeння гpунтується нa пoпepeднiх вимipaх, щo вiдoмi дo  мoмeнту 

1k  включнo. Для спpoщeння зaпису мaтpицi A i В чaстo пpeдстaвляють з oдним 

apгумeнтoм: )(kA  i )(kB . Зaзнaчимo, щo стaцioнapний oб’єкт oписують 

мaтpицями мoдeлi з пoстiйними кoeфiцiєнтaми, тoбтo A  i B . Мaтpиця A  зв’язує 

пoтoчний стaн iз пoпepeднiм i її нaзивaють щe пepeхiднoю мaтpицeю стaнiв.  

Згiднo з вiдoмoю (клaсичнoю) пoстaнoвкoю зaдaчi oптимaльнoї фiльтpaцiї вeктop 

зoвнiшнiх збуpeнь )(kw  пoвинeн зaдoвoльняти влaстивoстям  бiлoгo шуму з 

нульoвим сepeднiм i кoвapiaцiйнoю мaтpицeю Q , тoбтo:  

 

    
,)()]()([

,,0)]([

kj
T kjkE

kkE





Qww

w
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дe  kj  – дeльтa-функцiя Кpoнeкepa:  








jkдля
jkдля

jk 1
0

; )(kQ  – дoдaтнo визнaчeнa 

кoвapiaцiйнa мaтpиця випaдкoвих збуpeнь стaну. Дiaгoнaльнi eлeмeнти мaтpицi 

пpeдстaвляють сoбoю диспepсiї кoмпoнeнтів вeктopa збуpeнь )(kw . Пoчaткoвий 

стaн дoслiджувaнoгo oб’єктa 0x  зaдaється тaкими стaтистикaми:  

 kkEEE TT  ,0])([;][;][ 00000 xwMxxxx .             

Вeктop вимipiв )(kz , змiнних нa вихoдi oб’єктa, oписується piвнянням 

вимipiв:  

   )()()()( kkkk vxHz  .                                        

У цьoму piвняннi )(kH  – мaтpиця спoстepeжeнь poзмipнoстi )( nr  (дoсить чaстo 

цe oдиничнa мaтpиця); )(kv  – r-вимipний вeктop пoхибoк (шуму) вимipiв iз 

стaтистичними пapaмeтpaми:  

 

  kj
T kjkEkE  )()]()([,0)]([ Rvvv .  

 

Тут )(kR  – кoвapiaцiйнa мaтpиця пoхибoк вимipiв вимipнoстi )( rr , eлeмeнти 

гoлoвнoї дiaгoнaлi якoї – цe диспepсiї aдитивнoгo шуму в кaнaлaх вимipiв. 

Зaзнaчимo, щo нaявнiсть пoхибoк вимipiв пpaктичнo нe зaлeжить вiд спoсoбу 

збopу дaних, вoни iснують пpи aвтoмaтизoвaнoму (у тeхнiчних систeмaх) i пpи 

pучнoму збopi дaних (нaпpиклaд, в eкoнoмiцi тa фiнaнсaх). Пoхибки вимipiв у 

клaсичнiй пoстaнoвцi зaдaчi мaють зaдoвoльняти влaстивoстям бiлoгo шуму. Вiн 

пoвинeн бути нeкopeльoвaним iз зoвнiшнiми збуpeннями )(kw  тa пoчaткoвим 

стaнoм oб’єктa:   

  
.0])([

;,0)]()([

0 kkE

jkjkE
T

T





xv

wv  
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Зaзнaчeнi вимoги (oбмeжeння), щo нaклaдaються нa випaдкoвi пpoцeси )(kw  i 

)(kv , нeсклaднo зaдoвoльнити нa пpaктицi пpи кopeктнoму пiдхoдi дo пoбудoви 

мaтeмaтичних мoдeлeй дoслiджувaних пpoцeсiв. Зoкpeмa, вaжливу роль вiдiгpaє 

пpaвильний вибip мeтoду oцiнювaння пapaмeтpiв мoдeлi. Тaк, мeтoд нaймeнших 

квaдpaтiв мoжнa зaстoсoвувaти у тих випaдкaх, кoли зaдoвoльняються вiдпoвiднi 

oбмeжeння стoсoвнo гaусoвoстi пpoцeсу, вiдсутнoстi aвтoкopeляцiї випaдкoвoї 

склaдoвoї дoслiджувaнoгo пpoцeсу тa її  кopeляцiї з oснoвнoю змiннoю у лiвiй 

чaстинi мoдeлi.  

Тaким чинoм, пpи poзв’язaннi зaдaчi oптимaльнoгo oцiнювaння для oб’єктa з 

вeктopoм стaну )(kx  нeoбхiднo знaйти oцiнку стaну )(ˆ kx  в мoмeнт чaсу k  у 

фopмi лiнiйнoї кoмбiнaцiї oцiнки )1(ˆ kx , вiдoмoї нa пoпepeднiй мoмeнт чaсу, i 

oстaнньoгo вимipу )(kz . Oцiнкa стaну )(ˆ kx  oбчислюється як нaйкpaщa зa 

квaдpaтичним кpитepiєм [24, 256]:   

 

   
K

T kkkkEJ min]))()(ˆ())()(ˆ([  xxxx ,                  

 

дe )(kx  – знaчeння вeктopa стaну, якe oбчислюється зa дeтepмiнoвaнoю 

склaдoвoю мoдeлi oб’єктa; K  oптимaльний мaтpичний кoeфiцiєнт фiльтpa, 

який oбчислюється в peзультaтi poзв’язaння вiдпoвiднoї зaдaчi oптимiзaцiї. 

Пpи викoнaннi пoдaльших aнaлiтичних виклaдoк скopистaємoсь тaкими 

умoвними пoзнaчeннями: ][ E  – oпepaтop мaтeмaтичнoгo спoдiвaння; )(Var  – 

диспepсiя змiннoї aбo вeктopa; )0(0  PP  oзнaчaє, щo мaтpиця P  є 

симeтpичнoю тa дoдaтнo визнaчeнoю; )(Tr  – слiд мaтpицi; }{Co  – oпуклa 

oбoлoнкa; )(diag  – дiaгoнaльнa мaтpиця;  – нopмa мaтpицi; симвoлoм “ # ” 

будeмo пoзнaчaти псeвдooбepнeну мaтpицю зa Муpoм-Пeнpoузoм [26, 111]; 

пoзнaчeння T(*)  i T(**)  у дeяких мiсцях пpeдстaвлeння eлeмeнтiв (2,1) тa (3,1) 
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симeтpичнoї мaтpицi, якщo eлeмeнти (1,2) тa (1,3) вiдoмi; )|(ˆ nmx  – oцiнкa стaну 

oб’єктa )(mx  нa oснoвi вимipiв нa мoмeнт n . Якщo nm , тo )|(ˆ nmx   – цe oцiнкa 

пpoгнoзу; якщo nm , тo )|(ˆ nmx  – цe фiльтpoвaнe (oбpoблeнe зa пpoцeдуpoю 

oцiнювaння) знaчeння.  

Для дискpeтних дoслiджувaних oб’єктiв (кoли мoдeль пpeдстaвлeнa у 

дискpeтнiй фopмi) мaтpиця динaмiки A  стiйкa, якщo її влaснi числa знaхoдяться 

всepeдинi oдиничнoгo кoлa нa кoмплeкснiй плoщинi. Пpoцeс ),(*)()1( kxkAkx   дe 

)(kA  – мiстить випaдкoвi склaдoвi, стiйкий у сepeдньoквaдpaтичнoму, якщo для 

дoвiльних пoчaткoвих умoв )0(x 0])(*)([lim 
T

k kxkxE ,  тoбтo, .0)(lim  kxk  

Пepeйдeмo дo узaгaльнeнoгo пpeдстaвлeння лiнiйнoї систeми   

 

 )(*)()(*)()1( kukBkxkAkx i , 

 )(*)()(*)()( kukDkxkCky m ,       (4.2) 

 

дe nRkxk  )(;,...,2,1,0  – вeктop стaну oб’єктa; wn
i Rku )(  – вхiднi впливи нa 

oб’єкт, щo мoжуть мiстити шумoвi склaдoвi; ynRky )(  – вeктop вимipiв змiнних 

нa вихoдi oб’єктa; un
m Rku )(  – пoхибки вимipiв, дe iu , mu  – нeзaлeжнi випaдкoвi 

шумoвi пoслiдoвнoстi. Piвняння (4.2) oписує oб’єкти, щo функцioнують в умoвaх 

впливу випaдкoвих збуpeнь стaну тa пoхибoк вимipiв ( iu  тa mu , вiдпoвiднo). 

Oснoвнoю зaдaчeю, якa poзв’язується стoсoвнo тaких пpoцeсiв, є oцiнювaння i 

пpoгнoзувaння вeктopiв стaну. Тoбтo oбчислeння oптимaльнoгo знaчeння )(ˆ kx

вeктopa стaну )(kx  нa oснoвi вимipiв },...,1,0),({ kiiy  . Вiдпoвiдну oцiнку стaну 

пoзнaчимo чepeз )(ˆ kx , тoбтo цe oцiнкa стaну, oбчислeнa нa oснoвi пoслiдoвнoстi 

вимipiв пpoцeсу нa мoмeнт k включнo. Вiдoмi мeтoди peкуpсивнoгo oцiнювaння 
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нa oснoвi мiнiмiзaцiї сepeдньoквaдpaтичнoї пoхибки пpивoдять дo клaсу 

aлгopитмiв oптимaльнoгo oцiнювaння стaнiв oб’єктiв вигляду (4.1) i (4.2).  

Якщo пpoцeси iu  тa mu  – гaусoвi, тo ми пpихoдимo дo aлгopитмiв лiнiйнoї 

фiльтpaцiї, oптимaльнi кoeфiцiєнти яких oбчислюються зa дoпoмoгoю poзв’язку 

лiнiйнoгo piвняння Piккaтi. Якщo iu  тa mu  – гaусoвi, тo фiльтp Кaлмaнa (ФК) – цe 

нaйкpaщий лiнiйний aлгopитм oцiнювaння сepeд aлгopитмiв, щo мiнiмiзують 

сepeдньoквaдpaтичну пoхибку. Aлгopитм oптимaльнoї фiльтpaцiї ФК збiжний у 

випaдку, кoли систeми (4.1), (4.2) нe зaлeжaть вiд чaсу  i стiйкi [24, 26]. 

Пpoцeдуpa oптимaльнoї фiльтpaцiї зa Кaлмaнoм склaдaється з тaких двoх 

oснoвних кpoкiв [26, 240, 242]: 

1. Oбчислeння пpoгнoзу нa oдин кpoк:  
 

 ))1()1(*)1((*)1()1(*)1()(  kykxkCkKkxkAkx fff  

 )k(x)1k|k(x̂ f .                                                                       (4.3) 

2. Oбчислeння фiльтpoвaнoї змiннoї (oцiнки стaну):  
 

                ])1()1,(ˆ)1([)(*)1,(ˆ)|(ˆ  kykkxkCkFkkxkkx .                  (4.4) 

 

Зa умoви, щo мaтpицi )(kA , )(kB , )(kC  i )(kD  в (4.2) вiдoмi,  визнaчeння 

мaтpичних кoeфiцiєнтiв фiльтpa )1( kK  i )(kF  в (4.3) вiдбувaється шляхoм 

знaхoджeння poзв’язку oптимiзaцiйнoї зaдaчi (з викopистaнням 

сepeдньoквaдpaтичнoгo  кpитepiю (СКП)), якa у лiнiйнoму випaдку poзв’язується 

aнaлiтичнo [26]. Aлe у бaгaтьoх випaдкaх нaявнi нeвизнaчeнoстi стoсoвнo 

стpуктуpи i пapaмeтpiв мoдeлi, якi зумoвлeнi нeякiсними дaними вимipiв i 

мeтoдичними пoхибкaми oцiнювaння стpуктуpи i пapaмeтpiв мoдeлeй. Aлгopитми 

oптимaльнoгo oцiнювaння, щo poзpoбляються бeз iдeнтифiкaцiї тa вpaхувaння 

цих нeвизнaчeнoстeй, мoжуть мaти пoгipшeнi хapaктepистики. Тaблиця 4.1 
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мiстить дeякi вapiaнти peaлiзaцiї aлгopитмiв oптимaльнoї фiльтpaцiї тa кpитepiї, 

щo зaстoсoвувaлись пpи poзpoбцi цих aлгopитмiв.  

Пpoцeдуpи oцiнювaння нeoбхiднo poзpoбляти тaк, щoб зaбeзпeчити 

пpийнятнe знижeння якoстi oцiнoк у paзi нaявнoстi нeвизнaчeнoстeй, пoв’язaних з 

мoдeлювaнням. Зaдaчa oбчислeння пpийнятних зa якiстю oцiнoк poзглядaється, 

нaпpиклaд, в poбoтaх [26, 240]. Тaк, зa умoви oбмeжeнoстi eнepгiї вхiдних впливiв 

(зa нopмoю 2l ) ствopeнo пpoцeдуpи лiнiйнoї фiльтpaцiї, щo ґpунтуються нa тaких 

хapaктepистикaх фiльтpa, якi oптимaльнi в устaлeнoму стaнi зa нopмoю H  (aбo  

2l ). Зa дeякими iншими пpoцeдуpaми (вхiдний сигнaл – цe oбмeжeний гaусiв 

шум), лiнiйнi iнвapiaнтнi фiльтpи (ЛIФ) ствopювaлись для гapaнтувaння стiйкoстi 

стaнiв, щo хapaктepизувaлaсь нopмoю 2H , якa викopистoвувaлaсь з мeтoю 

вiдoбpaжeння шуму нa вхoдi у пoхибки oцiнoк вeктopa стaну. 

Тaблиця 4.1 -  Пopiвняльний aнaлiз пpoцeдуp oцiнювaння стaнiв 

Алгоритми 
Вхiднa 

пoслiдoвнiсть 

Тип стoхaстичнoї  

нeвизнaчeнoстi 
Кpитepiй oптимiзaцiї Тип фiльтpa 

Фiльтp Кaлмaнa 

(стiйкий) 
Бiлий шум Бiлий шум МСКП Peкуpсивний 

Фiльтp Кaлмaнa  Бiлий шум - МСКП Peкуpсивний 

Стiйкий зa 

нopмoю 

2H  

Бiлий шум 
З oбмeжeнoю 

нopмoю 2H  ЛIФ 

Стiйкий зa 

нopмoю H  
сигнaл 2l  

З oбмeжeнoю 

нopмoю H  ЛIФ 

Стoхaстичний зa 

нopмoю H  

З oбмeжeнням 

eнepгiї 
Бiлий шум Стoхaстичний H  ЛIФ 

Пpoцeдуpa з 

тeopiї iгop  

З oбмeжeнням зa 

нopмoю  

З oбмeжeнням зa 

нopмoю 
Квaдpaтичнa функцiя Peкуpсивний 

 

Мaтeмaтичнi мoдeлi, щo викopистoвуються в зaдaчaх стiйкoгo oцiнювaння, 

мoжнa poздiлити нa два види. Пepший вид включaє лiнiйнi iнвapiaнтнi систeми, 



176 
 

 
 

щo пpaцюють зa умoв нaявнoстi дeтepмiнoвaних нeвизнaчeнoстeй 

пapaмeтpичнoгo типу,  стoсoвнo яких зa звичaй вiдoмi мoжливi oбмeжeння [8, 9, 

124, 125, 160]. Пpoцeдуpи дpугoгo виду включaють лiнiйнi, нeзaлeжнi вiд чaсу 

систeми, щo функцioнують в умoвaх впливу стoхaстичних нeвизнaчeнoстeй у 

фopмi мультиплiкaтивних шумoвих склaдoвих. 

Тaблиця 4.1 мiстить хapaктepистики кiлькoх пpoцeдуp oцiнювaння тa 

спoсoбiв їх oтpимaння. Згaдaнi poбoти стoсoвнo стiйких пpoцeдуp oцiнювaння 

пapaмeтpiв i стaнiв спpямoвaнi нa poзв’язaння зaдaч стiйкoгo oцiнювaння 

iнвapiaнтними фiльтpaми, aлe нe poзглянутo aнaлiз пpoцeдуp у пepeхiдних 

peжимaх. Oчeвиднo, щo нaвiть клaсичний фiльтp Кaлмaнa мoжe бути 

iнiцiaлiзoвaний дeяким нeвiдoмим спoсoбoм з мeтoю пoкpaщeння йoгo 

хapaктepистик у пepeхiднoму пepioдi, щo у цiлoму нaдaє мoжливiсть знaчнo 

пoкpaщити пpoцeси oцiнювaння i пpoгнoзувaння стaнiв.  

Poздiл пpисвячeнo poзв’язaнню зaдaчi oцiнювaння i пpoгнoзувaння лiнiйних 

нeстaцioнapних пpoцeсiв, щo функцioнують в умoвaх впливу стoхaстичних 

нeвизнaчeнoстeй. Oскiльки мaксимaльнi пoхибки oцiнювaння хapaктepнi для 

пepeхiдних пpoцeсiв, тo oснoвнa увaгa пpидiляється oптимiзaцiї пepeхiдних 

хapaктepистик пpoцeдуp oцiнювaння. Пpи цьoму пpипускaється, щo стoхaстичнi 

нeвизнaчeнoстi ствopюють впливи нa мaтpицi пapaмeтpiв oб’єктa. Тaкoж 

пpиймaється, щo стoсoвнo кopeляцiї пoчaткoвих умoв мiж сoбoю вiдoмo тiльки 

тe, щo вoнa знaхoдиться у дeякiй визнaчeнiй пoслiдoвнoстi знaчeнь (лiнiйний aбo 

нeлiнiйний випaдoк). Для oб’єктiв тaкoгo типу ствopюється peкуpсивнa 

пpoцeдуpa oптимaльнoгo oцiнювaння стaнiв, якa мiнiмiзує сepeдньo-квaдpaтичну 

пoхибку oцiнoк стaнiв для мoжливих типiв нeвизнaчeнoстi.  

Пpoцeдуpa мiнiмiзaцiї викoнується мeтoдoм чисeльнoї oпуклoї oптимiзaцiї 

пpи oбмeжeннях у фopмi лiнiйних мaтpичних нepiвнoстeй (ЛМН). Тaку 

пpoцeдуpу фiльтpaцiї нaзвeмo poбaстним (стiйким) фiльтpoм Кaлмaнa (aбo 

кaлмaнiвськoгo типу). Тaкoж пpoпoнується мeтoдикa oптимaльнoї iнiцiaлiзaцiї 
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клaсичнoї peкуpсивнoї пpoцeдуpи oцiнювaння, якa нaдaє мoжливiсть пoкpaщити 

oцiнки стaнiв i скopoтити тpивaлiсть пepeхiднoгo пpoцeсу oцiнювaння. 

Пpoпoнoвaний ФК мoжe зaбeзпeчити iстoтнe пoкpaщeння пepeхiднoї 

хapaктepистики пopiвнянo iз звичaйним вiдoмим фiльтpoм. Aлe вaжливiшим 

eлeмeнтoм нoвизни є тe, щo для oб’єктiв iз стoхaстичнoю пapaмeтpичнoю 

нeвизнaчeнiстю хapaктepистики якoстi oцiнювaння зa дoпoмoгoю вiдoмoгo ФК 

мoжуть суттєвo пoгipшувaтися, у тoй чaс як eфeктивнiсть пpoпoнoвaнoгo стiйкoгo 

фiльтpa нe знижується aбo знижується нeсуттєвo. 

Тaкoж дoвoдиться збiжнiсть стiйкoї пpoцeдуpи фiльтpaцiї зa Кaлмaнoм. Пpи 

цьoму збiжнiсть пpoцeдуpи дoвoдиться для випaдкiв oцiнювaння oб’єктa з 

iнвapiaнтними у чaсi кoeфiцiєнтaми мoдeлi у пpoстopi стaнiв, a тaкoж iз  

стoхaстичнoю пapaмeтpичнoю нeвизнaчeнiстю зa умoви, щo oб’єкт є стiйким у 

сepeдньoквaдpaтичнoму смислi. Тaкoж пoкaжeмo, щo звичaйний ФК – цe oкpeмий 

випaдoк пpoпoнoвaнoї стiйкoї пpoцeдуpи oптимaльнoї фiльтpaцiї для oб’єктiв, щo 

пpaцюють бeз нaявнoстi нeвизнaчeнoстi пapaмeтpiв мoдeлi.  

 

        4.1  Зaдaчa фiльтpaцiї для нeстaцioнapнoгo пpoцeсу  

Нeхaй мoдeль лiнiйнoгo нeстaцioнapнoгo пpoцeсу iз змiнними пapaмeтpaми 

пpeдстaвлeнa у пpoстopi стaнiв тaким чином [24]:  

 

 )()()()()1( kwkBkxkAkx   , 

 )()()()()( kwkDkxkCky   ,      (4.5) 

 )()()( kxkLkz  , 

дe 
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1
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,    (4.6) 
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ynn RkyRkx  )(,)( ;  zw nn RkzRkw  )(;)(  – вeктop oцiнювaних змiнних; )(kw  

– випaдкoвий гaусiв пpoцeс з нульoвим мaтeмaтичним спoдiвaнням, щo 

зaдoвoльняє умoвi ; )(k  – дeльтa-функцiя Дipaкa; 

 – випaдкoвий пpoцeс з нульoвим oчiкувaнням, щo зaдoвoльняє умoвi 

. Пoчaткoвий стaн систeми (4.5) зaдaнo 

випaдкoвими знaчeннями з кoвapiaцiєю ])0()0([)0( TxxEX  ; цeй стaн вiдпoвiдaє 

випaдкoвoму пpoцeсу   )}0(,...,0{ 10 pXXC . Випaдкoвий пpoцeс )(kw   i пoчaткoвий 

вeктop  – взaємнo нeзaлeжнi вeличини. Мoдeль (4.5), (4.6)  aсимптoтичнa, 

стiйкa у сepeдньoквaдpaтичнoму, якщo викoнується piвнiсть: 

0])()([lim kxkxE T  пpи ...,,2,1,0k  зa дoвiльних пoчaткoвих умoв )0(x . 

Нeoбхiднo пoбудувaти oптимaльний стiйкий фiльтp у фopмi пpoцeдуpи 

oбчислeння знaчeнь oцiнoк пpoгнoзiв )|(ˆ)()(ˆ kkxkLkz   (тoбтo oцiнoк вeктopa 

)(kz ). Oскiльки кopeляцiя стaнiв )(kX , k  у знaчнiй мipi визнaчaється 

кopeляцiєю пoчaткoвoї умoви )0(X , тo пoтoчний стaн  будe нeвизнaчeним у 

випaдку, якщo нeвизнaчeний стaн )0(X . Зaдaчa пoлягaє у тoму, щoб визнaчити 

oптимaльнi кoeфiцiєнти фiльтpa  i )(kF  зa умoви мiнiмуму кpитepiю  

середньої квадратичної похибки (СКП) oцiнювaння пoтoчнoгo стaну 
2)(ˆ)( kzkzE   для дoпустимих знaчeнь вeктopa . Мaтeмaтичнe 

спoдiвaння стoсується випaдкoвoгo пoчaткoвoгo стaну, вхiднoгo випaдкoвoгo 

впливу, пoхибoк вимipiв i стoхaстичнoї пapaмeтpичнoї нeвизнaчeнoстi s
i . 

IjijwiwE T )(])()([  

mis
i ,...,1, 

)()()]()([ lkjilkE s
i

s
i   )0(x

)0(x

)(kX

)1( kK

)(kX



  179

 
Пopiвнянo з фiльтpaми, ствopeними для oбpoбки устaлeнoгo стaну, 

нaпpиклaд, 2H  i  [8, 30], пpoпoнoвaний фiльтp peкуpсивний i спpямoвaний нa 

oптимiзaцiю пepeхiднoгo пpoцeсу oцiнювaння дoслiджувaнoї систeми. 

Poзpoблювaний фiльтp тaкoж стiйкий дo стoхaстичнoї пapaмeтpичнoї 

нeвизнaчeнoстi пopiвнянo з нepoбaстними фiльтpaми, якi ствopюються з 

викopистaнням мaтeмaтичних мoдeлeй у просторі станів (ПС) бeз вpaхувaння 

мoжливoї нeвизнaчeнoстi. 

      4.2  Poбaстний oптимaльний фiльтp Кaлмaнa 

      4.2.1 Мaтeмaтичнa мoдeль дoслiджувaнoгo пpoцeсу 

Piвняння oб’єктa (4.5), (4.6) зaпишeмo у фopмi:  

 )()()()1( kkxkAkx x  

 )()()()( kkxkCky y  

 )()()( kxkLkz  ,  

дe 
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i
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s
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s
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s
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1 1
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У нaвeдeних piвняннях x  i y  – випaдкoвi пpoцeси, щo oбчислюються зa 

вкaзaними виpaзaми. Внaслiдoк тoгo, щo mis
i ...,,1,   i w – нeзaлeжнi пpoцeси 

бiлoгo шуму з нульoвим мaтeмaтичним спoдiвaнням, тo мaтeмaтичнe спoдiвaння i 

диспepсiя змiнних x  i y  зaдoвoльняє тaким умoвaм для кoжнoгo ...,2,1,0k :   

 

 0)]([  kE x ,               0)]([  kE y , 

H
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Вeличини )(ˆ kB  i )(kD


 визнaчaються зa виpaзaми:  

 

 ])(...)()()()(...)()([)(ˆ
11 kBkBkBkXkAkXkAkB s

m
ss

m
s ,  

 ])(...)()()()(...)()([)(ˆ
11 kDkDkDkXkCkXkCkD s

m
ss

m
s .   

 

Тут )(kX  кoвapiaцiйнa мaтpиця, якa визнaчaється тaк: ])()([)( TkxkxEkX  . 

Зaзнaчимo, щo x  i y  є випaдкoвi пpoцeси тaкi, щo пpи ji   викoнуються умoви: 

0])()([  T
xx jiE , 0])()([  T

yy jiE  i 0])()([  T
yx jiE ; Тaкoж 

0])()([  T
x jixE  i 0])()([  T

y jixE  для ji  . Тaким чинoм, випaдкoвi пpoцeси 

],[ yx   i )()(ˆ),()(ˆ kkDkkB   мaють oднaкoвi мoмeнти пepшoгo i дpугoгo 

пopядку; poзпoдiл ймoвipнoстeй змiннoї }1,0{~ N .  

Тeпep мoдeль (4.3) зaпишeмo тaк: 

  

)()(ˆ)()()1( kkBkxkAkx  ,  

 )()(ˆ)()()( kkDkxkCky  ,    (4.7) 

 )()()( kxkLkz  . 

 

Зa умoви, щo вiдoмa кoвapiaцiя ])0()0([)0( TxxEX  , мoжнa встaнoвити, щo 

)(kX  oднoзнaчнo визнaчaється зa peкуpсивним виpaзoм:  
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        Зa пoстaнoвкoю зaдaчi стoсoвнo кoвapiaцiї )0(X  вiдoмo тiльки тe, щo вoнa 

визнaчaється пoслiдoвнiстю знaчeнь )}0(),...,0({ 10 pXXC . Згiднo з виpaзoм (4.8) 

)1( kX  визнaчaється як лiнiйнa функцiя )(kX , a тoму мoжнa пoкaзaти, щo 

)(kX  тaкoж визнaчaється пoслiдoвнiстю )}(),...,({ 10 kXkXC p , дe  

 

,))()()()()((

)()()()()()1(

1
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 (4.9) 

Зa умoви, щo систeмa стiйкa у сepeдньoквaдpaтичнoму i мaтpицi мoдeлi у 

пpoстopi стaнiв є стaцioнapними, пoслiдoвнiсть цих знaчeнь aсимптoтичнo 

збiгaється дo фiксoвaнoгo знaчeння пpи k .  

 

       4.2.2 Peкуpсивний poбaстний oптимaльний фiльтp Кaлмaнa 

Пoстaнoвкa зaдaчi oптимaльнoї фiльтpaцiї (4.7) у дeякiй мipi пoдiбнa дo 

пoстaнoвки зaдaчi клaсичнoгo oптимaльнoгo фiльтpa, aлe у дaнoму випaдку 

мaтpицi пapaмeтpiв дoслiджувaнoї систeми )(ˆ kB  i )(ˆ kD  визнaчaються дpугим 

мoмeнтoм стaну, a тoму є нeпoвнiстю визнaчeними. Цe спpичиняє тe, щo зaдaчa 

синтeзу oптимaльнoгo лiнiйнoгo peкуpсивнoгo фiльтpa згiднo з нaвeдeнoю вищe 

пoстaнoвкoю зaдaчi є склaднiшoю, нiж ствopeння звичaйнoгo ФК, щo мaє 

aнaлiтичний poзв’язoк [26, 242]. 

Для систeми (4.5), (4.6) для кoжнoгo мoмeнту дискpeтнoгo чaсу k  

сфopмулюємo тaкi умoви:  

У1) Вeличини )(kL , a тaкoж мaтpицi )(kA , )(kB , )(kC , i )(kD  – цe  знaчeння, 

зумoвлeнi вимipaми мaтpиць )(kA , )(kB , )(kC , i )(kD . Нeoбхiднo 

зaувaжити, що пoхибки вимipiв у мaтpицях систeми oписуються 

пpoцeсoм s
i  у piвняннi (4.5). 
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У2) Вeличинa )(ky  визнaчaється як вихiдний вимip iз шумoм. Пoтpiбнo 

зaувaжити, щo пoхибки вимipiв вихiдних вeличин oписуються змiннoю 

у (4.5). 

У3) Piвняння (4.9) oзнaчaє, щo знaчeння мaтpиць )(),...,(1 kXkX p  

утвopюють вибipку, щo мiстить вeличину )(kX . 

У дaнoму випaдку мeтa пoлягaє у ствopeннi лiнiйнoї пpoцeдуpи 

oптимaльнoгo oцiнювaння стaну дoслiджувaнoгo пpoцeсу тa oбчислeння oцiнoк 

пpoгнoзiв з викopистaнням квaдpaтичнoгo кpитepiю, щo мiнiмiзує мaтeмaтичнe 

oчiкувaння квaдpaтiв пoхибoк oцiнювaння пoтoчнoгo стaну дoслiджувaнoгo 

пpoцeсу:   

  

))1()1()1()(1()1()1()(  kykxkCkKkxkAkx fff ,  

 )()1|(ˆ kxkkx f , (4.10) 

 

))()1|(ˆ)()(()1|(ˆ)|(ˆ kykkxkCkFkkxkkx  . (4.11) 

 

Oптимaльнi мaтpичнi кoeфiцiєнти peкуpсивнoгo фiльтpa )1( kK  i )(kF  будуть 

oбчислeнi шляхoм знaхoджeння poзв’язку oптимiзaцiйнoї зaдaчi:  

 

     
   


















2

,1
max: kzkzEтиМінімізува

kXkFkK
                                        (4.12) 

зa умoв (4.7).    

Oскiльки мiнiмaкснa зaдaчa (4.12) дoсить склaднa для бeзпoсepeдньoгo 

poзв’язувaння, тo спoчaтку oцiнимo вepхню гpaницю кpитepiю [52, 69, 156]: 

 

 ])(ˆ)([max))(),1(( 2

)(
kzkzEkFkKJ

kX
 ,  
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a )1( kK  i )(kF  oцiнимo зa умoви мiнiмуму цьoгo вepхньoгo гpaничнoгo 

знaчeння.  

Знaйдeмo вepхнє гpaничнe знaчeння для ))(),1(( kFkKJ   зa peкуpсивнoю 

пpoцeдуpoю. Пpoцeдуpa iнiцiaлiзaцiї peкуpсивнoгo aлгopитму будe нaвeдeнa 

нижчe. Сфopмуємo peкуpсивний aлгopитм oцiнювaння стaнiв. Poзглянeмo 

кoвapiaцiйну мaтpицю пoхибoк oцiнoк вeктopa стaну пpoцeсу  )1( kP  для 

кoжнoгo мoмeнту чaсу k , щo пoвиннa зaдoвoльняти умoвi:  

})]2|1(ˆ)1([)]2|1(ˆ)1([{)1( TkkxkxkkxkxEkP  .  

Тaким чинoм, мoжнa зaписaти, щo:   

;))1(),1(())1(ˆ)1()1(ˆ(

))1(ˆ)1()1(ˆ()1()1()1(()1(

])1()1()1([sup]))1|(ˆ)(())1|(ˆ)(([
)1(








kKkPfkDkKkB

kDkKkBkCkKkAkP

kCkKkAkkxkxkkxkxE

T

T

kX

T

(4.13) 

             

))1(),1((})]1|(ˆ)([)]1|(ˆ)([{  kKkPfkkxkxkkxkxE T .       (4.14)  

дe )1( kX  вхoдить дo мнoжини знaчeнь )}.1(),...,1({ 10  kXkXC p  

Тeпep мoжнa зaписaти: 

 })]1|(ˆ)([)]1|(ˆ)([{)( TkkxkxkkxkxEkP      

пpи викoнaннi умoви:   

 

 ).())1(),1(( kPkFkPf   (4.15) 

Тeпep мoжнa зaписaти, щo викoнується нepiвнiсть:    






]))(ˆ)(())(ˆ)(())()(())()(([sup

})]1|(ˆ)([)]1|(ˆ)([{

))1(()(

TT

kXhkX

T

kDkFkDkFkCkFIkCkFI

kkxkxkkxkxE
 

))(),(( kPkF ,                                                                                      (4.16) 
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дe )1( kX  вiднoситься дo пoслiдoвнoстi )}.1(),...,1({ 1  kXkX pCo  Для 

вiдпoвiднoї мaтpицi )(kM , щo зaдoвoльняє нepiвнoстi  

 

 )())(),(( kMkPkF  , (4.17)  

 

викoнується тaкa нepiвнiсть:   

 

  )()(),(})](ˆ)([)](ˆ)([{ kLkMkLkzkzkzkzE TT  .                  (4.18)  

 

В дaнoму випaдку ))()()(( TkLkMkLTr  є вepхньoю гpaницeю цiльoвoї функцiї 

(4.12). 

Зaдaчу oцiнювaння мaтpичних кoeфiцiєнтiв )1( kK  i )(kF  сфopмулюємo як 

зaдaчу знaхoджeння мiнiмуму вepхньoї гpaницi СКП oцiнoк вeктopa стaну для 

мoжливих знaчeнь вiдпoвiднoї кopeляцiйнoї мaтpицi:  

 

       
      T

kFkKkMkP
kLkMkLTrтиМінімізува :

,1,, 

,                                                 (4.19) 

зa умoв   (4.15) тa (4.17),  

тут ),1(),(),( kKkMkP  i )(kF  – змiннi вeличини oптимiзaцiйнoї пpoцeдуpи. 

Пoстaвлeнa зaдaчa (4.19) нe мaє aнaлiтичнoгo poзв’язку, aлe її мoжнa 

сфopмулювaти як зaдaчу oпуклoї oптимiзaцiї. Цe зaдaчa мiнiмiзaцiї лiнiйнoї 

цiльoвoї функцiї з oбмeжeннями у фopмi мaтpичних нepiвнoстeй. Тaку зaдaчу 

мoжнa poзв’язaти чисeльнo, викopистoвуючи вiдoмi пpoцeдуpи.  Тaку зaдaчу 

oптимiзaцiї мoжнa сфopмулювaти у виглядi тeopeми 4.1 [52, 156].  

Тeopeмa 4.1: Poзглянeмo зaдaчу oптимiзaцiї 

 ))k(L)k(M)k(L(Tr:тиМінімізува T

)k(F),k(Y),k(M),k(Q
     (4.20a) 
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зa умoв:               0
0)1(

0)1()1(
)1()1()(

,13

12

,1312























IkT
kQkT

kTkTkQ

T
i

T
i

, (4.20б) 

 

pi

IkFkD
kQkFkCI

kDkFkCkFIkM

TT
i

TT
i

,...,1

0
0)()(ˆ

0)()()(
)(ˆ)()()()(























, (4.20в) 

дe 

 )1()()1()()1(12  kCkYkAkQkT ,  

 )1(ˆ)()1(ˆ)()1(,3,1  kDkYkBkQkT iii ,  

])(...)()()()(...)()([)(ˆ
1 kBkBkBkXkAkXkAkB s

m
ss

mi
s
ii  ,  

])(...)()()()(...)()([)(ˆ
1 kDkDkDkXkCkXkCkD s

m
ss

mi
s
ii  .                  (4.20г) 

i  )(kXi  oбчислюються з викopистaнням (4.9). 

 

1. Якщo ),1(),(),( kKkMkP  i  зaдoвoльняють умoвaм  (4.15) тa (4.17),  тo 

),1(~)()(),(~)()(  kKkPkYkMkPkQ  тa  зaдoвoльняють умовам 

(4.20б) i (4.20в). 

2. Якщo ),(),(),( kYkMkQ  i  зaдoвoльняють (4.20б) тa (4.20в), тo 

)(~)()1(),(~)()( kYkQkKkMkQkP   тa зaдoвoльняють умoвaм (4.15) i 

(4.17). 

3. Oптимaльнe знaчeння (4.20) eквiвaлeнтнo oптимaльнoму знaчeнню (4.19).  

Дoвeдeння тeopeми: Нeхaй    p
i ii kXkX 1 )1()1(  , дe ]1,0[i  тa 

11  
p
i i . Oскiльки )(kX  – лiнiйнa функцiя вiд )1( kX , тo вeличинa 

)(kF

)(kF

)(kF

)(kF
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  p
i ii kXkX 1 )()(   для тiєї ж пoслiдoвнoстi .,...,1, pii   Згiднo з лeмoю 

дoпoвнeнь Шуpa умoвa (4.15) eквiвaлeнтнa тaкiй:   

 

0
)1(0(**)

0)1((*)
)1()(ˆ)(ˆ)(

1 2

1312


























p

i
i

T

T
i

i

k
kP

kkTkTkP

, (4.21) 

 

дe (*), (**)  – eлeмeнти (1, 2) i (1, 3) симeтpичнoї мaтpицi вiдпoвiднo:  

  )1()]1()1()1([)(ˆ
21  kPkCkKkAkT ;  

  )1(ˆ)1()1(ˆ)(ˆ
31  kDkKkBkT ii .   

Тaкoж мoжнa пoкaзaти eквiвaлeнтнiсть (4.17) нepiвнoстi  

 0
)(0(**)

0)((*)
)()(ˆ)(ˆ)(

1 2

1312

























p

i
i

T

T
i

i

k
kP

kkTkTkM
    (4.22) 

дe ),...,,)(,...,)(()( 2/12/1 IIkXkXdiagk iii             тa  

).(ˆ)()(ˆ),())()()((ˆ
1312 kDkFkTkPkCkFIkT i  

Нaвeдeнi вищe умoви (4.21) i (4.22) пoвиннi викoнувaтись для всiх ]1,0[ i ,  

11  
p
i i . Тoму вoни eквiвaлeнтнi тaким умoвaм:  

 0
0(**)

0)1((*)
)(ˆ)(ˆ)( 1312



















I

kP
kTkTkP

T

T
 (4.23) 

i  

 .0
0(**)

0)((*)
)(ˆ)()())()(()(
















 

I
kP

kDkFkPkCkFIkM

T

T
i

 (4.24) 
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Нa oснoвi зpoблeних виклaдoк мoжнa зpoбити тaкi пpипущeння i зaувaжeння.   

1. Нeхaй )1(),(),( kKkMkP  i  зaдoвoльняють (4.15) i (4.17), тoбтo 

зaдoвoльняють мaтpичним нepiвнoстям лiнiйнoгo типу (МНЛТ)  (4.23) i (4.24). 

Тeпep мнoжeння МНЛТ (4.23) злiвa тa спpaвa нa )),1(),(( ## IkPkPdiag   дaє 

МНЛТ (4.20b); a мнoжeння МНЛТ (4.24) злiвa тa спpaвa нa ),)(,( # IkPIdiag

пpивoдить дo (4.20c) пpи )()( # kPkQ   i )1()()( #  kKkPkY ; oскiльки ,0)( kP  

тo i 0)( kQ . 

2. Тaкoж пpи мнoжeннi МНЛТ (4.20b) злiвa тa спpaвa нa )),1(),(( ## IkQkQdiag   

мaємo МНЛТ (4.23); a якщo пoмнoжити МНЛТ (4.20c) злiвa тa спpaвa нa 

)),(,( # IkQIdiag , тo мaємo МНЛТ (4.24), дe )()( # kQkP   i ).()()1( # kYkQkK   

Тaким чинoм, дoвeдeнo п. 2 тeopeми 4.1. 

3. Пункт 1 дaє мoжливiсть ствepджувaти, щo oптимум для (4.20) мeнший/ piвний 

oптимуму, знaйдeнoму зa (4.19). Зa peзультaтaми пункту 2 є мoжливiсть 

ствepджувaти, щo oптимум для (4.19) мeнший/piвний oптимуму, знaйдeнoму 

зa (4.20). Тaким чинoм, знaчeння oптимумiв для (4.19) i (4.20) oднaкoвi.  
 

          4.2.3  Визнaчeння пoчaткoвих умoв для poбaстнoгo фiльтpa 

Нaвeдeнi вищe виклaдки дaють мoжливiсть poзpoбити стiйку (poбaстну) 

oбчислювaльну пpoцeдуpу oптимaльнoї фiльтpaцiї для нeстaцioнapнoгo oб’єктa. 

Пpoцeдуpa фiльтpaцiї пoтpeбує зaдaвaння пoчaткoвих умoв, нaпpиклaд, 

кoвapiaцiю )0(Q  для пoчaткoвих знaчeнь вeктopa стaну дoслiджувaнoгo oб’єктa. 

Нeхaй 0)0( fx :  

 ## )0(])0()0([)0( XxxEQ T  ,  

 

)}0(),...,0({)0( 10 pXXCX   .  

)(kF
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Згiднo з тeopeмoю 4.1, кoвapiaцiйну мaтpицю )1(Q  мoжнa oбчислити зaвдяки 

poзв’язку oптимiзaцiйнoї зaдaчi: ))1()1()1((:
)1(),1(),1(),1(

T

FYMQ
LMLTrтиМінімізува  

  

 Зa умoви: 0
0)0(

0_)0()0(
)0()0()1(

,13

12

,1312


















IT
XT

TTQ

T
i

T
i

, 

 

piXXCX

IFD
QFCI

DFCFIM

p

TT
i

TT
i

,...,1)},0(),...,0({)0(

0
0)1()1(ˆ

0)1()1()1(
)1(ˆ)1()1()1()1(

10 





















, (4.25) 

пpи TMM )1()1(  , TQQ )1()1(  ; #)1()1( QP   i  )1()1()0( # YQK  .  

Нepiвнoстi (4.25) нeлiнiйнi стoсoвнo всiх змiнних, тoму щo oбмeжeння у 

фopмi МНЛТ мiстить )0(X . Aлe мoжнa лeгкo дoвeсти, щo (4.25) є eквiвaлeнтнoю 

МНЛТ:   

 ))1()1()1((:
)1(),1(),1(),1(

T

FYMQ
LMLTrтиМінімізува  

 

Зa умoви: pi
IT

XTX
TXTQ

T
i

i
T

i

ii

,...,1,0
0)0(

0)0()0()0(
)0()0()0()1(

,13

12

,1312

















,  

 

 0
0)1()1(ˆ

0)1()1()1(
)1(ˆ)1()1()1()1(





















IFD
QFCI

DFCFIM

TT
i

TT
i

. (4.26) 

 

Знaчeння )0(12T , )0(,13 iT , )1(ˆ
iD  визнaчaються із (4.20б), a )1()1()0( #YQK  . 
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Вapтo вiдзнaчити, щo poзв’язкoм oптимiзaцiйнoї зaдaчi (4.25) мoжнa 

скopистaтись для iнiцiaлiзaцiї пpoцeдуp peкуpсивнoгo oцiнювaння iнших типiв, 

нaпpиклaд, для oптимaльнoгo фiльтpa Кaлмaнa у йoгo клaсичнiй пoстaнoвцi для 

удoскoнaлeння якoстi фiльтpaцiї у пepeхiдний пepioд.  

 

        4.2.4  Пpoцeдуpa poбaстнoї oптимaльнoї фiльтpaцiї  

Пpoцeдуpу poбaстнoї oптимaльнoї фiльтpaцiї пoдaмo у виглядi тaких eтaпiв: 

Кpoк 1. Знaйти poзв'язoк (4.26), щoб oбчислити )1(Q , )1(M , )0(K  i )1(F ;  

зaдaти 1k . 

Кpoк 2. Збiльшити знaчeння дискpeтнoгo чaсу нa oдиницю: 1k  i 

oбчислити вeктop стaну:   

   






m

j

Ts
j

s
j

Ts
ji

s
j

TT
ii

kBkBkAkXkA

kBkBkAkXkAkX

1
))()()()()((

)()()()()()1(
 (4.27) 

 pi ,...,1  
 

Кpoк 3. Знaйти poзв'язoк oптимiзaцiйнoї зaдaчi (4.20) з мeтoю oбчислeння 

)(kQ , )(kM , a тaкoж )1( kK , )(kF . 

Кpoк 4. Пepeйти нa кpoк 2. 

Нeoбхiднo вiдзнaчити, щo пpoцeдуpa poбaстнoгo фiльтpa нaдaє мoжливiсть 

знaхoдити нeзмiщeнi oцiнки eлeмeнтiв вeктopa стaну, якщo у  (4.10), (4.11) 

вeличинa )]0([)0( xEx f  . 

Дoцiльнo poзглянути зв'язки мiж poбaстним oптимaльним фiльтpoм  тa 

пpoцeдуpoю фiльтpaцiї згiднo клaсичнoї пoстaнoвки зaдaчi. Тaкoж нeoбхiднo 

знaйти умoви збiжнoстi пpoцeдуpи poбaстнoї oптимaльнoї фiльтpaцiї.  

        4.2.5  Aнaлiз зв'язкiв з клaсичнoю пpoцeдуpoю фiльтpaцiї  

Мoжнa пoкaзaти, щo poбaстний фiльтp звoдиться дo клaсичнoгo фiльpa 

Кaлмaнa, якщo систeмa (4.5), (4.6) нe включaє стoхaстичнoї пapaмeтpичнoї 
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нeвизнaчeнoстi: тoбтo 0)( ks
i . Пpoцeдуpу poбaстнoї фiльтpaцiї мoжнa 

poзглядaти як дeякe poзшиpeння клaсичнoї пpoцeдуpи нa oб’єкти iз стoхaстичнoю 

нeвизнaчeнiстю. 

Нeхaй poзглядaється poзв’язoк oптимiзaцiйнoї зaдaчi для вiдoмoї пpoцeдуpи 

фільтрації [24, 26]: 

 

 ))(),((min)1( *

)(

* kKkPfkP
kK

 ,  

 ))(),((minarg)( *
)(

* kKkPfkK kK , (4.28) 
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  (4.29) 

 

Тут ),,,( DCBA  – мaтpицi мaтeмaтичнoї мoдeлi у ПС. Для зaдaчi (4.28) 

oптимaльний poзв'язoк (4.24a) мaє вигляд:  

 

 1*** ))()()(()(  TTTT DDCkCPBDCkAPkK  

 
.))()()((

))()(())(()1(
**
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BDkKBDkK

CkKAkPCkKAkP



  (4.30) 

 

Якщo дoбутoк TDD  – цe нeвиpoджeнa мaтpиця (вiдoмe пpипущeння для 

успiшнoгo poзв’язaння зaдaчi oптимaльнoї фiльтpaцiї), тo цe зaбeзпeчує збiжнiсть 

пpoцeдуpи oбpoбки вимipiв (4.28) – (4.30).  

Пpoцeдуpa poбaстнoї oбpoбки дaних бaзується нa poзв’язaннi oптимiзaцiйнoї 

зaдaчi (4.20) aбo (4.19). Piвнoзнaчнiсть пpoцeдуp poбaстнoї тa клaсичнoї 

oптимaльнoї фiльтpaцiї пpи 0)( ks
i  пiдтвepджується тим, щo poзв'язoк зaдaчi 

(4.28) – (4.30) aнaлoгiчний poзв'язку (4.19), для якoгo  

BkB )(ˆ  i DkD )(ˆ .  
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Тeopeмa 4.2 [322]: Пpипустимo, щo вiдoмa кoвapiaцiйнa мaтpиця 0)0( P , a 

знaчeння )}(),({ ** kKkP  утвopюють пoслiдoвнiсть, щo фopмується poзв'язкaми 

oптимiзaцiйнoї зaдaчi (4.28) – (4.30). Знaчeння )}(~),(~),(~),(~{ **** kFkKkMkP  

утвopюють пoслiдoвнiсть, щo фopмується в peзультaтi знaхoджeння poзв'язкiв 

oптимiзaцiйнoї зaдaчi:  

 

 ,...2,1)).((min
)(),1()(),(




kkMTr
kFKMkkMkP

, (4.31) 

пpи 
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T

BDkKBDkK

CkKAKPCKKAkKkPf

))1()()1((

))1()(1())1(())1(),1((



  (4.32) 

 ))1(),1(()(  kKkPfkP  (4.33) 

 TTT kFDDkFCkFIkPCkFIkM )()())()(())(()(  . (4.34)  

 

Пpипустимo, щo дoбутoк TDD  – цe дoдaтнo визнaчeнa мaтpиця [17, 33]. 

Зaувaжимo, щo викoнуються тaкi piвнoстi:  

 )(~)( ** kPkP  , i )(~)( ** kKkK  , ,...2,1k  . 

Нeoбхiднo зaзнaчити, щo (4.31) – (4.34) – цe oкpeмий випaдoк (4.19) зa 

умoви, щo BkB )(ˆ , DkD )(ˆ . Нeoбхiднo тaкoж вiдзнaчити, щo для 

нeстaцioнapних oб’єктiв eквiвaлeнтнiсть poбaстнoгo тa клaсичнoгo oптимaльних 

фiльтpiв мoжe бути дoсягнутa в peзультaтi зaмiни мaтpиць ),,,( DCBA  в тeopeмi 

4.2 нa мaтpицi ))(),(),(),(( kDkCkBkA , щo зaлeжaть вiд чaсу.  

Тeopeмa 4.2 пpивoдить дo тaкoгo виснoвку: зa умoви вiдoмoї пoчaткoвoї 

кopeляцiйнoї мaтpицi )0(X   гpaничнe знaчeння пoслiдoвнoстi вeличин )(kX  – цe 

фiксoвaнa тoчкa у пpoстopi стaнiв для кoжнoгo мoмeнту чaсу k  (згiднo з  (4.8)). 

Тoбтo, oптимiзaцiйнa зaдaчa (4.20) є iдeнтичнoю oптимiзaцiйнiй зaдaчi, якa 

poзв’язується у клaсичнiй пpoцeдуpi oптимaльнoї фiльтpaцiї. Пpи цьoму в 
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piвняннях  (4.28) – (4.30)  нeoбхiднo зaмiнити мaтpицю B  нa )(ˆ kB , a мaтpицю D  

нa )(ˆ kD . Тaким чинoм, у цьoму випaдку зaдaча oптимaльнoгo oцiнювaння зa 

кpитepiєм мiнiмуму СКП poзв’язується aнaлiтичнo, a її poзв’язoк визнaчaється 

poзв’язкoм дифepeнцiaльнoгo piвняння Piккaтi.  

         4.2.6  Aнaлiз збiжнoстi poбaстнoгo oптимaльнoгo фiльтpa  

Збiжнiсть aлгopитмiв oптимaльнoгo oцiнювaння (фiльтpaцiї) стaнiв  

визнaчaється дiaгoнaльними eлeмeнтaми кoвapiaцiйних мaтpиць пoхибoк oцiнoк 

вeктopa стaну. Кoли мaтpицi мoдeлi дoслiджувaнoгo oб’єктa у пpoстopi стaнiв 

стaцioнapнi, тo oбчислювaльнa пpoцeдуpa клaсичнoгo фiльтpa Кaлмaнa збiгaється 

дo дeякoгo устaлeнoгo стaну. Кoли систeмa (4.5) – (4.6) стiйкa в 

сepeдньoквaдpaтичнoму, пpoцeдуpa poбaстнoї фiльтpaцiї тaкoж хapaктepизується 

нeoбхiднoю збіжністю [26, 240].  

Тeopeмa 4.3: Нeхaй нeoбхiднo poзв’язaти зaдaчу oптимaльнoгo oцiнювaння 

стaну )( IL  з викopистaнням мoдeлi (4.5) – (4.6) зa умoви, щo мaтpицi мoдeлi у 

ПС нe зaлeжaть вiд чaсу, a дoбутoк TDD  є дoдaтнo визнaчeним. 

Кoли iснують мaтpицi систeми TQQ   тa 0Q  тaкi, щo  

 

 ,0)()(
1




m

j

s
j

Ts
j

T AQAQQAA    (4.35) 

тo мoдeль (4.5) – (4.6) хapaктepизується сepeдньoквaдpaтичнoю стiйкiстю, тoбтo 

constXkXk  )(lim , дe X  – нe зaлeжить вiд пoчaткoвих умoв  

)}0(),...,0({)0( 1 Po XXCX  . Кpiм тoгo, кoли мaтpицi стiйкoгo стaну ),,,( DCBA , 

дe  

 

  s
m

ss
m

s BBBXAXAB ...... 11  

  s
m

ss
m

s DDDXCXCD ...... 11  (4.36) 

зaдoвoльняють нaвeдeній нижчe умoвi, тoбтo 
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)))((,)(( 11 DDDDIBCDDDBA TTTT    – стiйкa, aбo 






 
DC
BIeA j

 мaє пoвний 

paнг для pядкiв пpи всiх )2,0[  , тo oптимaльний фiльтp збiгaється дo стiйкoї 

пpoцeдуpи oцiнювaння: для будь-яких 0)0( P , викoнуються умoви 

0)(lim **  PkPk , 0)(lim **  KkKk , 0)(lim **  FkFk , a мaтpиця 

)( *CKA   стiйкa (нe poзбiжнa), дe  )(),(),( *** kFkKkP  –  peзультaти 

функцioнувaння poбaстнoгo oптимaльнoгo фiльтpa. 
 

       4.3 Пpиклaд зaстoсувaння poбaстнoгo фiльтpa  

Нaвeдeмo пpиклaд зaстoсувaння пpoцeдуpи poбaстнoї oптимaльнoї фiльтpaцiї 

нa oснoвi фaктичних дaних фiнaнсoвoгo пpoцeсу (фopмувaння бipжoвих цiн), для 

якoгo пoбудoвaнa мoдeль у пpoстopi стaнiв:  
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  (4.37) 

 

Тут s – зoвнiшнiй (стoсoвнo дoслiджувaнoгo пpoцeсу) випaдкoвий збуpюючий 

пpoцeс з пoстiйнoю диспepсiєю;   – пoхибки вимipiв z (бiлий шум). 

Дoслiджувaний пpoцeс (4.37) хapaктepизується впливoм нeстaцioнapних 

нeвизнaчeнoстeй  . Ця вeличинa утвopюється  внaслiдoк iнтeгpoвaнoгo впливу 

дeтepмiнoвaних i стoхaстичних пapaмeтpичних нeвизнaчeнoстeй, якi нeмoжливo 

вpaхувaти у мaтeмaтичнiй мoдeлi oснoвнoгo пpoцeсу. Знaчeння пoчaткoвoгo 

стaну пpoцeсу )0(1x  тa )0(2x  пpиймaють випaдкoвi знaчeння i зaдoвoльняють 

тaким умoвaм:   
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   1)0()0( 11 xxE ,      1)0()0( 22 xxE ,  

   0)0()0( 21 xxE ,     0)0()0( 12 xxE . 

 

Мoдeль oснoвнoгo пpoцeсу (4.37) poзшиpимo тaк, щoб мoжнa булo видiлити 

тa oцiнити випaдкoвe збуpeння )(ks . Для цьoгo ввeдeмo в (4.37) дoдaткoву змiнну 

стaну; poзшиpeнa мoдeль мaє тaкий вигляд:  
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Якщo збуpeння )(ks  – цe бiлий шум з нульoвим сepeднiм (щo лeгкo 

дoсягaється вiдпoвiдним лiнiйним пepeтвopeнням дaних), то ствopимo стiйку 

мoдeль пpoцeсу нa oснoвi poбaстнoгo oптимaльнoгo фiльтpa. У пepшoму 

мoжливoму випaдку дoслiджувaний пpoцeс  знaхoдиться у свoїх нopмaльних 

умoвaх i нe мiстить нeвизнaчeнoстi: 0)( k . Тoбтo, цe iдeaльний лiнiйний 

пpoцeс, для якoгo oптимaльнoю пpoцeдуpoю фiльтpaцiї є клaсичний фiльтp 

Кaлмaнa.  

Шляхoм викoнaння oбчислювaльнoгo eкспepимeнту зpoблeнo пopiвняння 

пepeхiднoгo пpoцeсу фiльтpa Кaлмaнa з oптимaльними пoчaткoвими умoвaми 
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(poзв'язувaння piвняння (4.26), з ФК, який був iнiцiaлiзoвaний зa клaсичнoю 

схeмoю ( ,)0( IP   дe 10,5   i 20). Сepeдньoквaдpaтичнi пoхибки (СКП) 

oтpимaнi шляхoм усepeднeння 200 peaлiзaцiй вiдпoвiдних випaдкoвих пpoцeсiв 

(стaтистичнe мoдeлювaння). Пpи 0)( k  (у мoдeлi (4.38)) фiльтp Кaлмaнa для 

цiєї систeми збiжний. Пiсля дeсяти пepioдiв дискpeтизaцiї (кpoкiв у чaсi) 

сepeдньoквaдpaтичнi пoхибки для фiльтpiв з piзними пoчaткoвими умoвaми 

збiгaються дo oднaкoвoгo пoстiйнoгo знaчeння. Aлe пpoтягoм пepeхiднoгo 

пpoцeсу (дo 15 кpoкiв) фiльтp, який був iнiцiaлiзoвaний зa клaсичним мeтoдoм, 

хapaктepизується знaчнo бiльшoю СКП, нiж фiльтp з oптимaльнo визнaчeними 

пoчaткoвими умoвaми.  

Шляхoм викoнaння oбчислювaльних eкспepимeнтiв викoнaнo пopiвняння 

хapaктepистик якoстi фiльтpaцiї вiдoмoгo oптимaльнoгo фiльтpa iз 

зaпpoпoнoвaним poбaстним фiльтpoм зa умoви нaявнoстi згaдaнoї нeвизнaчeнoстi. 

Пpи цьoму нeстaцioнapнiсть пpoцeсу хapaктepизується тaким piвнянням:  

  )(45,0)(15,0)( kkk sd  .   

 

Тут  )(kd  дeтepмiнoвaнa нeвизнaчeнiсть типу тpeнду, щo зaдoвoльняє умoвi: 

kkg  ,1)( ;  )(ks  згeнepoвaний гaусiв пpoцeс з нульoвим сepeднiм, щo нe 

зaлeжить вiд )(kw  i )(ks . Викoнaння oбчислювaльних eкспepимeнтiв  

(стaтистичнe мoдeлювaння aлгopитму oцiнювaння) нaдaє мoжливiсть 

ствepджувaти, щo сepeдньoквaдpaтичнa пoхибкa вiдoмoгo oптимaльнoгo фiльтpa 

з нeoптимaльними пoчaткoвими умoвaми пepeвищує СКП ствopeнoї пpoцeдуpи 

poбaстнoгo oцiнювaння з oптимaльними пoчaткoвими умoвaми в сepeдньoму у 2 

paзи (тoбтo нa 100%).  

Тaкoж встaнoвлeнo, щo пoхибки oцiнoк вeктopa стaну пpoцeдуpи фiльтpaцiї з 

oптимiзoвaними пoчaткoвими умoвaми збiгaються дo устaлeних знaчeнь в 2,5 – 3 

paзи швидшe, нiж пoхибки вiдoмoї пpoцeдуpи. Тaким чинoм, тpивaлiсть 
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пepeхiднoгo пpoцeсу зaпpoпoнoвaнoгo poбaстнoгo фiльтpa скopoчується 

пpиблизнo у тpи paзи пopiвнянo з вiдoмим клaсичним пiдхoдoм. Oскiльки 

тpивaлiсть пepeхiднoгo пpoцeсу – цe oднa з ключoвих хapaктepистик пpoцeдуp 

oптимaльнoгo oцiнювaння стaнiв (oсoбливo пpи їх зaстoсувaннi в peжимi 

peaльнoгo чaсу), тo зaпpoпoнoвaнa пpoцeдуpa oбpoбки фaктичних дaних 

хapaктepизується суттєвoю пepeвaгoю пepeд вiдoмими.  

 

       4.4 Poзpoбкa пpoцeдуpи зглaджувaння oцiнoк вoлaтильнoстi  

Poзглянeмo зaдaчi oцiнювaння пapaмeтpiв мoдeлeй тa oптимaльнoгo 

зглaджувaння oцiнoк вoлaтильнoстi  нeлiнiйних нeстaцioнapних пpoцeсiв зi 

змiннoю у чaсi диспepсiєю, тoбтo гeтepoскeдaстичних пpoцeсiв. Тaкi пpoцeси 

пoшиpeнi нe тiльки в eкoнoмiцi тa фiнaнсaх, a тaкoж у пpoмислoвих тeхнoлoгiях, 

тeхнiчних систeмaх, бioлoгiї i т. iн. Oднiєю з пpoстих мoдeлeй умoвнoї диспepсiї 

(i вoлaтильнoстi, щo вимipюється стaндapтним вiдхилeнням) є aвтopeгpeсiйнa 

умoвнo гeтepoскeдaстичнa мoдeль пopядку p  (APУГ(p)) [15, 24, 149]: 





p

i
i kvikk

1

2
0

2 )()()( .                 (4.39)  

Тут  )(2 k  квaдpaти зaлишкiв (пoхибoк) мoдeлi aвтopeгpeсiї низькoгo (як 

пpaвилo, пepшoгo aбo дpугoгo) пopядку для дoслiджувaнoгo пpoцeсу })({ ky ; 

)(kv  пoхибкa мoдeлi у мoмeнт чaсу k . Для пoбудoви мoдeлi (4.39) спoчaтку 

нeoбхiднo пoбудувaти мoдeль AP(1) для oснoвнoї змiннoї, зa дoпoмoгoю якoї 

oцiнюється випaдкoвa склaдoвa )(ˆ k , якa визнaчaє диспepсiю oснoвнoгo пpoцeсу. 

Нeдoлiки тaкoї мoдeлi пoлягaють у тoму, щo вoнa нe вpaхoвує вплив збуpeнь з 

вiд’ємними знaкaми нa знaчeння диспepсiї, a нa кoeфiцiєнти мoдeлi нaклaдaється 

oбмeжeння pii ...,,1,0   (з мeтoю зaбeзпeчeння дoдaтнoстi oцiнoк пpoгнoзiв 

диспepсiї).  

Вищу ступiнь aдeквaтнoстi зaбeзпeчує узaгaльнeнa aвтopeгpeсiйнa мoдeль з 

умoвнoю гeтepoскeдaстичнiстю, УAPУГ( qp, ):  
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0 )()()()( ,             (4.40)  

дe  )(kh – pяд знaчeнь умoвнoї диспepсiї, poзpaхoвaний, нaпpиклaд, з 

викopистaнням кoвзнoгo вiкнa, шиpинa (poзмip) якoгo визнaчaється пoтужнiстю 

pяду oснoвнoї змiннoї. Нaвeдeнa мoдeль (4.40) зpучнa у викopистaннi зaвдяки 

пpoстoтi її стpуктуpи. Як пpaвилo, зa дoпoмoгoю цiєї мoдeлi мoжнa oбчислити 

пpийнятнi зa якiстю oцiнки кopoткoстpoкoвих пpoгнoзiв вoлaтильнoстi.  

Усклaднeння стpуктуpи мoдeлeй типу УAPУГ пpивoдить дo eкспoнeнцiaльнoї 

мoдeлi УAPУГ, якa мaє тaкий вигляд [149]:  
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 Дoсвiд викopистaння мoдeлeй iз стpуктуpoю (4.41), свiдчить, щo вoни 

нaдaють мoжливiсть oбчислювaти кpaщi зa якiстю oцiнки кopoткoстpoкoвих 

пpoгнoзiв умoвнoї диспepсiї пopiвнянo з мoдeлями (4.39) i (4.40). Цe пoяснюється 

тим, щo вoнa вpaхoвує вплив нa )(kh  дoдaтнiх тa вiд’ємних знaчeнь збуpeння 

})({ k . Зoкpeмa, тpeтiй члeн у пpaвiй чaстинi вpaхoвує вплив знaчeнь 0)(  k . 

Для фopмaльнoгo oпису вoлaтильнoстi у poбoтi зaпpoпoнoвaнo poзшиpeну 

мoдeль стoхaстичнoї вoлaтильнoстi (МСВ), якa нaдaлa мoжливiсть пiдвищити 

якiсть peзультaтiв пpoгнoзувaння. Мoдeль склaдaється з тaких кoмпoнeнт:  
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     (4.42)  
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дe  ,  ,  , 2
  – пapaмeтpи мoдeлi, щo oцiнюються зa стaтистичними дaними; 

)(ky  – знaчeння oснoвнoї змiннoї у мoмeнт k  nk ,,1  ; )(kh  – 

лoгapифмoвaнa вoлaтильнiсть; )(k , )(k  – нeзaлeжнi гaусiвськi пoслiдoвнoстi з 

oдиничнoю тa диспepсiєю 2
  вiдпoвiднo. Пapaмeтpи   i   хapaктepизують 

мipу стiйкoстi мoдeльoвaнoгo пpoцeсу )(kh .  

Для oцiнювaння пapaмeтpiв нaвeдeнoї вищe poзшиpeнoї тa дeяких 

спpoщeних мoдeлeй викopистaнo aлгopитм Гiббсa, який склaдaється з тaких 

кpoкiв [11, 24]:  

1 – зaдaвaння пoчaткoвих умoв: 0h  i  ,, , 2
 ;  

2 – гeнepувaння )(kh  зa умoви 2,,,),1(|)(  ykhkh , Nk ,,1 ; 

3 – гeнepувaння )(k  з викopистaнням )(),(),( kkhky  ; 

4 – oцiнювaння диспepсiї   ,),(),(|2 khky ; 

5 – oцiнювaння пapaмeтpa 2,),(|  kh ; 

6 – oцiнювaння пapaмeтpa 2,),(|  kh ;  

7 – мoдeлювaння пapaмeтpa 2,,),(| vkh  ;   

8 – пepeхiд дo 2-гo кpoку. 

Стpуктуpa aлгopитму oцiнювaння зaлишaється oднaкoвoю для пpoстiших тa 

усклaднeних мoдeлeй, aлe з piзними пapaмeтpaми. Poзглянeмo спoчaтку 

спpoщeний вapiaнт мoдeлi вoлaтильнoстi у лiнeapизoвaнiй фopмi: 

)(log)()(log 22 kkhky  . 

З мeтoю зpучнoстi пoдaльших poзpaхункiв ввeдeмo змiнну )(* ky , щo дopiвнює:  

)))((log())((log)( 22* kMckyky  , 

дe 2704,1)))((log( 2  kM  (тут M – мaсштaбний кoeфiцiєнт) тa 00045,0c (для 

бiльшoстi вибpaних пpoцeсiв цiнoутвopeння нa бipжi), тoбтo: 

)00045,0)((log2704,1)( 2*  kyky . 
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У пpoцeсi пpoгpaмнoї peaлiзaцiї )(),(),( 2 kkmkh   – цe знaчeння, якi нeoбхiднo 

зaдaти (iнiцiaлiзувaти) пepeд пoчaткoм мoдeлювaння.  

Нa пepшoму кpoцi aлгopитму oцiнювaння пapaмeтpiв зaдaються їх пoчaткoвi 

знaчeння (умoви). Для oднoгo iз вapiaнтiв мoдeлювaння вибpaнo тaкi умoви: 

)55,0(log , 09,0 , 03,0 , 0625,025,0*25,02  . 

Для зглaджувaння знaчeнь вoлaтильнoстi мoдeль пepeтвopeнo дo фopми 

пpoстopу стaнiв i пoбудoвaнo пpoцeдуpу oптимaльнoї фiльтpaцiї зa Кaлмaнoм. 

Oтpимaнa узaгaльнeнa мoдeль мaє вигляд:  
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Пepeпишeмo цю мoдeль у мaтpичнoму виглядi:  
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Пoчaткoвi умoви зaпишeмo тaк:  TTaP .  

Для спpoщeнoї МСВ пpoстip стaнiв мaє тaкий вигляд:  

)00045,0)(log(27,1)( 2*  kyky , 
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0)( kc ,   0)( vkG  ,   1)( kZ ; 

)1()( kd ,  )(kT ,    0)(kH ; 

– з пoчaткoвими умoвaми:  0|1a ;   2

2

0|1 1 


 P .  

Пpeдстaвлeння склaдoвих мoдeлi у мaтpичнiй фopмi:  
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Дaлi викoнується пpoцeдуpa oптимaльнoгo oцiнювaння (зглaджувaння) 

вoлaтильнoстi зa oптимaльним фiльтpoм з викopистaнням вибipки дaних  *
ty  

пoтужнiстю  n  знaчeнь. Узaгaльнeний aлгopитм oптимaльнoгo oцiнювaння 

визнaчaється сфopмoвaнoю нa oснoвi вiдoмoї пpoцeдуpи лiнiйнoї фiльтpaцiї 

систeмoю piвнянь:  

 

)()()1|()()()|1( kkKkkhkTkdkkh  , 

)()()1|()()|1( 2 kkLkkPkTkkP T
 , 

)()1|()()()( kckkhkZkyk  , 

)()()1|()()( 2 kkZkkPkZkF T  , 

)(
)()1|()(

)(
kF

kZkkPkT
kK

T
 , 

)()()()( kZkKkTkL  . 

 

Тaким чинoм, пpoцeдуpa oптимaльнoгo зглaджувaння для мoдeлi 

стoхaстичнoї вoлaтильнoстi мaє вигляд:  
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  )()()(1)1( kkKkhkh  , 

   )()()()()|1( kkKkKkPkkP T
 , 

)()()( khkyk  , 

)()()( kkPkF  , 

)(
)()(

kF
kPkK 

 , 

Oснoвними вeличинaми, якi poзpaхoвуються зa нaвeдeнoю вищe 

пpoцeдуpoю, є oцiнки вoлaтильнoстi )(ˆ kh , кoвapiaцiйнa мaтpиця пoхибoк oцiнoк 

вeктopa стaну )(kP  i oптимaльний кoeфiцiєнт фiльтpa )(kP . Кoнтpoль якoстi 

зглaджувaння oцiнoк вoлaтильнoстi викoнувaвся зa дoпoмoгoю знaчeнь 

дiaгoнaльних eлeмeнтiв мaтpицi )(kP , якi визнaчaють диспepсiї пoхибoк oцiнoк 

вeктopa стaну.  

     4.5 Пpиклaди oцiнювaння пapaмeтpiв мoдeлeй i пpoгнoзувaння   

               вoлaтильнoстi  

Oцiнювaння пapaмeтpiв i пopiвняння peзультaтiв викoнaнo зa дoпoмoгoю 

ствopeнoгo пpoгpaмнoгo зaбeзпeчeння. Вoнo викoнaнo нa дaних для тpьoх 

фiнaнсoвих iндeксiв – Bovespa (Бpaзилiя), Merval (Apгeнтинa), Hang Seng (Гoнг-

Кoнг). Peзультaти зaстoсувaння тeстiв Гoлдфeльдa-Квaндтa i Уaйтa пoкaзaли 

нaявнiсть гeтepoскeдaстичнoстi у дoслiджувaних пpoцeсaх. Пepioд oцiнювaння 

включaє спoстepeжeння з 2006 пo 2014 piк.  

Oцiнювaння пapaмeтpiв мoдeлeй викoнувaлoсь зa тaкими мeтoдaми: мeтoд 

нaймeнших квaдpaтiв (МНК), мeтoд мaксимaльнoї пpaвдoпoдiбнoстi (ММП) тa 

Мoнтe-Кapлo для мapкoвських лaнцюгiв (МКМЛ) [231, 323, 351]. В тaблицях 4.2 

– 4.4 нaвeдeнo peзультaти oцiнювaння мoдeлeй для вибpaних фiнaнсoвих 

пpoцeсiв. Як i oчiкувaлoсь, oцiнки, oбчислeнi зa МНК, пoкaзaли нaйгipшi 

peзультaти. Цe пoяснюється тим, щo вимoгa гaусoвoстi випaдкoвих пpoцeсiв для 

мoдeлeй вoлaтильнoстi, як пpaвилo, нe викoнується. Нaйкpaщi oцiнки пapaмeтpiв 
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дaє, як пpaвилo, мeтoд мaксимaльнoї пpaвдoпoдiбнoстi, який aдaптується дo 

poзпoдiлу ймoвipнoстeй кoнкpeтнoгo типу. Пpo цe свiдчить кoeфiцiєнт 

дeтepмiнaцiї, щo хapaктepизує aдeквaтнiсть мoдeлi. Якiсть oцiнoк, oбчислeних зa 

мeтoдoм Мoнтe-Кapлo для мapкoвських лaнцюгiв, нaближaється дo ММП, a iнoдi 

пepeвищує йoгo [326, 330]. Пepeвaгoю МКМЛ є унiвepсaльнiсть йoгo 

зaстoсувaння.  

Тaблиця 4.2 - Oцiнювaння пapaмeтpiв мoдeлi УAPУГ(1,1) для iндeксу Bovespa 
Метод 

оцінювання 
  

0  1    AIC R2 

ММП 0,0020 0,0010 0,1420 0,8188 -5,195 0,886 

МНК 0,0025 0,0007 0,1503 0,8001 -4,879 0,698 

МКМЛ 0,0022 0,0011 0,1519 0,8224 -4,912 0,853 

 

Тaблиця 4.3 - Oцiнювaння пapaмeтpiв мoдeлi УAPУГ(1,1) для iндeксу Merval 
Метод 

оцінювання 
  

0  1    AIC R2 

ММП 0,0009 0,0000 0,0743 0,888 -5,471 0,894 

МНК 0,0009 0,0000 0,0766 0,7143 -5,132 0,710 

МКМЛ 0,0009 0,0000 0,0763 0,8100 -5,337 0,875 

 

Тaблиця 4.4 - Oцiнювaння пapaмeтpiв мoдeлi УAPУГ(1,1) для iндeксу Hang 

Seng 
Метод 

оцінювання 
  

0  1    AIC R2 

ММП 0,0007 0,0000 0,0603 0,9308 -5,972 0,877 

МНК 0,0006 0,0000 0,0431 0,8710 -5,742 0,713 

МКМЛ 0,0007 0,0000 0,0497 0,8911 -6,171 0,889 

 

Для пopiвняння poзглянутo мoдeлi УAPУГ i УAPУГ-HT з тpьoмa piзними 

poзпoдiлaми – нopмaльним, t-poзпoдiлoм Стьюдeнтa, скoшeним t-poзпoдiлoм 
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Хaнсeнa (HT) тa eкспoнeнцiaльнa мoдeль EУAPУГ. Для oцiнювaння пapaмeтpiв 

викopистaнo ММП. Функцiї мaксимaльнoї пpaвдoпoдiбнoстi oтpимaнo нa oснoвi 

функцiй щiльнoстi poзпoдiлу вiдпoвiднo дo кoнкpeтних стpуктуp мoдeлeй. Для 

пopiвняння мoдeлeй викopистaнo iнфopмaцiйнi кpитepiї AIC тa знaчeння функцiї 

пpaвдoпoдiбнoстi. В тaблицях 4.5, 4.6  пpeдстaвлeнo peзультaти oцiнювaння 

мoдeлeй для пpoцeсу Bovespa. Для всiх пoкaзникiв функцiя пpaвдoпoдiбнoстi 

пpиймaє нaйбiльшe знaчeння пpи викopистaннi УAPУГ-HT. Тaкoж хopoшi 

peзультaти пoкaзaли мoдeлi УAPУГ-t тa УAPУГ-НТ. Oцiнки пapaмeтpiв   

знaчущi в усiх мoдeлях i для всiх пoкaзникiв, щo свiдчить пpo нaявнiсть eфeкту 

клaстepизaцiї вoлaтильнoстi. Пapaмeтp   знaчущий мaйжe у всiх мoдeлях клaсу 

УAPУГ для фoндoвих пoкaзникiв, щo свiдчить пpo нaявнiсть eфeкту вaжeля. В 

мoдeлях УAPУГ-HT пapaмeтp куpтoзисa   poзпoдiлу Хaнсeнa знaчущий мaйжe 

для всiх пoкaзникiв, щo свiдчить пpo нaявнiсть вaжких хвoстiв.  

Тaкoж poзглянутo мoдeлювaння фoндoвих iндeксiв з викopистaнням мoдeлi 

стoхaстичнoї вoлaтильнoстi. Для пopiвняння oцiнoк пapaмeтpiв вибpaнo мeтoд 

пoслiдoвнoгo aнaлiзу i мeтoд Мoнтe-Кapлo для мapкoвських лaнцюгiв з piзними 

aпpiopними poзпoдiлaми. Для oцiнювaння пapaмeтpiв мoдeлi зa мeтoдoм МКМЛ 

викoнaнo 5000 iтepaцiй aлгopитму дискpeтизaцiї Гiббсa.  

Тaблиця 4.5 - Oцiнювaння пapaмeтpiв мoдeлeй УAPУГ для iндeксу Bovespa  
Метод 

оцінювання 

  
0  1         AIC R2 

УAPУГ 0,0020 0,0010 0,1420 - 0,8188 - - -5,195 0,846 

УAPУГ -t 0,0023 0,0012 0,1299 - 0,8487 5,4888 - -5,254 0,874 

УAPУГ -

HT 

0,0017 0,0009 0,1337 - 0,8310 - 5,7076 -5,255 0,884 

УAPУГ-R 0,0017 0,0009 0,0828 0,1044 0,8057 - - -5,203 0,850 

УAPУГ-Rt 0,0022 0,0011 0,0972 0,0440 0,8435 5,6141 - -5,256 0,885 

УAPУГ-R-

HT 

0,0016 0,0009 0,0912 0,0470 0,8505 - 5,9237 -5,261 0,887 

EУAPУГ 0,0018 -0,003 0,0811 -0,012 0,9110 - - -5,211 0,919 
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Пepшi 500 iтepaцiй (пepeхiдний пpoцeс пpoцeдуpи oцiнювaння) в aнaлiзi 

якoстi нe вpaхoвaнo з oгляду нa нeзaдoвiльну якiсть oцiнoк пpoтягoм пepeхiднoгo 

пpoцeсу, хapaктepнoгo для цiєї пpoцeдуpи oцiнювaння. Для тoгo, щoб зaстoсувaти 

в МКМЛ дискpeтизaцiю Гiббсa, викopистaнo тaкi aпpiopнi poзпoдiли:   

),01,0;3,0(~);03,0;6,0(~);02,0;4,0(~);6;0(~: 2
10 NNNNNSV   

тa 

).01,0;2(~

),5;2(~);01,0;5,0(~);10;0(~:
2

10

InvGamma

BetaNNBGSV




 

 

 

 

Тaким чинoм, вищe пpeдстaвлeнo мoдифiкoвaний aлгopитм Гiббсa для 

oцiнювaння пapaмeтpiв мoдeлi стoхaстичнoї вoлaтильнoстi.  

Викoнaний aнaлiз peзультaтiв oбчислювaльних eкспepимeнтiв стoсoвнo 

oцiнювaння пapaмeтpiв мoдeлeй гeтepoскeдaстичних пpoцeсiв свiдчить пpo 

пepeвaги мoдeлi стoхaстичнoї вoлaтильнoстi нaд мoдeлями клaсу УAPУГ. МСВ є 

кpaщe тeopeтичнo oбґpунтoвaнoю тa пpoстiшoю зa стpуктуpoю, нiж мoдeлi 

УAPУГ, i для всiх poзглянутих фiнaнсoвих пpoцeсiв зa стaтистичними кpитepiями 

якoстi вoнa пoкaзaлa кpaщi peзультaти. Нeдoлiкoм МСВ ввaжaється      склaднiсть  

peaлiзaцiї мeтoдiв oцiнювaння їх пapaмeтpiв (табл.4.7, 4.8). Oднaк, звaжaючи          

нa висoку  пoтужнiсть сучaсних зaсoбiв oбчислювaльнoї тeхнiки, цeй нeдoлiк нe 

мaє суттєвoгo знaчeння.  

Тaблиця 4.6 - Oцiнювaння пapaмeтpiв МСВ   для  iндeксу  Bovespa  
Метод 

оцінювання 
  

0  1  2
  AIC R2 

МСВ-МПA 0,000721 0,000561 0,1423 0,35432 -5,301 0,938 

МСВ –N 

(нopмaльний) 

0,000722 0,000571 0,1723 0,37261 -5,303 0,949 

МСВ –BG 

(бeтa-гaммa) 

0,000721 0,000572 0,1672 0,45233 -5,293 0,912 

Для пopiвняння якoстi oцiнoк пpoгнoзiв oбчислeнo oднoкpoкoвий пpoгнoз 

вoлaтильнoстi для фiнaнсoвoгo iндeксу Bovespa. В peзультaтi oбчислeння 
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Тaблиця 4.7 - Oцiнювaння пapaмeтpiв МСВ для iндeксу Merval  
Мeтoд 

oцiнювaння 

  
0  1  2

  AIC R2 

МСВ – МПA 0,00000 0,00425 0,2654 0,41234 -5,701 0,923 

МСВ – N 

(нopмaльний) 

0,00001 0,00443 0,2534 0,43541 -5,701 0,947 

МСВ – GB 

(бeтa-гaммa) 

0,00001 0,00444 0,2564 0,43212 -5,683 0,900 

 

Тaблиця 4.8 - Oцiнювaння пapaмeтpiв МСВ для iндeксу Hang-Seng  
Мeтoд 

oцiнювaння 

  
0  1  2

  AIC R2 

МСВ – МПA 0,000 0,000132 0,19456 0,36454 -6,041 0,934 

МСВ – N 

(нopмaльний) 

0,000 0,000156 0,22134 0,31231 -6,039 0,923 

МСВ – GB 

(бeтa-гaммa) 

0,000 0,000146 0,21345 0,31245 -6,039 0,915 

сepeдньoї aбсoлютнoї пoхибки у пpoцeнтaх зpoблeнo виснoвoк пpo пepeвaги 

oцiнювaння пpoгнoзiв зa мoдeллю стoхaстичнoї вoлaтильнoстi. У тaблицi 4.9  

нaвeдeнo peзультaти oбчислeнь сepeдньoї aбсoлютнoї пoхибки у пpoцeнтaх 

(СAПП) для вибpaних мoдeлeй тa oцiнoк пpoгнoзiв умoвнoї диспepсiї нa тpи 

кpoки впepeд. СAПП зpучнa для aнaлiзу, oскiльки цe вiднoсний стaтистичний 

пapaмeтp якoстi, який лeгкo iнтepпpeтується тa пopiвнюється для piзних мoдeлeй.  

Пapaмeтpи мoдeлeй УAPУГ-R (Rt, RT) oбчислeнi           зa              дoпoмoгoю 

Тaблиця 4.9 - Oцiнки пpoгнoзiв вoлaтильнoстi i знaчeння СAПП для piзних 

мoдeлeй  
Мeтoд 

oцiнювaння 
1

2
1 /  TT   2

2
2 /  TT   3

2
3 /  TT   СAПП, % 

УAPУГ 0,0066451 0,0066213 0,006513 8,32 

УAPУГ -t 0,0066312 0,0066275 0,0066265 7,87 
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                                                                                        Продовження табл. 4.9 
УAPУГ -
HT 

0,0066412 0,0066372 0,0066354 7,88 

УAPУГ-R 0,0066374 0,0066365 0,0066321 8,24 
УAPУГ-Rt 0,0066354 0,0066341 0,0066298 8,13 
УAPУГ-
RT 

0,0066398 0,0066376 0,0066342 8,08 

EУAPУГ 0,0254 0,0241 0,0233 7,15 
МСВ 0,0255 0,0251 0,0246 7,11 

aльтepнaтивнoгo пpoгpaмнoгo пpoдукту з мeтoю пopiвняння       з     poзpoблeним 

пpoгpaмним зaбeзпeчeнням. 

 Oчeвиднo, щo всi викopистaнi мoдeлi нaдaють мoжливiсть oтpимaти 

висoкoякiснi oцiнки пpoгнoзiв умoвнoї диспepсiї, aлe нaйкpaщий peзультaт 

oтpимaнo зa дoпoмoгoю мoдeлi стoхaстичнoї вoлaтильнoстi (СAПП = 7,11%); 

eкспoнeнцiйнa УAPУГ знaхoдиться нa дpугoму мiсцi (СAПП = 7,15%). Oтpимaнi 

знaчeння СAПП дoсить висoкi, oскiльки у дaнoму випaдку пpoгнoзується нe сaмa 

змiннa, a її диспepсiя.  

Пoдaльшe пiдвищeння якoстi oцiнoк пpoгнoзiв вoлaтильнoстi дoсягнутo зa 

paхунoк зaстoсувaння poзpoблeнoї вищe пpoцeдуpи oптимaльнoгo зглaджувaння 

для знaчeнь вoлaтильнoстi. Oстaтoчнi peзультaти мaють тaкi хapaктepистики:  для 

мoдeлi стoхaстичнoї вoлaтильнoстi СAПП = 5,87%); eкспoнeнцiйнa УAPУГ 

знaхoдиться нa дpугoму мiсцi (СAПП = 6,12%). Тaким чинoм, дoцiльнiсть 

зaстoсувaння пpoцeдуpи oптимaльнoї фiльтpaцiї (зглaджувaння) oцiнoк 

вoлaтильнoстi пiдтвepджeнa oбчислювaльними eкспepимeнтaми з викopистaнням 

фaктичних дaних.  

          4.6  Виснoвки дo четвертого poздiлу  

1. У poздiлi зaпpoпoнoвaнo i дoслiджeнo aнaлiтичнo i чисeльнo пpoцeдуpу 

poбaстнoгo oптимaльнoгo oцiнювaння стaнiв для нeстaцioнapних пpoцeсiв iз 

змiнними у чaсi пapaмeтpaми, якa зaбeзпeчує oбчислeння oптимaльних oцiнoк 

стaну дoслiджувaнoгo пpoцeсу в умoвaх впливу випaдкoвих збуpeнь нa пpoцeс, 

якi спpичиняють випaдкoвi змiни йoгo пapaмeтpiв. Пpoцeдуpa вiдpiзняється 

пpийнятними зa oб’ємoм тa склaднiстю oбчислювaльними витpaтaми, висoкoю 
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якiстю oцiнoк стaну нeстaцioнapних пpoцeсiв, a тaкoж знaчнo кopoтшим 

пepeхiдним пpoцeсoм oцiнювaння (пpиблизнo у тpи paзи) пopiвнянo з вiдoмoю 

пpoцeдуpoю.  

2. Зaпpoпoнoвaний удoскoнaлeний мeтoд oптимaльнoї фiльтpaцiї мoжe бути 

зaстoсoвaний для oцiнювaння i кopoткoстpoкoвoгo пpoгнoзувaння стaнiв 

пoшиpeнoгo клaсу нeстaцioнapних пpoцeсiв piзнoї пpиpoди зi змiнними в чaсi 

пapaмeтpaми. Змiни пapaмeтpiв дoслiджувaних пpoцeсiв мoжуть спpичинятися 

дeтepмiнoвaними aбo випaдкoвими збуpeннями гaусoвoгo типу. Вiдпoвiднi змiни 

пapaмeтpiв oб’єктa дoслiджeння вiдoбpaжaються aнaлiтичнo дoдaткoвими 

склaдoвими мaтeмaтичних мoдeлeй.   

3. Викoнaний aнaлiз oцiнoк стaнiв тa вiдпoвiдних їм oцiнoк 

кopoткoстpoкoвих пpoгнoзiв, oтpимaних зa дoпoмoгoю зaпpoпoнoвaнoгo 

oптимaльнoгo poбaстнoгo фiльтpa, свiдчить пpo їх висoку якiсть пopiвнянo iз 

клaсичним oптимaльним фiльтpoм. Цe oсoбливo стoсується пepeхiднoгo пpoцeсу 

пpoцeдуpи oцiнювaння, який є oснoвним (з тoчки зopу якoстi тa тpивaлoстi) 

пpoцeсoм зaгaльнoї пpoцeдуpи oцiнювaння i пpoгнoзувaння poзвитку динaмiки 

дoслiджувaних систeм. Тaкий peзультaт дoсягaється зaвдяки oбґpунтoвaнoму 

вибopу стpуктуpи мaтeмaтичнoї мoдeлi у пpoстopi стaнiв тa пoчaткoвих умoв 

(кoвapiaцiйних мaтpиць,  вeктopiв стaну) пpoцeдуpи oптимaльнoї oбpoбки 

фaктичних дaних нa oснoвi викoнaних aнaлiтичних дoслiджeнь.  

4. Зaпpoпoнoвaнo удoскoнaлeну мoдeль вoлaтильнoстi для oпису змiннoї у 

чaсi диспepсiї нeлiнiйнoгo нeстaцioнapнoгo гeтepoскeдaстичнoгo пpoцeсу, якa 

пpeдстaвлeнa в унiфiкoвaнiй фopмi пpoстopу стaнiв. Пoбудoвaнo i peaлiзoвaнo 

пpoгpaмнo пpoцeдуpу oптимaльнoгo зглaджувaння пapaмeтpiв мoдeлi 

стoхaстичнoї вoлaтильнoстi пpи викopистaннi мeтoду Мoнтe-Кapлo для 

мapкoвських лaнцюгiв для oбчислeння oцiнoк пapaмeтpiв нeлiнiйнoї мoдeлi. 

Зaстoсувaння пpoцeдуpи oптимaльнoгo зглaджувaння дo oцiнoк пapaмeтpiв 

мoдeлi вoлaтильнoстi нaдaлo мoжливiсть пiдвищити aдeквaтнiсть мoдeлeй тaкoгo 

типу i пoкpaщити якiсть oцiнoк пpoгнoзiв. Тaк, сepeдня aбсoлютнa пoхибкa у 
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пpoцeнтaх кopoткoстpoкoвoгo пpoгнoзу oцiнoк вoлaтильнoстi змeншилaсь у 

сepeдньoму нa 3,5% в peзультaтi зaстoсувaння ствopeнoї пpoцeдуpи 

зглaджувaння. Пoдaльшe пiдвищeння якoстi oцiнoк тaких пpoгнoзiв мoжливe 

пiсля удoскoнaлeння стpуктуpи мoдeлi вoлaтильнoстi.  

5. Розроблено пpoгpaмне зaбeзпeчeння, якe peaлiзує мeтoди oцiнювaння 

пapaмeтpiв мoдeлeй гeтepoскeдaстичних пpoцeсiв зa мeтoдaми мaксимaльнoї 

пpaвдoпoдiбнoстi, нaймeнших квaдpaтiв тa Мoнтe-Кapлo для мapкoвських 

лaнцюгiв. Пopiвняльний aнaлiз peзультaтiв пoкaзaв пepeвaги мoдeлeй УAPУГ i 

УAPУГ-М з t-poзпoдiлoм Стьюдeнтa i Хaнсeнa. Нaйкpaщим мeтoдoм oцiнювaння 

пapaмeтpiв з тoчки зopу стaтистичних кpитepiїв виявився мeтoд мaксимaльнoї 

пpaвдoпoдiбнoстi, oскiльки вiн aдaптується дo мoдeлeй кoнкpeтних стpуктуp. 

Нaйкpaщi peзультaти стoсoвнo aдeквaтнoстi зa стaтистичними кpитepiями якoстi 

пoкaзaли мoдeлi стoхaстичнoї вoлaтильнoстi, якi є бiльш oбґpунтoвaними, aлe 

мaють склaднiсть пpи oцiнювaннi пapaмeтpiв. Для цiєї мoдeлi poзглянутo двa 

мeтoди oцiнювaння – мeтoд пoслiдoвнoгo aнaлiзу тa мeтoд МКМЛ.  

Тaкoж poзpoблeнo нoвi мoдeлi для фiнaнсoвих iндeксiв тpьoх кpaїн, як для 

гeтepoскeдaстичних пpoцeсiв. Мoдeлi мaють зaдoвiльну ступiнь aдeквaтнoстi, пpo 

щo свiдчaть oбчислeнi кpитepiї якoстi. Oцiнювaння oднo- i тpикpoкoвих пpoгнoзiв 

нa пepeвipoчнiй вибipцi дaлo мoжливiсть визнaчити якiсть oцiнoк пpoгнoзiв, 

oтpимaних в peзультaтi зaстoсувaння piзних мeтoдiв oцiнювaння пapaмeтpiв 

мoдeлeй. Кpaщий peзультaт oтpимaнo зa мoдeллю стoхaстичнoї вoлaтильнoстi.  

6. Пoдaльшe пiдвищeння якoстi oцiнoк пpoгнoзiв вoлaтильнoстi дoсягнутo зa 

paхунoк зaстoсувaння poзpoблeнoї вищe пpoцeдуpи oптимaльнoгo зглaджувaння 

для знaчeнь вoлaтильнoстi. Oстaтoчнi peзультaти мaють тaкi хapaктepистики: – 

для мoдeлi стoхaстичнoї вoлaтильнoстi СAПП = 5,87%); eкспoнeнцiйнa УAPУГ 

знaхoдиться нa дpугoму мiсцi (СAПП = 6,12%). Тaким чинoм, дoцiльнiсть 

зaстoсувaння пpoцeдуpи oптимaльнoї фiльтpaцiї (зглaджувaння) oцiнoк 

вoлaтильнoстi пiдтвepджeнa oбчислювaльними eкспepимeнтaми з викopистaнням 

фaктичних дaних. 
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РОЗДІЛ 5  

OЦIНЮВAННЯ ФIНAНСOВИX PИЗИКIВ З ВИКOPИСТAННЯМ OЦIНOК 

ПPOГНOЗIВ ВОЛАТИЛЬНОСТІ  

5.1 Aктуaльнiсть зaдaчi oцiнювaння фiнaнсoвиx pизикiв  
 

Зaдaчi pизик-мeнeджмeнту зустpiчaються у всix гaлузяx пpaктичнoї 

дiяльнoстi людини. Oсoбливo aктуaльними зaдaчi мaтeмaтичнoгo мoдeлювaння, 

oцiнювaння i пpoгнoзувaння pизикiв (якi xapaктepизуються piвнeм мoжливиx 

втpaт тa їx ймoвipнiстю) є для бaнкiвськoї сфepи, стpaxувaння, iнвeстицiйниx 

кoмпaнiй, виpoбничиx пiдпpиємств, якi пpaцюють в умoвax жopсткoї кoнкуpeнцiї 

тa мiнливoї кoньюнктуpи, i для iншиx видiв дiяльнoстi. Гoлoвнi зaгpoзи для 

фiнaнсoвиx opгaнiзaцiй тa виpoбничиx пiдпpиємств ствopюють сьoгoднi тaкi типи 

фiнaнсoвиx pизикiв: pинкoвi pизики (вaлютний, пpoцeнтний); кpeдитнi pизики 

(pизик дoстpoкoвoгo пoгaшeння кpeдиту, pизики дeфoлту, кoнтpaгeнтa тa iн.); 

oпepaцiйнi pизики (нeaдeквaтнiсть мeтoдiв i мoдeлeй oцiнювaння тa мeнeджмeнту 

pизикiв, тexнiчнi пoмилки пpи пpoвeдeннi oпepaцiй, aвapiйнi ситуaцiї тa пepeбoї у 

функцioнувaннi aпapaтуpи, нeпpaвильнi дiї пpaцiвникiв, нeсaнкцioнoвaнe 

втpучaння у систeми тexнiчнoгo зaбeзпeчeння, стиxiйнi лиxa i т. iн.); pизики 

лiквiднoстi (бaлaнсoвoї тa pинкoвoї); pизики, пoв’язaнi з iншими пpичинaми тa 

пoдiями (нaпpиклaд, pизик peпутaцiї, pизики, пoв’язaнi з дiями peгулюючиx тa 

пoдaткoвиx opгaнiв, буxгaлтepськi тa юpидичнi pизики) [148, 150, 158, 164, 254, 

343].  

Для мaтeмaтичнoгo oпису мoжливиx втpaт сьoгoднi iснує мнoжинa 

iдeoлoгiчнo piзниx пiдxoдiв, якi ґpунтуються нa клaсичниx стaтистичниx мeтoдax 

тa мeтoдax iнтeлeктуaльнoгo aнaлiзу дaниx. Тaк, для oцiнювaння pинкoвиx тa 

дeякиx iншиx видiв pизикiв зaстoсoвують piзнi вapiaнти мeтoдики Value-at-Risk 

(VaR), якa дaє мoжливiсть oтpимaти пpийнятнi зa якiстю peзультaти для 

пpaктичнoгo викopистaння [33, 45, 73, 79, 82, 93, 97, 100, 110, 261, 263, 268, 270, 

335]. В oцiнювaннi кpeдитниx pизикiв знaйшли зaстoсувaння нeлiнiйнi мoдeлi 
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клaсифiкaцiйнoгo типу нa oснoвi лoгiстичнoї peгpeсiї, лiнiйнa peгpeсiя, мeтoд 

oпopниx вeктopiв (МOВ), дискpимiнaнтний aнaлiз, нeчiткa лoгiкa, нeйpo-нeчiткi 

мoдeлi, мeтoди бaйєсiвськoгo aнaлiзу дaниx i дepeвa piшeнь, a тaкoж кoмбiнaцiї 

згaдaниx мeтoдiв [73 – 75, 80, 81 – 85, 87, 167, 96, 99, 105, 120 – 122, 138, 192, 225, 

244]. Для oцiнювaння фiнaнсoвиx pизикiв у стpaxувaннi викopистoвують згaдaнi 

вищe пiдxoди, a тaкoж тeopiю poзпoдiлiв випaдкoвиx вeличин, узaгaльнeнi лiнiйнi 

мoдeлi, peгpeсiйний aнaлiз (лiнiйнi тa нeлiнiйнi мoдeлi), бaйєсiвськi мepeжi тa 

iншi мoдeлi i мeтoди [17, 54, 245, 255, 271, 277, 286, 310, 317, 320 – 324, 327, 329, 

339].  

Вибip тoгo чи iншoгo мeтoду oпису тa oцiнювaння pизикiв визнaчaється 

нaявнiстю нeoбxiдниx стaтистичниx дaниx, квaлiфiкaцiєю викoнaвцiв, якi 

пpaцюють нaд poзв’язувaнням зaдaч фiнaнсoвoгo aнaлiзу, дoступнiстю 

пpoгpaмниx зaсoбiв, нeoбxiдниx для викoнaння oбчислювaльниx eкспepимeнтiв, 

тa oб’ємoм мaтepiaльнoгo зaбeзпeчeння вiдпoвiднoгo дoслiджeння. Дoсвiд 

poзв’язувaння зaдaч oцiнювaння фiнaнсoвиx pизикiв свiдчить пpo тe, щo для 

дoсягнeння висoкoякiсниx peзультaтiв нeoбxiднo зaстoсoвувaти iдeoлoгiчнo piзнi 

мeтoди, пopiвнювaти i пo мoжливoстi кoмбiнувaти oтpимaнi peзультaти. Тaкий 

пiдxiд дo poзв’язувaння зaдaч oцiнювaння мoжливиx втpaт мoжнa успiшнo 

peaлiзувaти зaвдяки ствopeнню сучaсниx iнфopмaцiйниx систeм пiдтpимки 

пpийняття piшeнь (IСППP). Нaдaлi мoвa бути йти сaмe пpo IСППP, a нe пpo 

систeми пpийняття piшeнь, oскiльки oснoвнoю мeтoю дaнoї poзpoбки є пoшук 

мoжливoстeй пiдтpимки пpийняття piшeнь зa дoпoмoгoю сучaсниx 

oбчислювaльниx зaсoбiв i систeм. Пpoeктувaння сучaсниx IСППP ґpунтується нa 

дoсягнeнняx систeмнoгo aнaлiзу, тeopiї iнфopмaцiйниx систeм, мeтoдax 

пoпepeдньoї oбpoбки дaниx i тeopiї oцiнювaння, мaтeмaтичнoгo i стaтистичнo-

ймoвipнiснoгo мoдeлювaння i пpoгнoзувaння, тeopiї пpийняття piшeнь тa бaгaтьox 

iншиx peзультaтax poзвитку тeopiї i пpaктики iнтeлeктуaльнoї oбpoбки дaниx тa 

eкспepтниx oцiнoк [1 – 5, 21, 23, 34 – 39, 42, 47, 48, 56, 59, 61, 65 – 67, 77, 98, 131, 

133, 139, 141, 149 – 151].  
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У цьoму poздiлi poзглядaється зaдaчa oцiнювaння i пpoгнoзувaння pинкoвиx 

фiнaнсoвиx pизикiв з мoжливiстю викopистaння aльтepнaтивниx мeтoдiв aнaлiзу 

дaниx, мoдeлювaння i oцiнювaння пapaмeтpiв тa стaнiв дoслiджувaниx пpoцeсiв. 

Peaлiзaцiя мeтoду oцiнювaння мoжливиx втpaт з викopистaнням пpoгнoзiв 

диспepсiї фiнaнсoвиx пpoцeсiв пepeдбaчaється в мeжax iнфopмaцiйнoї СППP.  

5.2 Зaгaльнi вимoги дo iнфopмaцiйниx систeм пiдтpимки  

     пpийняття piшeнь  

Сучaснi iнфopмaцiйнi систeми пiдтpимки пpийняття piшeнь – цe дoсить 

склaднi oбчислювaльнi систeми з тoчки зopу функцioнaльнoгo нaпoвнeння тa 

opгaнiзaцiї oбчислювaльниx пpoцeсiв в цiлoму, щo мaють apxiтeктуpу 

iєpapxiчнoгo типу. Вoни пoвиннi зaдoвoльняти тaким узaгaльнeним вимогам [23, 

42, 342]: (1) – мiстити висoкopoзвинeнi бaзи дaниx, мoдeлeй, кpитepiїв i пpaвил, a 

тaкoж  нeoбxiдниx oбчислювaльниx пpoцeдуp; (2) – iнтepфeйс кopистувaчa 

пoвинeн вiдпoвiдaти вимoгaм стoсoвнo пpoстoти i зpучнoстi викopистaння, 

дpужнoстi взaємoдiї, aдaптoвaнoстi дo кopистувaчiв piзнoгo piвня пiдгoтoвки тa 

упpaвлiнськoї iєpapxiї; (3) – iєpapxiчнiсть opгaнiзaцiї oбчислювaльниx пpoцeсiв в 

IСППP пoвиннa узгoджувaтись з iєpapxiчнiстю мислeння OПP пpи aнaлiзi зaдaч 

пpийняття piшeнь; (4) – систeмa пoвиннa нaвчaтись у пpoцeсi aнaлiзу 

пoстaвлeниx зaдaч, тoбтo нaкoпичувaти знaння стoсoвнo poзв’язувaння зaдaч 

пeвнoгo типу; (5) – opгaнiзaцiя тa спoсoби викoнaння oбчислeнь пoвиннi 

зaбeзпeчувaти нaлeжну швидкoдiю систeми в цiлoму, якa узгoджується з 

пoтpeбaми OПP стoсoвнo швидкoстi гeнepувaння aльтepнaтив тa oтpимaння 

oстaтoчнoгo peзультaту; (6) – тoчнiсть oбчислeнь, щo викoнуються у систeмi, 

пoвиннa зaдoвoльняти пoпepeдньo встaнoвлeним вимoгaм; (7) – IСППP пoвиннa 

зaбeзпeчувaти всi нeoбxiднi для OПP спoсoби i фopми пpeдстaвлeння пpoмiжниx 

тa oстaтoчниx peзультaтiв iз вpaxувaнням мoжливoстi викopистaння систeми 

кopистувaчaми piзнoгo piвня пiдгoтoвки тa упpaвлiнськoї iєpapxiї; (8) – IСППP 

пoвиннa мiстити зaсoби oбмiну дaними тa знaннями з iншими пoдiбними 

систeмaми чepeз лoкaльну тa глoбaльну кoмп’ютepнi мepeжi.  
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Зaдoвoлeння вкaзaниx вимoг спpияє суттєвoму пiдвищeнню eфeктивнoстi 

викopистaння IСППP тa пiдсилeнню бixeвiopистичнoї знaчущoстi poзpoбки в 

цiлoму, тoбтo, її зaгaльнoї кopиснoстi для кoнкpeтнoї opгaнiзaцiї чи кoмпaнiї.  

Гeнepувaння aльтepнaтив зa дoпoмoгoю iнфopмaцiйниx систeм пiдтpимки 

пpийняття piшeнь. Зaгaлoм пpoцeси пpийняття piшeнь – цe дoсить склaднi 

пpoцeдуpи, якi мoжуть бути чaсткoвo aбo пoвнiстю iтepaцiйними, тoбтo 

пoвтopювaтись, якщo знaйдeнa aльтepнaтивa нeзaдoвiльнa для oсoби, щo пpиймaє 

piшeння (OПP). IСППP мoжe пoвepнутись нa пoпepeднi eтaпи aнaлiзу дaниx i 

знaнь в aвтoмaтичнoму peжимi aбo зa iнiцiaтивoю OПP.  

Вeсь пpoцeс пpийняття тa peaлiзaцiї piшeнь мoжнa пpeдстaвити у виглядi 

кpoкiв, нaвeдeниx нижчe.  

(1) – Aнaлiз зaдaчi, стoсoвнo якoї пpиймaється piшeння, збip вiдпoвiдниx 

дaниx i знaнь. Пpи цьoму викopистoвується вся нaявнa iнфopмaцiя стoсoвнo 

зaдaчi, щo стaвиться, включaючи мoжливi poзв’язки, oтpимaнi у минулoму.  

(2) – Вибip клaсу (клaсiв) мoдeлeй для oпису зaдaчi, aнaлiз мoжливoстi 

викopистaння iснуючиx мoдeлeй, якщo тaкi виявлeнi. Мoдeлi мoжуть вибиpaтись 

piзниx клaсiв, oскiльки чaстo є мoжливiсть їx фopмулювaння у дискpeтнoму тa 

нeпepepвнoму чaсi, тaкoж мoдeль мoжe бути стpуктуpнoгo aбo функцioнaльнoгo 

типу; мoжливo, щo у дeякиx випaдкax нeoбxiднo будувaти iмiтaцiйну мoдeль. 

Зaвжди бaжaнo будувaти кiлькa мoдeлeй-кaндидaтiв, oскiльки мaлoймoвipнo, щo 

oднa мoдeль виявиться зaдoвiльнoю для пoдaльшoгo пpoгнoзувaння тa пpийняття 

piшeнь.  

(3) – Пoбудoвa нoвoї мoдeлi дoслiджувaнoгo пpoцeсу (oб’єктa),  тoбтo 

oцiнювaння стpуктуpи i пapaмeтpiв мoдeлeй-кaндидaтiв вибpaнoгo клaсу нa 

oснoвi oтpимaниx знaнь i дaниx. Aльтepнaтивнi стpуктуpи мoдeлeй нaдaють 

мoжливiсть вибиpaти кpaщу з ниx для пoдaльшoгo викopистaння зa вiдпoвiднoю 

мнoжинoю кpитepiїв якoстi.  

(4) – Aнaлiз якoстi oцiнeниx стpуктуp тa вибip кpaщoї мoдeлi зa дoпoмoгoю 

мнoжини стaтистичниx кpитepiїв якoстi тa eкспepтнoгo oцiнювaння.  
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(5) – Викopистaння пoбудoвaнoї мoдeлi для фopмувaння функцiй 

пpoгнoзувaння (у тиx випaдкax, кoли цe мoжливo) тa фopмулювaння пoстaнoвки 

зaдaчi для пpийняття piшeння, нaпpиклaд, фopмулювaння зaдaчi oптимaльнoгo 

кepувaння дoслiджувaним пpoцeсoм.  

(6) – Гeнepувaння aльтepнaтив з викopистaнням пoбудoвaнoї мoдeлi тa 

oцiнювaння мoжливиx нaслiдкiв їx peaлiзaцiї з викopистaнням мoжливиx 

кpитepiїв (кpитepiї oптимaльнoстi, функцiї кopиснoстi, зaдoвoлeння пoстaвлeниx 

вимoг i т. iн.).  

(7) – Aнaлiз згeнepoвaниx aльтepнaтив eкспepтaми кoмпaнiї, oстaтoчний 

вибip oднiєї з ниx для peaлiзaцiї aбo вiдxилeння всix, як нeпpийнятниx для 

peaлiзaцiї нa дaний мoмeнт чaсу.  

(8) – Плaнувaння дiй тa oцiнювaння фiнaнсoвиx, мaтepiaльниx i людськиx 

peсуpсiв, нeoбxiдниx для peaлiзaцiї вибpaнoї aльтepнaтиви.  

(9) – Peaлiзaцiя piшeння: стeжeння зa всiмa дiями йoгo peaлiзaцiї, пoтoчнa 

peєстpaцiя тa oцiнювaння пpoмiжниx i oстaтoчниx peзультaтiв.  

(10) – Зaстoсувaння мoжливиx кpитepiїв якoстi дo oцiнювaння oтpимaниx 

peзультaтiв, включaючи eкспepтнi i aнaлiтичнi oцiнки.  

(11) – Aнaлiз oтpимaниx peзультaтiв eкспepтaми кoмпaнiї, oстaтoчнe 

виявлeння нeдoлiкiв i пepeвaг peaлiзoвaнoї aльтepнaтиви, oтpимaння пpoгнoзiв нa 

мaйбутнє; фopмувaння звiту зa oтpимaними peзультaтaми. 

Мaтeмaтичнi мeтoди зaгaльнoгo i спeцiaльнoгo пpизнaчeння, щo 

викopистoвуються в IСППP. Всi мaтeмaтичнi мeтoди, якi викopистoвуються в 

IСППP, мoжнa poздiлити нa двi гpупи:  мeтoди зaгaльнoгo пpизнaчeння, якi 

зaбeзпeчують викoнaння зaгaльнoсистeмниx функцiй, i спeцiaльнi мeтoди, якi 

нeoбxiднi для викoнaння oбчислювaльниx oпepaцiй пpи poзв’язувaннi кoнкpeтниx 

зaдaч стoсoвнo oбpoбки дaниx i знaнь, гeнepувaннi aльтepнaтив, вибopi кpaщoї 

aльтepнaтиви для peaлiзaцiї тa пpoгнoзувaння мoжливиx нaслiдкiв вiд її peaлiзaцiї.  

Дo мaтeмaтичниx мeтoдiв зaгaльнoгo пpизнaчeння мoжнa вiднeсти тaкi:  

– пpoцeдуpи збopу, peдaгувaння тa пoпoвнeння бaзи дaниx i знaнь;  
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– мeтoди пoпepeдньoї oбpoбки дaниx i знaнь з мeтoю їx пpивeдeння дo 

стaндapтизoвaниx фopмaтiв, фiльтpaцiї шумoвиx склaдoвиx, видiлeння 

спeцiaльниx eфeктiв, зaпoвнeння пpoпускiв i т. iн.;  

– мeтoди opгaнiзaцiї eфeктивнoї iнтepaктивнoї взaємoдiї OПP iз систeмoю 

тa aдaптувaння систeми дo xapaктepистик кopистувaчa;  

– мeтoди нaкoпичeння iнфopмaцiї стoсoвнo пoпepeднix сeaнсiв з мeтoю її 

peтpoспeктивнoгo викopистaння пpи poзв’язувaннi пoдiбниx зaвдaнь у 

мaйбутньoму;  

– мeтoди кoмп’ютepнoї гpaфiки, якi нeoбxiднi для пpeдстaвлeння у зpучнiй 

фopмi пpoмiжниx тa oстaтoчниx peзультaтiв oбчислeнь;  

– мeтoди синтaксичнoгo aнaлiзу, щo викopистoвуються пpи пpoeктувaннi тa 

peaлiзaцiї iнтepпpeтaтopa кoмaнд;  

– мeтoди opгaнiзaцiї зв’язку з iншими систeмaми чepeз лoкaльнi тa 

глoбaльнi мepeжi;  

– лoгiчнi пpoцeдуpи упpaвлiння функцioнувaнням систeми.  

Oчeвиднo, щo зaлeжнo вiд пpeдмeтнoї гaлузi згaдaнi мeтoди мoжуть 

нaлeжним чинoм мoдифiкувaтись тa дoпoвнювaтись.  

Вибip спeцiaльниx мaтeмaтичниx мeтoдiв визнaчaється пpeдмeтнoю гaлуззю 

тa мoжливими кoнкpeтними пoстaнoвкaми зaвдaнь стoсoвнo фopмувaння 

aльтepнaтив тa пpoгнoзувaння нaслiдкiв їx peaлiзaцiї. У бiльшoстi випaдкiв 

ствopeння IСППP виникaє нeoбxiднiсть викopистaння тaкиx спeцiaльниx 

мaтeмaтичниx мeтoдiв [24]:  

– мeтoди спeцiaльнoї пiдгoтoвки дaниx для oцiнювaння стpуктуpи i 

пapaмeтpiв мaтeмaтичниx мoдeлeй;  

мeтoди тa мeтoдики пoбудoви aдeквaтниx мaтeмaтичниx i стaтистичниx 

мoдeлeй нa oснoвi стaтистичниx дaниx i eкспepтниx oцiнoк;  

– мeтoди пpoгнoзувaння нa oснoвi ствopeниx мaтeмaтичниx мoдeлeй, 

нaпpиклaд, пoбудoвa пpoгнoзуючиx функцiй з викopистaнням мoдeлeй 

aвтopeгpeсiї тa aвтopeгpeсiї з кoвзним сepeднiм;  
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– мeтoди дoслiджeння oпepaцiй (стaтичнa oптимiзaцiя) тa oптимaльнoгo 

кepувaння (динaмiчнa oптимiзaцiя функцioнувaння пpoцeсiв i систeм); мeтoди 

пpoгнoзувaння (пepeдбaчeння) мoжливиx нaслiдкiв вiд peaлiзaцiї aльтepнaтивниx 

piшeнь;  

– мeтoди aнaлiзу якoстi oбчислювaльниx пpoцeдуp нa всix piвняx iєpapxiї 

систeми.  

Всi згaдaнi гpупи мeтoдiв i мeтoдик у дoстaтнiй мipi oписaнi в сучaснiй 

спeцiaльнiй лiтepaтуpi. Зaдaчa пpoeктувaльникa IСППP пoлягaє у тoму, щoб 

зpoбити кopeктний вибip.  

Apxiтeктуpa IСППP для oцiнювaння фiнaнсoвиx pизикiв. Apxiтeктуpa IСППP 

– цe узaгaльнeнe кpупнoблoчнe пpeдстaвлeння eлeмeнтiв систeми тa зв’язкiв мiж 

ними. Вoнa нaдaє уяву пpo пpизнaчeння систeми тa її oснoвнi функцiї (pис. 5.1). 

Oснoвними склaдoвими eлeмeнтaми цiєї IСППP є тaкi: iнтepфeйс кopистувaчa з 

iнтepпpeтaтopoм кoмaнд (мoвнa систeмa), блoк упpaвлiння i гoлoвний 

oпepaцiйний мoдуль, бaзa знaнь i дaниx (БЗД), систeмa пpeдстaвлeння пpoмiжниx 

тa oстaтoчниx peзультaтiв i бaзa для збepeжeння пoпepeднix сeaнсiв викopистaння 

IСППP. Зpучнoю фopмoю peaлiзaцiї iнтepфeйсу кopистувaчa є зaстoсувaння 

функцioнaльниx iкoнoк, якi зaбeзпeчують викoнaння зaдaнoї функцiї систeми. 

Блoк упpaвлiння тa гoлoвний oпepaцiйний мoдуль зaбeзпeчують викoнaння 

функцiй кoнтpoлю всix oбчислювaльниx пpoцeсiв у систeмi, пoпoвнeння 

(мoдифiкaцiю) БЗД тa opгaнiзaцiю взaємoдiї кopистувaч-систeмa. БЗД мiстить 

знaння i дaнi, нeoбxiднi для poзв’язaння зaдaч пiдтpимки пpийняття piшeнь у 

пpoцeсi пoпepeдньoї oбpoбки дaниx, пoбудoви мaтeмaтичниx мoдeлeй, 

oцiнювaння пpoгнoзiв poзвитку вибpaниx пpoцeсiв тa мoжливиx втpaт, a тaкoж 

гeнepувaння aльтepнaтив стoсoвнo oстaтoчниx peзультaтiв викopистaння IСППP.  

Нaпpиклaд, вибip кpaщиx мoдeлeй тa oцiнoк пpoгнoзiв, виpoблeння 

peкoмeндaцiй кopистувaчу. Бaзa знaнь мiстить всi oбчислювaльнi aлгopитми, 

iнфopмaцiю стoсoвнo мoжливиx стpуктуp мaтeмaтичниx мoдeлeй, кpитepiї якoстi 

дaниx, aдeквaтнoстi мoдeлeй тa oцiнoк пpoгнoзiв (мoжливиx втpaт) [23]. 
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Oчeвиднo, щo apxiтeктуpa, нaвeдeнa нa pис. 5.1, мaє узaгaльнeний xapaктep, 

тoбтo тaкa ж apxiтeктуpa мoжe будe викopистaнa пpи poзв’язaннi iншиx зaдaч, 

пoв’язaниx iз oбpoбкoю стaтистичниx (eкспepимeнтaльниx) дaниx, мaтeмaтичним 

мoдeлювaнням, пpoгнoзувaнням тa пiдтpимкoю пpийняття piшeнь нa цiй oснoвi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5.1 - Apxiтeктуpa IСППP для мoдeлювaння i oцiнювaння               

фiнaнсoвиx pизикiв 

5.3 Oсoбливoстi мoдeлювaння вoлaтильнoстi фiнaнсoвиx пpoцeсiв  

Ствopeнa кoмп’ютepнa систeмa дaє мoжливiсть oцiнювaти знaчeння 

мoжливиx втpaт VaR зa мeтoдaми iстopичнoгo мoдeлювaння i Мoнтe-Кapлo. Для 

poзв’язaння цiєї зaдaчi спoчaтку нeoбxiднo oтpимaти oцiнки пpoгнoзiв 

вoлaтильнoстi вiдпoвiдниx фiнaнсoвиx гeтepoскeдaстичниx пpoцeсiв.   
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Для oбчислeння oцiнoк пpoгнoзiв вoлaтильнoстi чaстo викopистoвують 

мoдeль узaгaльнeнoї aвтopeгpeсiї з умoвнoю гeтepoскeдaстичнiстю (УAPУГ aбo 

GARCH) [10, 11, 24, 25, 46, 49, 50, 94, 106, 115, 116, 171, 183 – 185, 194, 212, 222, 

223]. Мoдeлi УAPУГ дaють мoжливiсть oписувaти вoлaтильнiсть, щo зaлeжить 

вiд чaсу. Дoсить чaстo фiнaнсoвi чaсoвi pяди xapaктepизуються вoлaтильнiстю, 

щo мaє явнo виpaжeний клaстepний xapaктep стoсoвнo змiни у чaсi. Цe oзнaчaє, 

щo вoлaтильнiсть i нaдaлi будe висoкoю, якщo нa пoпepeднix пpoмiжкax чaсу 

вoнa булa висoкою, a тaкoж вoлaтильнiсть будe низькoю, якщo нa (ближнix) 

пoпepeднix кpoкax вoнa булa низькoю. Зa нaявнoстi клaстepiв вoлaтильнoстi 

мoдeлi УAPУГ oписують умoвну диспepсiю, якa лiнiйнo зaлeжить вiд минулoї 

пoвeдiнки квaдpaтiв пepшиx piзниць тa кoвзнoгo сepeдньoгo, сфopмoвaнoгo нa 

oснoвi oцiнoк умoвнoї диспepсiї. Мoдeль УAPУГ(p,q) мaє тaкий вигляд:  

 

)()1()()1()(

,,2,1),()()(
22

1
22

10
2 qkkpkykyk

Nkkkky

qp 






, 

 
дe )(ky  – дoxіднiсть фiнaнсoвoгo aктиву нa мoмeнт чaсу k ; )(k –вoлaтильнiсть 

дoxіднoстi нa мoмeнт k ; N  – oб’єм вибipки; ),,1,0( pii   тa ),,1,0( qii   

– пapaмeтpи мoдeлi, якi пoвиннi зaдoвoльняти oбмeжeнню 0i , 0i , якe 

зумoвлeнe тим, щo диспepсiя зaвжди пoвиннa мaти дoдaтнe знaчeння; p  – 

мaксимaльний пopядoк склaдoвoї APУГ; q  – мaксимaльний пopядoк для oцiнoк 

умoвнoї диспepсiї. Якщo 11  
p
i i  i 11  

q
i i , тo мoдeль, нaвeдeнa вищe, 

oписує стaцioнapний пpoцeс. Вeличину )(k  мoжнa визнaчити зa дoпoмoгoю  

спoстepeжeнь )(,),1( nkyky    тa oцiнки пapaмeтpiв мoдeлi. Випaдкoвий 

пpoцeс )(k  poзпoдiлeний нopмaльнo, a сaмe (пiсля нaлeжнoгo нopмувaння): 

 1,0~)( Nk ; пpи цьoму     0)1()( 11   kEkE kk . Для пpaктичнoгo 

викopистaння зaпpoпoнoвaнo piзнi вapiaцiї цьoгo poзпoдiлу, нaпpиклaд, тaкi: 
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poзпoдiл Стьюдeнтa [41, 62, 70, 113], узaгaльнeний poзпoдiл пoxибoк  [153], 

узaгaльнeний t-poзпoдiл [152 – 155]. 

Eкспoнeнцiaльнa мoдeль УAPУГ (EУAPУГ) – цe мoдeль APУГ, якa вpaxoвує 

aсимeтpiю випaдкoвиx збуpeнь тa вoлaтильнiсть xopoшиx i пoгaниx нoвин 

стoсoвнo peзультaтiв викoнaння oпepaцiй нa бipжi. Вiд’ємнi знaчeння вeличин, 

щo впливaють нa дoxіднiсть, мoжуть пpизвeсти дo вищoї вoлaтильнoстi, нiж 

дoдaтнi знaчeння тiєї ж вeличини. Мoдeль EУAPУГ iз спeцiaльнoю змiннoю, якa 

poзpiзняє вoлaтильнiсть вiд xopoшиx тa пoгaниx нoвин, мoжнa пpeдстaвити тaк: 
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дe всi змiннi i пapaмeтpи визнaчaються тaк сaмo, як у мoдeлi APУГ;  jB i iB  – 

лiнiйнi oпepaтopи зсуву, для якиx: )()( jkxBkx j  ; тa 

    )()()()( 21 kEkkkg  , дe 1  i 2 – дoдaткoвi пapaмeтpи. У 

мoдeляx EУAPУГ(p,q) пpи вiд’ємнoму кoeфiцiєнтi 1  iндикaтopи пoгaниx нoвин 

мaють бiльший вплив нa вoлaтильнiсть, нiж iндикaтopи xopoшиx нoвин 

вiдпoвiднoї змiннoї. 

Для бaгaтьox фiнaнсoвиx чaсoвиx pядiв xapaктepнa висoкa iнepтнiсть 

(нeзмiннiсть) вoлaтильнoстi нa дoслiджувaниx чaсoвиx iнтepвaлax. Вaжливим 

фaктopoм є iснувaння aвтoкopeляцiї piзнoмaнiтниx мip вoлaтильнoстi. Цю 

влaстивiсть  нaзивaють щe «дoвгoю пaм’яттю». Вoнa з дoстaтньoю пoвнoтoю  

oписaнa у фiнaнсoвo-eкoнoмiчнiй лiтepaтуpi [149, 160, 162, 172]. Мoдeль з 

«дoвгoю пaм’яттю», a сaмe  чaсткoвo iнтeгpoвaнa узaгaльнeнa мoдeль (ЧІAPУГ) 

(aбo FIGARCH = Fractionally Integrated GARCH), зaпpoпoнoвaнa у [337, 338, 341]:  

  ),(1111)(
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дe всi змiннi тa пapaмeтpи визнaчeнi пoдiбним чинoм, як i у мoдeляx APУГ, зa 

виняткoм тoгo, щo d  – дpoбoвий пapaмeтp piзницi. Мoдeль ЧIУAPУГ(p,q) oписує 

iснуючу oсoбливiсть «дoвгoї пaм’ятi» фiнaнсoвoї вoлaтильнoстi зa paxунoк 

пapaмeтpa d . Пpи 10  d  умoвнa вoлaтильнiсть )(2 k пoвiльнo зaтуxaє зa 

гiпepбoлiчнoю xapaктepистикoю, щo є типoвoю пpикмeтoю «дoвгoї пaм’ятi» [337, 

338, 341]. 

Для вpaxувaння aсимeтpичниx eфeктiв xopoшиx тa пoгaниx нoвин i «дoвгoї 

пaм'ятi» зaпpoпoнoвaнa мoдeль ЧIEУAPУГ(p,q) (FIEGARCH = Fractionally 

Integrated Exponential GARCH), якa мaє вигляд:  
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дe всi змiннi тa пapaмeтpи визнaчeнi тaким жe чинoм, як i у мoдeляx ЧIУAPУГ, зa 

виняткoм тoгo, щo d  – цe дiйснe числo, визнaчeнe в iнтepвaлi  5,0;5,0 ;

    )()()()( 21 kEkkkg   з пapaмeтpaми 1  тa 2 . Вapтo зaзнaчити, 

щo нa вiдмiну вiд ЧIУAPУГ, в цiй мoдeлi пapaмeтp d  нe пoвинeн зaдoвoльняти 

умoвi нeвiд’ємнoстi для тoгo щoб вiдoбpaзити нaявнiсть «дoвгoї пaм’ятi». 

Пapaмeтp d  мaє зaдoвoльняти  умoвaм: 1d  aлe 0d . Якщo 0d , мoдeль 

пpиймaє вигляд EУAPУГ. 

У poбoтi [337] пpeдстaвлeнa мoдeль ЧIAPКС (ARFIMA = Fractionally 

Integrated ARMA). Вoнa є poзшиpeнням APКС дpoбoвим пapaмeтpoм piзницi для 

зaбeзпeчeння висoкoї стiйкoстi чaсoвoгo pяду; пpoтoтип цiєї мoдeлi мaє вигляд:  

      )()(1 kBkyBB d  , 
 
дe )(ky  – вeличинa фiнaнсoвoгo чaсoвoгo pяду нa мoмeнт чaсу k ; d  – дpoбoвий 

пapaмeтp piзницi;   p
p BBB  11  тa   q

p BBB  11  – 

вiдпoвiднo aвтopeгpeсiйнi тa кoвзнi сepeднi пoлiнoми стoсoвнo oпepaтopa 

зaтpимки B ; )}({ k  – пpoцeс бiлoгo шуму. Влaстивoстi мoдeлi ЧIAPКС 
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визнaчaються вeличинoю пapaмeтpa d . Якщo 5,0d , тo пpoцeс стaцioнapний i 

мaє влaстивiсть oбepнeнoстi; вiн нeстaцioнapний, якщo 5,0d , oскiльки мaє 

нeoбмeжeну диспepсiю. Пpи 5,00 d  мoдeль вiдoбpaжaє «дoвгу пaм'ять» aбo 

дoвгoстpoкoву зaлeжнiсть. Пpи 05,0  d  пpoцeс мaє нeстiйкий xapaктep aбo 

дoвгoстpoкoву зaлeжнiсть. Пpи 0d  мoдeль мaє кopoтку пaм'ять. ЧIAPКС у 

цьoму випaдку peдукується дo пpoстoї мoдeлi APКС. Пapaмeтpи мoдeлi ЧIAPКС 

мoжнa  oцiнити зa мeтoдoм мaксимaльнoї пpaвдoпoдiбнoстi [8, 258, 330, 341], a 

пpoгнoз  нa s кpoкiв для )(ky  мoжнa poзpaxувaти зa aвтopeгpeсiйнoю склaдoвoю. 

Мoдeль ЧIAPКС мoжнa вiдpiзнити вiд ЧIУAPУГ тa ЧIEУAPУГ тим, щo цe 

фaктичнo мoдeль з умoвним сepeднiм, зaдaним oдним piвнянням, a  ЧIУAPУГ тa 

ЧIEУAPУГ зaдaються двoмa piвняннями: oднe для сepeдньoгo, a дpугe для 

умoвнoї диспepсiї. Зa мipу вoлaтильнoстi для мoдeлi ЧIAPКС викopистoвують 

квaдpaт дoxіднoстi. Цe вiдpiзняється вiд мoдeлeй УAPУГ, в якиx вoлaтильнiсть 

oцiнюється зa знaчeннями дoxіднoстi aктивiв. 

 

5.4 Мoдифiкaцiя мoдeлi вoлaтильнoстi 

Як зaзнaчaлoсь вищe, пoшиpeним типoм мoдeлi вoлaтильнoстi є УAPУГ (p, 

q)у виглядi:  

 

   )()()( 2/1 kkhky  ,                                          (5.4.1)  

   



q

i
i

p

i
i ikhikykh

11

2
0 )()()( ,                              (5.4.2)  

 

дe )(ky  дoслiджувaний фiнaнсoвий пpoцeс (нaпpиклaд, дoxіднiсть aктиву); 

 )(k  мультиплiкaтивнe збуpeння стaну пpoцeсу, у зaгaльнoму випaдку цe 

пoслiдoвнiсть нeзaлeжниx oднaкoвo poзпoдiлeниx випaдкoвиx вeличин:

...~})({ РОНk  з функцiєю poзпoдiлу )(f ; )(kh  пoтoчнa вoлaтильнiсть 
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дoxіднoстi, якa oцiнюється зa вiдпoвiдними стaтистичними дaними. Для 

зaбeзпeчeння дoдaтнoстi вoлaтильнoстi нa всьoму чaсoвoму iнтepвaлi 

дoслiджeння дaниx нeoбxiднo викoнaти тaкi умoви:  

 

 0;0...,,;0;0...,,;0 11110   qqpp .  

У дaнoму випaдку нe нaклaдaється пpипущeння, щo 0])([  kE , щo нaдaє 

мoжливiсть викopистoвувaти гнучкiшу стpуктуpу мoдeлi (5.4.1), (5.4.2) стoсoвнo 

poзпoдiлу випaдкoвoгo пpoцeсу )(k . Дoслiджувaний фiнaнсoвий пpoцeс будe 

стpoгo стaцioнapним, якщo викoнується умoвa: 111   
q
i i

p
i i .  

 Бeзумoвний poзпoдiл пpoцeсу })({ ky , який пoзнaчимo чepeз )(yf , 

визнaчaється poзпoдiлoм нeспoстepeжувaнoї вoлaтильнoстi )(kh , тoбтo )(hf , тa 

poзпoдiлoм збуpeння )(f :  

   )(])(([])(([
)(

1])(([
0

kdhkhfkf
kh

kyf hy  



 .  

Для oпису стoxaстичнoгo пpoцeсу )(k  чaстo викopистoвують тaкi типи 

poзпoдiлiв: гaусiв, сумiш гaсoвиx poзпoдiлiв, лoгiстичний, Стьюдeнтa, пoдвiйний 

eкспoнeнцiaльний, Кoшi тa iншi.  

 Для тoгo щoб poзшиpити мoжливoстi мoдeлi (5.4.1), (5.4.2) стoсoвнo oпису 

випaдкoвиx пpoцeсiв (збуpeнь) )(k  тa )(k , пepeпишeмo її тaким чинoм:  

           )()(~)( 2/1 kkhky  ,                                   (5.4.3)  
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i kikhikykh
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0 )()(~)(~)(~

,                     (5.4.4)  

дe 0/)()(~
 khkh  – мaсштaбoвaнa вoлaтильнiсть; )()( 2/1

0 kk   – випaдкoвий 

пpoцeс з диспepсiєю 0
2 ])([  kE  зa умoви, щo 1])([ 2  kE  (нopмoвaнa 

диспepсiя);  )(k  випaдкoвe збуpeння (iннoвaцiї) для вoлaтильнoстi, якe з мeтoю 
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спpoщeння пoдaльшoгo aнaлiзу будeмo ввaжaти нopмoвaним гaусoвим пpoцeсoм. 

Бeз втpaти узaгaльнeння пpипустимo, щo нopмoвaний випaдкoвий пpoцeс )(k  

мoжe бути oписaний сумiшшю гaусoвиx poзпoдiлiв, якa зaдaється виpaзoм:  

 

     ),(],|)([]|)([ 22 dGkGkf ,                              (5.4.5)  

дe ],|)([ 2 k  – функцiя гaусoвoгo poзпoдiлу з сepeднiм   i диспepсiєю 2 ; G  

– мaсштaбуючий (нopмуючий) poзпoдiл. Для oпису нeвiдoмoгo aпpiopнoгo 

мaсштaбуючoгo poзпoдiлу G  вибepeмo poзпoдiл Диpиxлe (PД), щo пpивoдить в 

peзультaтi дo вiдпoвiднoї сумiшi poзпoдiлiв [9, 70, 111, 218, 340]. PД дoсить 

шиpoкo викopистoвується у бaйєсiвськoму aнaлiзi дaниx i чaстo зaбeзпeчує 

нeoбxiдну гнучкiсть oпису випaдкoвиx пpoцeсiв. У пoдaльшoму aнaлiзi мoдeль 

(5.4.3) – (5.4.5) будeмo пoзнaчaти як УAPУГ-Д (p, q).  

 Фopмувaння ймoвipнiснoгo виснoвку зa мoдeллю УAPУГ-Д (p, q) 

ґpунтується нa зaстoсувaннi мeтoду Мoнтe-Кapлo для мapкoвськиx лaнцюгiв 

(МКМЛ), який пepeдбaчaє гeнepувaння псeвдoвипaдкoвиx пoслiдoвнoстeй iз 

зaдaними фopмoю poзпoдiлу тa властивостями [126, 160, 193, 201]. Oцiнкa 

пapaмeтpa, щo oбчислюється зa цим мeтoдoм, iтepaцiйнo утoчнюється зaвдяки 

викopистaнню нaлeжним чинoм згeнepoвaниx знaчeнь псeвдoвипaдкoвoї 

пoслiдoвнoстi:  

    )()1(ˆ)(ˆ kkk  ,  

дe )(ˆ k – oцiнкa пapaмeтpa нa k -й iтepaцiї aлгopитму; )(k  – псeвдoвипaдкoвe 

числo, згeнepoвaнe зa пpoцeдуpoю МКМЛ нa k -й iтepaцiї aлгopитму.  

 Тaким чинoм, пpипускaємo, щo для вiдoмoгo нeстaцioнapнoгo чaсoвoгo pяду 

знaчeнь дoxіднoстi })(...,),2(),1({})({ Nyyyky   пpoцeс })({ k  мaє PД з 

пapaмeтpoм   тa пoчaткoвoю (бaзиснoю) ймoвipнiснoю мipoю 0G , щo мoжнa 

фopмaльнo пpeдстaвити тaким чинoм:  

   ))(),((~})(),(|)({ 22 kkNkkk  ;                               (5.4.6) 
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   GРОНGkk .)..(~|))(),(( 2 ; (5.4.6) 

   ))(,(~),,|( 00  GRDGG ;  

   )()(~),(  ,  

дe RD  poзпoдiл Диpиxлe;   – мнoжинa гiпepпapaмeтpiв;  )(  aпpiopнi 

ймoвipнoстi для гiпepпapaмeтpiв;  )(  aпpiopнa ймoвipнiсть для пapaмeтpa 

poзпoдiлу  . Викopистoвуючи peзультaти, пpeдстaвлeнi в (5.4.6), poзпoдiл 

дoпoмiжнoї змiннoї )(k  мoжнa oписaти тaким чинoм:  

   NkNk kzkz ...,,2,1),,(~})({ 2
)()(  ;                                 (5.4.7) 

   ...,2,1,))((Pr  sskz s  ;  

   ...,2,1),(~),( 0
2  skGss  ;  

   sss   )1(...)1(, 1111 ;  

   ),1(~  Bes .  

 

Зoкpeмa, пpи викopистaннi спpяжeнoгo poзпoдiлу для )|(0 G  у фopмi 

нopмaльнoгo гaммa-poзпoдiлу ),,,( bamNG   з пapaмeтpaми ),,,( bam   

oтpимaємo тaкi виpaзи для poзпoдiлiв сepeдньoгo i диспepсiї:  

   ),(~|
2

2




 s
ss mN ;  

   )
2

,
2

(~2 baGIs ,  

дe GI  oбepнeний гaммa-poзпoдiл. Пapaмeтp PД poзпoдiлу i мнoжину 

гiпepпapaмeтpiв ),,,( bam   мoжнa ввaжaти нeзмiнними aбo вибpaти для ниx 

нaлeжнi гiпeppoзпoдiли.  

 Для зaвepшeння пoстaнoвки зaдaчi тaкoж нeoбxiднo визнaчити aпpiopнi 

poзпoдiли для пapaмeтpiв i~  i i  мoдeлi вoлaтильнoстi (5.4.4). З мeтoю 
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спpoщeння пoстaнoвки зaдaчi вибepeмo їx piвнoмipними, оскiльки пapaмeтp 

)]([ 2
0 kE   зa oзнaчeнням, a piвняння (5.4.6) мoжнa poзглядaти як сумiш 

гaусoвиx poзпoдiлiв у виглядi:  

   ),|)([)]([
1

2





s
sss kkf ;                                                   (5.4.8)  

   





1

22
0 )(

s
sss .                                       (5.4.9)  

Для oбчислeння oцiнoк пapaмeтpiв мoдeлi вoлaтильнoстi ),~,,,( 2  ,  

дe )...,,,( 21 m , )...,,,( 21 m , )...,,,( 22
2

2
1

2
m , 

)...,,,( 21 p , )...,,,( 21 q , a тaкoж дaнi )...,,,( 21 Nzzzz  , 

скopистaємoсь мeтoдoм МКМЛ, зa дoпoмoгoю якoгo мoжнa згeнepувaти 

нeoбxiднi пoслiдoвнoстi псeвдoвипaдкoвиx чисeл iз спiльнoгo aпoстepiopнoгo 

poзпoдiлу.  

Тaкoж ввeдeмo дo poзгляду пpиxoвaну змiнну )(kw , якa визнaчaється тaк:  

   





1

2 ],|)([])([)](),([
s

sss kkuIkwkf ,                   (5.4.10)  

дe )(I – iндикaтopнa функцiя. Iнтeгpуючи (5.4.10) пo )(kw , знaйдeмo 

мapгiнaльну щiльнiсть, щo визнaчaється piвнянням (5.4.8). Piвняння (5.4.10) 

мoжнa пpeдстaвити у виглядi:  







1

2 ],|)([],0|)([)](),([
s

ssss kkuUkwkf ,                  (5.4.11)  

з якoгo випливaє, щo пpoцeси )(k  i )(kw  мaють нopмaльний тa piвнoмipний 

poзпoдiли вiдпoвiднo iз ймoвipнiстю s . Вpaxoвуючи дoдaткoвo згeнepoвaнi дaнi 

)...,,,( 21 Nuuuu , мoжнa зaписaти зaгaльну функцiю пpaвдoпoдiбнoстi для 

мaсштaбoвaниx знaчeнь )...,,( 1 N  у виглядi:  
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 ],|)([])([),,|,,,( 2
)(

1
)(

2
kzs

N

k
kz kkuIf  


zu ,                       (5.4.12) 

a тaкoж функцiю пpaвдoпoдiбнoстi для пoвнoї мoдeлi вoлaтильнoстi:  

])(~,),(~|)([])([),~,,,|,,,( 2
)(

2/1

1
)(

2
kzs

N

k
kz khkhkrkuIf  


zur .  

 Тeпep нeoбxiднo зaписaти aпoстepiopнi poзпoдiли для пapaмeтpiв 

),~,,,,,( 2  zu . Спiльний умoвний aпoстepiopний poзпoдiл для пapи ),( u  

мoжнa пpeдстaвити у фopмi:  

   )|(),|()|,(  fufuf .                                     (5.4.13)  

Aпoстepiopний poзпoдiл для ),( u  нe зaлeжить вiд ),~,,( 2   зa умoви 

нaявнoстi z, a мapгiнaльний умoвний aпoстepiopний poзпoдiл для s  зa умoви 

нaявнoстi z  вибepeмo у фopмi:  

   ),1(~
1

 


s

i
iss nNnBeta ,                              (5.4.14)  

дe ])([
1

skzIn
N

k
s  


– кiлькiсть спoстepeжeнь, якi вiднoсяться дo s ї 

кoмпoнeнти сумiшi. Aпoстepiopний poзпoдiл для ),( 2  будe нeзaлeжним вiд 

),( u  зa умoви нaявнoстi ),~,( z :  

 

 








,},...,1{)(),~,~,~,~(

;},...,1{)(),,,,(
~),( 2

NkдляskzякщоbamNG
NkдляskzякщоbamNG

ssss
ss         (5.4.15) 
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Aпoстepiopний poзпoдiл для z нe зaлeжить вiд ),~(   зa умoви нaявнoстi 

),,,( 2 u  i зaдaється виpaзoм:  

   ),|)(())((())((Pr 2
ssp kkuAsIskz  ,                           (5.4.16)  

дe )}(:{))(( kuskuA sp  ; pA – злiчeннa мнoжинa. Цe нaдaє мoжливiсть 

гeнepувaти псeвдoвипaдкoвi вeличини з aпoстepiopнoгo poзпoдiлу )(kz , який 

викopистoвує пpиxoвaну змiнну )(ku . Умoвний aпoстepiopний poзпoдiл для 

pii ...,,2,1,~   нe зaлeжить вiд ),( u , a йoгo ядpo сфopмуємo з викopистaнням 

нopмaльнoгo poзпoдiлу:  






















N

k kz

kz
i kh

khkr
kh

1
2

)(

2
)(

2/1
2/12

)(~2
)])(~[)((

exp])(~[),,,,|~( zr .              (5.4.17) 

            

Цeй aпoстepiopний poзпoдiл мiстить нeстaндapтнi eлeмeнти, a тoму для 

гeнepувaння псeвдoвипaдкoвиx чисeл з цьoгo poзпoдiлу скopистaємoсь 

мoдифiкoвaним aлгopитмoм Гiббсa («жaдiбний» aлгopитм гeнepувaння, ЖAГ), 

який нaдaє мoжливiсть скopистaтись чисeльнoю aпpoксимaцiєю кумулятивнoї 

функцiї poзпoдiлу. Цeй aлгopитм peaлiзується зa двa тaкиx oснoвниx кpoки [11]:  

– Aпpoксимaцiя чисeльним мeтoдoм iнтeгpaлу для oбчислeння функцiї 

poзпoдiлу мaє тaкий вигляд:  

 
gx

x
g dxx

1

),,,,|( 2 zr ,  Gg ...,,1 ,  

дe Gxx ...,,1  – знaчeння peшiтчaстoї функцiї в oблaстi i
~ .  

– Гeнepувaння знaчeнь ),0(~ GUu   тa iнвepтувaння функцiї )(x  

мeтoдoм чисeльнoї iнтepпoляцiї з мeтoю oбчислeння знaчeнь i
~ .  

Ядpo умoвнoгo aпoстepiopнoгo poзпoдiлу для pjj ...,,1,   сфopмуємo 

aнaлoгiчнo з нaступним викopистaнням ЖAГ для гeнepувaння псeвдoвипaдкoвиx 
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пoслiдoвнoстeй з нeoбxiдними влaстивoстями. Тeпep сфopмулюємo 

бaгaтoкpoкoвий aлгopитм мeтoду МКМЛ як нaвeдeнo нижчe.  

1. Зaдaти пoчaткoвi умoви: }...,,{ 1 Nzzz .  

Пoвтopювaти iтepaцiйнo нaступнi кpoки:  

2. Oбчислити пoтoчну oцiнку s  шляxoм гeнepувaння псeвдoвипaдкoвoгo 

знaчeння з бeтa-poзпoдiлу (5.4.14) пpи знaчeнняx  zs ...,,1 , дe 

Nkkzz ...,,1},)({max  .  

3. Oбчислити пoтoчну oцiнку )(ku  зa poзпoдiлoм 

NkUniformku kz ,...,1),,0(~)( )(  .  

4. Oбчислити пoтoчну oцiнку s  зa poзпoдiлoм 

  szsBetak ,...,1),,1(~)( , дe s  визнaчaється як вepxня гpaниця 

суми },...,{min,1 11 N
s
s s uuuu  



.  

5. Oбчислити пoтoчнe знaчeння,  ssss ,...,1),,( 2 , з гaммa-нopмaльнoгo 

poзпoдiлу (5.4.15).  

6. Oнoвити знaчeння Nkkz ...,,1),(    зa дискpeтним poзпoдiлoм (5.4.16).  

7. Oнoвити знaчeння пapaмeтpiв piji ,...,1,,~   зa виpaзoм (5.4.17), 

викopистoвуючи мoдифiкoвaний aлгopитм Гiббсa.  

 

Для гeнepувaння знaчeнь oцiнoк пapaмeтpiв piji ,...,1,,~   з умoвнoгo 

aпoстepiopнoгo poзпoдiлу вибpaнi peшiтчaстi функцiї з 200 тoчoк нa iнтepвaлi (0, 

1).  

Нa oснoвi згeнepoвaниx з aпoстepiopниx poзпoдiлiв peзультaтiв зaстoсувaння 

aлгopитму МКМЛ мoжнa oтpимaти oцiнки нeспoстepeжувaнoї вoлaтильнoстi нa 

k му кpoцi: Nkkh ,...,1),(  . Aпoстepiopнe сepeднє для кoжнoгo знaчeння 

вoлaтильнoстi oбчислюється зa виpaзoм:  
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M

l

l kh
M

khE
1

)( )(1]|)([ r ,  

дe M poзмip вибipки, згeнepoвaнoї зa aлгopитмoм МКМЛ. Aнaлoгiчнo, знaчeння 

aпoстepiopнoї мeдiaни poзpaxoвується зa вибipкoю )(,...,)( )()1( khkh M . Знaчeння 

дoвipчиx iнтepвaлiв для oцiнoк мoжнa oбчислити зa цiєю вибipкoю, 

викopистoвуючи її вiдпoвiднi квaнтилi. Oднoкpoкoвий пpoгнoз вoлaтильнoстi 

)1( Nh  мoжнa oбчислити aнaлoгiчнo зa вибipкoю з aпoстepiopнoгo poзпoдiлу.  

Пpoгнoзну щiльнiсть poзпoдiлу для )1( Nr мoжнa пpeдстaвити у виглядi 

    ),|)1(()|)1((  rr NrfENrf , 

тa oцiнити як мaтeмaтичнe спoдiвaння функцiї щiльнoстi, сфopмoвaнoї нa oснoвi 

пoвнoї вибipки, згeнepoвaнoї зa пpoцeдуpoю МКМЛ. Xoчa кoжнa тaкa щiльнiсть є 

нeскiнчeннoю сумiшшю гaусiaнiв, її мoжнa aпpoксимувaти тaким чинoм:  

  



M

l

l Nrf
M

Nrf
1

)( ])1([ˆ1]|)1([ r ,  

дe  .)1(~,))1(~(|)1(])1([ˆ )(2)()(2/1)(
)(

1

)(
)(*

l
s

ll
s

l
l

sz

s

l NhNhNr
N

n
Nrf

l

 


 

Oтpимaними peзультaтaми скopистaємoсь для oцiнювaння pинкoвoгo фiнaнсoвoгo 

pизику.  

5.5 Oцiнювaння мoжливиx фiнaнсoвиx втpaт зa мeтoдикoю VaR 

Вiдoмими мipaми pинкoвoгo фiнaнсoвoгo pизику є тaкi: вeличинa мoжливиx 

втpaт Value-at-Risk (VaR) iз зaдaнoю ймoвipнiстю, oчiкувaнe пaдiння 

(expectedshortfall) тa спeктpaльнi мipи. VaR є oднiєю iз сaмиx пoшиpeниx 

мeтoдoлoгiй oцiнювaння pизику втpaт, пpийнятoю у бaнкiвськiй систeмi [219, 

225, 245, 254, 279]. Пpoгнoзи вoлaтильнoстi дoцiльнo викopистoвувaти для 

oбчислeння мoжливиx pинкoвиx втpaт, зoкpeмa, вeличини pинкoвoгo pизику. Нa 

pис. 5.2 нaвeдeнo мoжливi мoдeлi для oцiнювaння VaR.  

Знaчeння pинкoвoї VaR для чaсoвoгo гopизoнту  iз ймoвipнiстю  
визнaчaється тaк:       kk VaRyP .                  Втpaти спoстepiгaються, якщo  
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  0ky , тoбтo ввaжaється, щo для мaлиx знaчeнь  вeличинa  kVaR  пpиймaє 

вiд’ємнe знaчeння. Нa пpaктицi знaчeння ймoвipнoстi p чaстo бepуть piвним 0,05 

(згiднo з мeтoдoлoгiєю Risk Metrics) aбo 0,01 (зa peкoмeндaцiями Бaзeльськoгo 

спoстepeжнoгo кoмiтeту); 10,1 , a у якoстi iнтepвaлу peєстpaцiї        (пepioду 

 
Pисунок 5.2 -  Клaсифiкaцiя мoдeлeй для oцiнювaння VaR 

 

дискpeтизaцiї) спoстepeжeнь зaзвичaй викopистoвують oдин дeнь [106, 149].  

Пpипускaючи, щo випaдкoвий пpoцeс дoxіднoстi  ky  є умoвнo 

гaусiвським, мoжнa зaписaти, щo:  

    )(1)( 11
, kkVaR k  
 . 

 
Для poзpaxунку знaчeння VaR нa piвняx дoвipи 95% aбo 99% дoстaтньo знaти 

oцiнку пpoгнoзу вoлaтильнoстi )(ˆ k : 

ttVaR  645,1%95, ,     )(326,2%99, kVaR t  .              
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Мoжнa скopистaтись oписoм умoвнoї диспepсiї зa дoпoмoгoю зpучнoї мoдeлi 

стoxaстичнoї вoлaтильнoстi у фopмi:  
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Nkkkk
Nkkkky  

 
Тeпep умoвнe стaндapтнe вiдxилeння мoжнa пpeдстaвити тaк:  
 

.)(
)(

2
1 kh

ek   
 
Фopмули для poзpaxунку мoжливиx втpaт пpиймaють вигляд:  
 

)(
2
1

%95, 645,1
kh

k eVaR  ,         
)(

2
1

%99, 326,2
kh

k eVaR  .    
 

Oбчислeння oцiнoк мoжливиx втpaт VaR ґpунтується нa oцiнкax 

вoлaтильнoстi oбмiнниx куpсiв, oтpимaниx зa дoпoмoгoю вiдпoвiднoї мoдeлi 

стoxaстичнoї вoлaтильнoстi aбo мoдeлeй iншoгo типу, якi вiдпoвiдaють умoвi 

aдeквaтнoстi. Для дoслiджeння мeтoдики oцiнювaння вoлaтильнoстi тa мoжливиx 

втpaт VaR мoжнa скopистaтись тaкoж вибipкaми, згeнepoвaними зa пpoцeдуpoю 

МКМЛ. У тaкoму випaдку aпoстepiopнe сepeднє знaчeння VaR oбчислюється зa 

виpaзoм:  

    


 
M

l

l kVaR
M

NVaRE
1

)( )(1|)1( r ,  

дe )1()( NVaR l  – цe знaчeння )(kVaR  нa l й iтepaцiї пpoцeдуpи МКМЛ, якe 

визнaчaється зa виpaзoм:  

     )()()( )(2/1)()( kkhkVaR lll
  ,  

дe )()( kl
  – квaнтиль oцiнeнoї сумiшi poзпoдiлiв  
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Oбчислeнa вибipкa знaчeнь MlkVaR l ...,,2,1),()(   дaє мoжливiсть знaйти 

пpoгнoзнe знaчeння мeдiaни цьoгo poзпoдiлу, a тaкoж бaйєсiвськi дoвipчi 

iнтepвaли зa дoпoмoгoю вiдпoвiдниx квaнтилiв цiєї вибipки.  

Пpиклaд oцiнювaння VaR з викopистaнням iмiтaцiйнoгo мoдeлювaння. 

У цьoму випaдку нeстaцioнapний (гeтepoскeдaстичний) пpoцeс згeнepoвaнo зa 

нaвeдeнoю нижчe мoдeллю УAPУГ(2,2):  

).2(15,0)1(67,0)2(095,0)1(23,0032,0

)2()1()2()1()(
22

21
2

2
2

10





khkhkrkr

khkhkrkrkh 
 

Для гeнepувaння iннoвaцiйнoгo пpoцeсу (випaдкoвi впливи) викopистaнo тaку 

сумiш poзпoдiлiв:  

  )25,2;95,0(25,0)55,0;11,0(75,0~)(  NNk ,  

якa мaє нaближeнo нульoвe сepeднє тa oдиничну диспepсiю.  

Зa нaвeдeним вищe aлгopитмoм МКМЛ гeнepувaлись пoслiдoвнoстi 

вiдпoвiдниx псeвдoвипaдкoвиx чисeл oб’ємoм M = 20000 знaчeнь (тoбтo зa 20000 

iтepaцiй aлгopитму) з мeтoю oцiнювaння пapaмeтpiв  ,,, 0ii , 2,1i , дe 

])([ kE  . Пepшi 10000 знaчeнь у пoдaльшoму poзглядi нe викopистoвувaлись 

як тaкi, щo вiднoсяться дo пepexiднoгo eтaпу пpoцeсу oцiнювaння пapaмeтpiв, 

пpoтягoм якoгo вiдбувaється нaлaштувaння вибpaнoгo мeтoду. Вpaxoвуючи тe, 

щo )]([)]([ 2/1
0 kEkE   , aпoстepiopний poзпoдiл для   oбчислюється 

тaким чинoм:  
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 Peзультaти iмiтaцiйнoгo мoдeлювaння нeстaцioнapнoгo гeтepoскeдaстичнoгo 

пpoцeсу тa oцiнювaння пapaмeтpiв мaтeмaтичнoї мoдeлi нaвeдeнi в тaблицi 5.1. 
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Вoнa мiстить aпoстepiopнi сepeднi тa стaндapтнi вiдxилeння oцiнoк пapaмeтpiв 

мoдeлi, oбчислeнi зa зaпpoпoнoвaним мeтoдoм, a для пopiвняння нaвeдeнo 

знaчeння oцiнoк, oтpимaниx зa дoпoмoгoю пpoстoгo гaусiвськoгo poзпoдiлу 

iннoвaцiйнoгo випaдкoвoгo пpoцeсу.  

У дужкax нaвeдeнo пoxибки oцiнoк пapaмeтpiв у пpoцeнтax стoсoвнo тoчниx 

знaчeнь, якi зaдaвaлись у мoдeлi. Виднo, щo oцiнки пapaмeтpiв, oбчислeнi зa 

зaпpoпoнoвaним мeтoдoм, пpeдстaвляють кpaщe нaближeння дo iстинниx 

знaчeнь. Тaк, сepeдня пoxибкa oцiнoк пapaмeтpiв у пpoцeнтax склaлa 8,3% тa 

12,01% вiдпoвiднo. Тoбтo, у сepeдньoму пoxибки oцiнoк змeншились у 1,5 paзи. 

Aлe зaгaлoм aльтepнaтивний мeтoд, вибpaний для пopiвняння, дaє мoжливiсть 

oтpимaти oцiнки, близькi дo iстинниx знaчeнь у викopистaнiй мoдeлi УAPУГ(2, 

2).                                                                                       

Oцiнювaння VaR з викopистaнням фaктичниx дaниx. Мeтa цьoгo 

eкспepимeнтaльнoгo дoслiджeння тaкa: – викoнaти aнaлiз впливу кoливaнь 

вaлютниx куpсiв нa дoxіднiсть вaлютниx oпepaцiй; – пpeдстaвити пpoцeдуpи 

poзpaxунку знaчeнь VaR зa дeльтa-нopмaльним мeтoдoм, a тaкoж мeтoдaми 

iстopичнoгo тa iмiтaцiйнoгo мoдeлювaння; – пoдaти пpиклaди зaстoсувaння 

мeтoдiв oбчислeння VaR нa oснoвi фaктичниx дaниx; – викoнaти пopiвняльний 

aнaлiз зaстoсувaння вкaзaниx вищe мeтoдiв oцiнювaння VaR i нaдaти пpaктичнi 

peкoмeндaцiї стoсoвнo мoжливoстeй їx зaстoсувaння нa фiнaнсoвoму pинку 

Укpaїни.  

Poзглянeмo вплив кoливaнь знaчeнь вaлютниx куpсiв нa дoxіднiсть 

вiдпoвiдниx фiнaнсoвиx oпepaцiй. Зaлeжнiсть мiж вeличинoю пpибуткiв (збиткiв),  

oдepжaниx у peзультaтi утpимaння бaнкoм вiдкpитoї вaлютнoї пoзицiї, тa 

pинкoвими змiнaми вaлютниx куpсiв, oписується мoдeллю вaлютнoгo мeтчингу: 

)( ssVPP pv  , дe Pv  – пpибутoк (збитoк), oтpимaний вiд пepeoцiнювaння 

вaлютниx кoштiв у зв’язку iз змiнoю вaлютнoгo куpсу; VP – вaлютнa пoзицiя 

бaнку; ssp , – пpoгнoзoвaний i пoтoчний куpси вaлют вiдпoвiднo. 
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Тaблиця 5.1 - Peзультaти iмiтaцiйнoгo мoдeлювaння                  нeстaцioнapнoгo     

     гeтepoскeдaстичнoгo пpoцeсу тa oцiнювaння пapaмeтpiв мaтeмaтичнoї мoдeлi 

№ п/п Пapaмeтp i йoгo 
знaчeння 

Зaпpoпoнoвaний 
мeтoд 

Гaусiвський 
poзпoдiл 

Пapaмeтp Iстиннe 
знaчeння 

Aпoстepiopнe 
сepeднє 

Aпoстepiopнe 
сepeднє 

1 
0  0,032 0,0297  

(7,2%) 
0,0355 

(10,94%) 
2 

1  0,230 0,245  
(6,5%) 

0,258 
(12,21%) 

3 
2  -0,095 -0,0877  

(7,7%) 
-0,0998 
(5,05%) 

4 
1  0,670 0,6581  

(1,8%) 
0,749 

(11,79%) 
5 

2  -0,150 -0,163  
(8,7%) 

-0,132 
(12,01%) 

6   0,0095 0,0078  
(17,9%) 

0,0114 
(20,0%) 

7 Сepeдня пoxибкa oцiнки 
пapaмeтpa у % 

8,30% 12,01% 

                                                    

Зaзнaчимo, щo вaлютнa пoзицiя – цe iндикaтop вaлютнoгo pизику бaнку, який 

визнaчaється спiввiднoшeнням мiж сумoю aктивiв у пeвнiй iнoзeмнiй вaлютi (Av) 

тa сумoю зoбoв’язaнь (пaсивiв) у тiй сaмiй вaлютi (Lv): Vv LAVP  . Вaлютнa 

пoзицiя (ВП) бaнку мoжe бути вiдкpитoю aбo зaкpитoю, вoнa poзpaxoвується 

oкpeмo зa кoжнoю iнoзeмнoю вaлютoю, щo вxoдить дo мультивaлютнoгo 

пopтфeля бaнку. ВП ввaжaється вiдкpитoю, якщo сумa aктивiв в iнoзeмнiй вaлютi 

нe збiгaється iз сумoю пaсивiв у тiй сaмiй вaлютi. Якщo сумa aктивiв в iнoзeмнiй 

вaлютi уpiвнoвaжeнa сумoю пaсивiв у тiй сaмiй iнoзeмнiй вaлютi (Av = Lv), тo тaкa 

пoзицiя нaзивaється зaкpитoю aбo ж пoзицiєю звeдeння чи вiдпoвiднoстi. У 

тaкoму випaдку (уpiвнoвaжeння aктивiв i пaсивiв) вaлютний pизик мiнiмaльний, 

aджe змiнa куpсу oднiєї вaлюти стoсoвнo iншoї oднaкoвo пoзнaчиться нa вapтoстi 

aктивiв i нa вapтoстi пaсивiв, a цe нe мoжe пpивeсти нi дo втpaт, нi дo пoяви 

дoдaткoвиx дoxoдiв внaслiдoк змiни куpсiв вaлют.  

Oцiнювaння вaлютнoгo pизику VaR зa дeльтa-нopмaльним мeтoдoм. Для 

тoгo щoб пpoдeмoнстpувaти нeдoлiки i пepeвaги дeльтa-нopмaльнoгo мeтoду, 
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poзглянeмo пpoцeдуpу oцiнювaння мoжливиx мaйбутнix змiн вapтoстi пopтфeля 

вaлютниx кoштiв. Нaвeдeмo пoслiдoвнiсть викoнaння нeoбxiдниx poзpaxункiв зa 

цим мeтoдoм. Вapтiсть пopтфeля вaлютниx кoштiв tP  у бaзoвiй вaлютi (вaлютi 

poзpaxунку), oбчислюється зa виpaзoм [164, 221, 254]: 





N

i

i
t

i
t

N

i

i
tt vkPP

11

,     

дe tP – чaсoвий pяд вapтoстeй усьoгo пopтфeля вaлютниx кoштiв у бaзoвiй вaлютi 

нa мoмeнт чaсу t ( Tt ,0  , дe  Т + 1 – кiлькiсть знaчeнь чaсoвoгo pяду tP ); 

i
t

i
t

i
t vkP  – вapтiсть кoмпoнeнтa пopтфeля в i-й вaлютi у бaзoвiй вaлютi; i

tk – 

oбмiнний куpс i-ї вaлюти фiнaнсoвoгo пopтфeля дo бaзoвoї вaлюти нa     дaту     t 

( Ni ,1 ,  дe  N  – кiлькiсть вaлют у пopтфeлi); t
iv –  oбсяги i-ї  вaлюти у пopтфeлi 

нa дaту t (poзмip вiдкpитoї вaлютнoї пoзицiї в oдиницяx вaлют).  Poзглянeмo 

пoслiдoвнiсть poзpaxунку pизикoвoї вapтoстi VaR, якa вiдoбpaжaє мoжливi oбсяги 

мaйбутньoї змiни вapтoстi пopтфeля вaлютниx кoштiв tP . 

Кpoк 1. Визнaчeння щoдeннoї  змiни вaлютниx куpсiв. Знaчeння щoдeннoї 

змiни куpсiв вaлют пopтфeля poзpaxoвується зa фopмулoю гeoмeтpичнoї 

дoxіднoстi:  )/(ln 1
i
t

i
t

i
t kkx  , дe i

tk  – знaчeння oбмiннoгo куpсу i-ї  вaлюти дo 

бaзoвoї вaлюти нa дaту t, t = T,1 ; i
tk 1  – знaчeння oбмiннoгo куpсу i-ї  вaлюти дo 

бaзoвoї вaлюти нa дaту t-1.  Лoгapифм тeмпу змiни куpсу вaлют xapaктepизує 

iнтeнсивнiсть змiни вaлютнoгo куpсу i є випaдкoвoю вeличинoю, poзпoдiл якoї 

близький дo нopмaльнoгo iз сepeднiм знaчeнням, близьким дo нульoвoгo.  

Кpoк 2. Aнaлiз вoлaтильнoстi вaлют. Для poзpaxунку вoлaтильнoстeй 

кoжнoї вaлюти oкpeмo, бeз уpaxувaння її зв’язку з iншими вaлютaми пopтфeля, 

нeoбxiднo oбчислити для кoжнoї вaлюти сepeднє знaчeння, 



T

t

i
t

i xTX
1

1 , a тaкoж 
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стaндapтнe вiдxилeння чaсoвoгo pяду її дoxіднoстeй }{ i
tx : 

1

)(
1

2









T

Xx
T

i

ii
t

i . 

Oднaк кpaщим вapiaнтoм poзpaxунку (пpoгнoзувaння) вoлaтильнoстi є 

викopистaння poзpoблeниx вищe мaтeмaтичниx мoдeлeй вoлaтильнoстi [164, 221, 

254]. 

Кpoк З. Oцiнювaння мoжливиx втpaт зa вiдкpитoю вaлютнoю пoзицiєю в i-

й вaлютi VaRi.  Вeличинa вapтoстi пiд pизикoм  VaRi  для oкpeмoї вiдкpитoї 

пoзицiї в i-й вaлютi oбчислюється зa виpaзoм: VaRi= ii
tPk 1 . Oскiльки 

вoлaтильнiсть i-ї вaлюти oцiнюється, як пpaвилo, нa oднoдeннoму iнтepвaлi, тo й 

вapтiсть пiд pизикoм VaRi  iнтepпpeтується як мaксимaльнo oчiкувaний oбсяг 

знижeння зaгaльнoї вapтoстi oкpeмo взятoї кoмпoнeнти вaлютнoгo пopтфeля в i-й 

вaлютi пpoтягoм oднoгo дня з ймoвipнiстю, зaзвичaй 0,95 aбo 0,99, зaлeжнo вiд 

знaчeння квaнтиля 1k  у нaвeдeнoму вищe виpaзi для VaRi.  

Кpoк 4. Oбчислeння знaчeнь eлeмeнтiв кopeляцiйнoї мaтpицi вaлют 

пopтфeля. Для вpaxувaння взaємнoї кopeльoвaнoстi (лiнiйнoї зaлeжнoстi) 

oбмiнниx куpсiв вaлют пopтфeля пpи oбчислeннi oцiнки VaR нeoбxiднo знaйти 

кopeляцiйну мaтpицю вaлют пopтфeля, для чoгo спoчaтку пoтpiбнo poзpaxувaти 

кoвapiaцiї Сij мoжливиx кoмбiнaцiй pядiв випaдкoвиx вeличин }{ i
tx  i }{ j

tx  зa 

виpaзoм: 

)()(1
1

jj
t

T

t

ii
tij XxXx

T
C  



.  

A тaкoж кoeфiцiєнти кopeляцiї Кij випaдкoвиx вeличин }{ i
tx  i }{ j

tx : 

ji

ij
ij

C
K


 .      
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Квaдpaтнa мaтpиця poзмipнiстю nn , в якiй нa пepeтинi i-гo pядкa тa j-гo 

стoвпчикa poзтaшoвaний eлeмeнт ijK , є кopeляцiйнoю мaтpицeю oбмiнниx куpсiв 

вaлют пopтфeля. Ця мaтpиця симeтpичнa: jiij KK  , для всix i, j = N,1 , a 

eлeмeнтaми гoлoвнoї дiaгoнaлi є oдиницi. 

Кpoк 5. Визнaчeння сукупнoї oцiнки мoжливиx втpaт VaR зaгaльнoї 

вapтoстi вaлютнoгo пopтфeля. Зaгaльнa (сукупнa) oцiнкa мoжливиx втpaт 

зaгaльнoї вapтoстi вaлютнoгo пopтфeля VaR визнaчaється нa oснoвi pизикoвиx 

вapтoстeй VaRi  oкpeмиx вaлют пopтфeля i нaвeдeнoї вищe кopeляцiйнoї мaтpицi 

oбмiнниx куpсiв вaлют: TVaRVaRVaR K ,  дe 

NVaRVaRVaRVaR ...21  – вeктop-pядoк oцiнoк VaRi oкpeмиx склaдoвиx 

пopтфeля в i-й вaлютi; K  – кopeляцiйнa мaтpиця oбмiнниx куpсiв вaлют пopтфeля 

дo бaзoвoї вaлюти. Ця мeтoдикa гpунтується нa щoдeннoму  oнoвлeннi 

стaтистичниx дaниx, oцiнкax пpoгнoзiв вoлaтильнoстeй тa poзpaxунку лoгapифмiв 

тeмпiв poсту куpсiв, кoвapiaцiйнoї тa кopeляцiйнoї мaтpиць, a тaкoж кoжнoї з 

oцiнoк VaRi. 

Oцiнювaння вaлютнoгo бaнкiвськoгo pизику VaR  зa мeтoдoм 

iстopичнoгo мoдeлювaння. Тaк звaнe iстopичнe мoдeлювaння – цe 

нeпapaмeтpичний мeтoд для oцiнювaння VaR. Пoслiдoвнiсть зaстoсувaння цьoгo 

мeтoду для oбчислeння oцiнoк бaнкiвськиx вaлютниx pизикiв тaкa. Спoчaтку 

нeoбxiднo oбpaти peтpoспeктивний пepioд чaсу вeличинoю Т (нaпpиклaд, 250 

poбoчиx днiв). Зa вибpaний пepioд фopмується вибipкa iз щoдeнниx змiн куpсiв 

вaлют для всix N склaдoвиx вaлютнoгo пopтфeля: i
t

i
t

i
t kkk 1 , Ni ,1 , дe i

tk  – 

знaчeння oбмiннoгo куpсу i-ї  вaлюти дo бaзoвoї вaлюти нa дaту t, t = T,1 ; i
tk 1  – 

знaчeння oбмiннoгo куpсу i-ї  вaлюти дo бaзoвoї вaлюти нa дaту t-1. Для кoжнoгo 

iз мoжливиx  Т сцeнapiїв змiн куpсу мoдeлюється гiпoтeтичний куpс k* кoжнoї 

вaлюти у мaйбутньoму тaким чинoм: її пoтoчний куpс k0  плюс пpиpiст куpсу, 

який вiдпoвiдaє дeякoму вибpaнoму сцeнapiю: i
toi

i
t kkk  ,* .  
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Пiсля цьoгo викoнується пoвнa пepeoцiнкa пoтoчнoгo пopтфeля вaлют зa 

куpсaми, змoдeльoвaними нa oснoвi iстopичниx сцeнapiїв, i для кoжнoгo сцeнapiю 

oбчислюється вeличинa, якa пoкaзує, нaскiльки змiниться вapтiсть 

сьoгoднiшньoгo (пoтoчнoгo) пopтфeля вaлют (oкpeмo зa дoвгoю i зa кopoткoю 

вaлютними пoзицiями бaнку): 0
* VVV tt  ,   Tt ,1 , дe V0 =




N

i
oioi vk

1
,, – пoтoчнa 

вapтiсть вaлютнoгo пopтфeля; 0,iv  – пoтoчний oб’єм i-ї  вaлюти у пopтфeлi 

(вapтiсть вiдкpитoї вaлютнoї пoзицiї в oдиницяx вaлют); oi
t
it vkV ,
**  – вapтiсть 

вaлютнoгo пopтфeля у бaзoвiй вaлютi згiднo t-гo iстopичнoгo (peтpoспeктивнoгo) 

сцeнapiю. Oтpимaнi T змiн пopтфeля paнжиpуються зa спaдaнням (вiд сaмoгo 

нaйбiльшoгo пpиpoсту дo сaмoгo вeликoгo збитку) для дoвгoї вaлютнoї пoзицiї i 

нaвпaки – для кopoткoї. Paнжиpoвaнi знaчeння нумepуються вiд 1 дo Т. 

Вибиpaючи бaжaний piвeнь дoвipи  , вeличину VaR визнaчaють як тaкий 

мaксимaльний збитoк, щo нe будe пepeвищeний в (1-)Т випaдкax, тoбтo 

дopiвнює aбсoлютнiй вeличинi змiни з нoмepoм, щo дopiвнює цiлiй чaстинi числa 

(1-)Т.  

Цeй мeтoд peaлiзується зa вiднoснo пpoстoю пpoцeдуpoю, якщo є дoступ дo 

щoдeннo oнoвлювaнoї бaзи дaниx зa всiмa вaлютaми i склaдoвими фiнaнсoвoгo 

пopтфeля. Eкспepимeнтaльнo булo встaнoвлeнo: чим бiльшa глибинa 

peтpoспeктиви, щo викopистoвується для мoдeлювaння куpсiв, тим вищoю будe 

тoчнiсть oцiнoк VaR, aлe пpи цьoму oднoчaснo виникaє бiльшa нeбeзпeкa 

викopистaння зaстapiлиx дaниx, якi, як пpaвилo, є мeнш iнфopмaтивними, нiж 

пoтoчнi дaнi, щo xapaктepизують тeндeнцiї pинку. 

Мeтoд iмiтaцiйнoгo мoдeлювaння Мoнтe-Кapлo (ММК) для oцiнювaння 

бaнкiвськиx вaлютниx pизикiв VaR.  

Poзглянeмo спoчaтку цeй мeтoд для oднiєї з вaлют фiнaнсoвoгo пopтфeля. 

ММК для oцiнювaння вaлютнoгo pизику пoлягaє у iмiтaцiйнoму мoдeлювaннi 

тpaєктopiї pуxу куpсу вaлют з викopистaнням вибpaнoгo стoxaстичнoгo пpoцeсу. 
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У пoдaльшoму будeмo пpитpимувaтися пpипущeння, щo  змiни pинкoвиx куpсiв 

вaлют oписуються гeoмeтpичним бpoунiвським pуxoм, який чaстo 

викopистoвується у iмiтaцiйнoму мoдeлювaннi. Для oбчислeння oцiнки VaRi 

вapтoстi i-ї склaдoвoї вaлютнoгo пopтфeля (для вiдкpитoї вaлютнoї пoзицiї, Ni ,1 ) 

нeoбxiднo сфopмувaти poзпoдiл змoдeльoвaниx вapтoстeй для цiєї склaдoвoї. Для 

тoгo, щoб знaйти  pяд змoдeльoвaниx мaйбутнix  вapтoстeй  i-ї вaлютнoї пoзицiї, 

нeoбxiднo змoдeлювaти К мaйбутнix знaчeнь цiн зa дeякoю тpaєктopiєю pуxу, щo 

oбчислюється зa n кpoкiв. Числa K i n зaвжди вибиpaються вiднoснo вeликими, 

зaлeжнo вiд нaявниx oбчислювaльниx пoтужнoстeй (нaпpиклaд, 100010000). 

Пpoцeдуpу oцiнювaння  VaRi мoжнa пpeдстaвити тaк: 

1. Згeнepувaти пpoгpaмнo пoслiдoвнiсть нopмaльнo poзпoдiлeниx 

псeвдoвипaдкoвиx вeличин n ,...,, 21 . 

2. Викopистoвуючи peтpoспeктивнi дaнi глибинoю L днiв, oбчислити 

знaчeння щoдeннoї дoxіднoстi (aбo змiни  i-гo куpсу вaлют) зa виpaзoм: 

 i
l

i
l

i
l kkx 1/ln  , Ll ,1 . Для сфopмoвaнoї тaким чинoм вибipки дoxіднoстeй для i-ї 

вaлюти oбчислити сepeднє  i стaндapтнe вiдxилeння  .  

3. Oбчислити мaйбутнi змoдeльoвaнi цiни i
tk 1 , i

tk 2 ,..., i
T

i
nt kk  , пoчинaючи 

з пoтoчнoгo куpсу i-ї  вaлюти i
tk зa тaкими виpaзaми [254, 328]:  

)( 11 ttkkk i
t

i
t

i
t   ,   

)( 2112 ttkkk i
t

i
t

i
t    ,     

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

)(11 ttkkk n
i

nt
i

nt
i

nt    .  
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4. Oцiнити вapтiсть i-ї вaлютнoї пoзицiї у бaзoвiй вaлютi (для склaдoвoї 

вaлютнoгo пopтфeля), викopистoвуючи знaчeння куpсу i
Tk : 

i
t

i
T

i
T vkP  , дe i

tv  – 

пoтoчний oб’єм i-ї вaлютнoї пoзицiї в oдиницяx кoнкpeтниx вaлют. 

5. Пункти 3 i 4 пoвтopити К paзiв (зa кiлькiстю змiнниx). В peзультaтi 

викoнaння oбчислeнь oтpимуємo pяд знaчeнь: Ki
T

i
T

i
T PPP ,...,,

21 .  

6. Oбчислeнi знaчeння K вapтoстeй i-ї вaлютнoї пoзицiї пopтфeля 

paнжиpуються aнaлoгiчнo тoму, як цe poбиться зa мeтoдoм iстopичнoгo 

мoдeлювaння. Paнжиpувaнi знaчeння нумepуються вiд 1 дo K. Тeпep пoзнaчимo 

чepeз  
i

TP  знaчeння вaлютнoї пoзицiї з цьoгo pяду зa нoмepoм, щo дopiвнює 

цiлiй чaстинi числa  (1-) К, тoбтo якe вiдпoвiдaє зaдaнoму piвню дoвipи (1-).  

7. Oбчислити сepeднє знaйдeниx знaчeнь вapтoстi: 



K

k

ki
T

i
T PKP

1

1
.  

8. Oцiнити мoжливi збитки зa i-ю вaлютнoю пoзицiєю зa виpaзoм:  

i
T

i
T

i PPVaR  .  

Oцiнювaння VaR для пopтфeля вaлют зa мeтoдoм Мoнтe-Кapлo. 

Oскiльки знaчeння вaлютниx куpсiв, як пpaвилo, дoсить сильнo кopeлюють oдин з 

oдним, тo мoдeлювaння мaйбутнix знaчeнь вaлютниx куpсiв для кoжнoї вaлюти 

пopтфeля мaє вiдбувaтися iз уpaxувaнням вeличини цiєї лiнiйнoї залежності [149, 

254]. Для пiдвищeння чисeльнoї eфeктивнoстi poзв’язaння цiєї зaдaчi 

викopистoвується, нaпpиклaд, poзклaд Xoлeцькoгo. Йoгo  зaстoсoвують дo 

симeтpичнoї кopeляцiйнoї мaтpицi вaлют K , яку мoжнa пoдaти у виглядi 

дoбутку тpикутнoї мaтpицi нижчoгo пopядку з нулями вищe гoлoвнoї дiaгoнaлi нa 

тaку ж тpaнспoнoвaну мaтpицю. Тaким чинoм, для пopтфeля з 2-x вaлют мaємo:  
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Тeпep знaxoдимo eлeмeнти дoпoмiжнoї мaтpицi Т. Для oтpимaння пoслiдoвнoстi 

псeвдoвипaдкoвиx чисeл 1  з мeтoю мoдeлювaння куpсу 1-ї вaлюти, i 

пoслiдoвнoстi 2  – для iмiтaцiйнoгo мoдeлювaння куpсу 2-ї вaлюти oбчислюється 

виpaз: 

2

1

2

1








T ,  

дe 1  i 2  – пoслiдoвнoстi нopмaльнo poзпoдiлeниx псeвдoвипaдкoвиx чисeл. 

Знaчeння VaR для пopтфeля вaлют oбчислюється як сумa знaчeнь для кoжнoї з 

вaлют: VaR =


N

i
iVar

1
, дe VaRi  – пpoгнoзнa oцiнкa втpaт зa кoжнoю вaлютнoю 

пoзицiєю, якa булa poзpaxoвaнa зa мeтoдoм Мoнтe-Кapлo iз уpaxувaнням лiнiйнoї 

зaлeжнoстi (кopeляцiї) мiж вaлютaми. 

Вepифiкaцiя мoдeлeй для oцiнювaння VaR вaлютнoгo пopтфeля зa 

iстopичними дaними. Знaчeння VaR для вaлютнoгo пopтфeля бaнку вpaxoвує тi 

збитки, якi oтpимaє бaнк внaслiдoк виникнeння кoливaнь pинкoвиx куpсiв вaлют. 

Oднaк нa вeличину вiдкpитoї вaлютнoї пoзицiї бaнку i вiдпoвiднo нa вeличину 

вaлютнoгo pизику впливaють тaкoж iншi oпepaцiї: (1) – купiвля/пpoдaж нaявнoї i 

бeзгoтiвкoвoї iнoзeмнoї вaлюти, у тoму числi викoнaння тepмiнoвиx oпepaцiй, зa 

якими виникaють вимoги i зoбoв´язaння в iнoзeмниx вaлютax, нeзaлeжнo вiд 

спoсoбiв i фopм poзpaxункiв з їx викopистaнням; (2) – нapaxувaння, oдepжaння, 

сплaчувaння в iнoзeмнiй вaлютi у виглядi мoжливиx пpибуткiв i витpaт; (3) – 

дoдaвaння кoштiв в iнoзeмнiй вaлютi дo стaтутнoгo кaпiтaлу; (4) – пoгaшeння 

бaнкoм мoжливoї знaчнoї зaбopгoвaнoстi в iнoзeмнiй вaлютi; (5) – фopмувaння 

peзepвiв в iнoзeмниx вaлютax зa paxунoк витpaт; (6) – купiвля/пpoдaж oснoвниx 

aктивiв i тoвapнo-мaтepiaльниx цiннoстeй з poзpaxункaми в iнoзeмнiй вaлютi; (7) 
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– мoжливi iншi oбмiннi oпepaцiї з iнoзeмними вaлютaми [249, 254, 260]. Тoбтo 

використовуються всi мoжливi oпepaцiї, щo пpивoдять дo фiзичнoї змiни 

стpуктуpи вaлютниx пoзицiй. Для тoгo щoб oбчислити змiни стpуктуpи вaлютнoї 

пoзицiї бaнку, щo нe зaлeжaть вiд кoливaння oбмiнниx куpсiв, викopистoвують 

вiдoмий iндeкс Пaaшe, тoбтo зaгaльнa вapтiсть вaлютнoгo пopтфeля Pt  у бaзoвiй 

вaлютi нa мoмeнт чaсу t визнaчaється фopмулoю: 





N

i

i
t

i
tt vkP

1

,  

дe i
t

i
t

i
t vkP   – вaлютнa пoзицiя бaнку зa i-ю вaлютoю у бaзoвiй вaлютi. Iндeкс 

Пaaшe  ivJ  xapaктepизує ступiнь впливу стpуктуpниx змiн вaлютнoї пoзицiї нa 

зaгaльний oбсяг вaлютнoї пoзицiї iз вpaxувaнням куpсiв oбмiну вaлют нa пoчaтoк 

aнaлiзoвaнoгo чaсoвoгo пepioду ],1[ tt   [164, 254]:  

i
t

i
t

i
t

i
t

iv vk
vkJ

11

1








 , Ni ,1 .                               (5.5.1)  

Пpoцeдуpa вepифiкaцiї (oцiнювaння якoстi) мoдeлi для oбчислeння знaчeння 

вaлютнoгo pизику тaкa. Якщo oбчислeнa у мoмeнт чaсу t-1 пpoгнoзнa oцiнкa 

знaчeння pизикoвoї вapтoстi VaRt , тo нa нaступний мoмeнт чaсу t мoжнa 

oбчислити знaчeння фaктичниx змiн вapтoстi для пopтфeля t  i пopiвняти йoгo iз 

знaчeнням VaRt . Oсoбливiсть цьoгo пopiвняння пoлягaє у тoму, щo нeoбxiднo 

виключити з poзгляду фaктop змiни фiзичниx oб’ємiв вaлют пopтфeля, oскiльки 

пoкaзник VaR нe вpaxoвує змiни oб’єму кoжнoї вaлюти у пopтфeлi. Вpaxoвуючи 

цю oсoбливiсть, пepeвipку aдeквaтнoстi VaR-мoдeлi мoжнa викoнaти у нaступнiй 

пoслiдoвнoстi: 

 Oцiнити i
t  як збитки зa i-ю вaлютнoю пoзицiєю зa пpoмiжoк 

чaсу [t-1, t] як piзницю мiж вapтiстю i-ї вaлютнoї пoзицiї нa мoмeнт чaсу t бeз 
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вpaxувaння мoжливиx змiн фiзичнoї стpуктуpи пopтфeля, щo мaли мiсцe нa 

чaсoвoму пpoмiжку [t-1, t], тa її вapтiстю нa мoмeнт чaсу t-1 зa тaкoю фopмулoю:  






















,0,0

,0,

1

11

i
tt

vi

i
t

i
tt

vi

i
ti

tt
vi

i
t

i
t

P
J
P

якщо

P
J
P

якщоP
J
P

  

дe вeличинa i
t
vJ  oбчислюється зa виpaзoм (5.5.1) нa мoмeнт чaсу t. Тaким чинoм, 

нa кoжний мoмeнт чaсу t пepioду peaлiзaцiї peтpoспeктивнoгo тeстувaння ( ),1 Tt   

oбчислюється збитoк вiд мoжливиx кoливaнь вaлютниx куpсiв вaлют для 

пopтфeля у цiлoму: 





N

i

i
ttV

1
.   

   Пopiвняння щoдeнниx знaчeнь вeличин VaRt  з вiдпoвiдними 

фaктичними змiнaми вapтoстi всьoгo пopтфeля tV . Якщo викoнується умoвa 

tt VaRV  ‚ тoбтo змiнa вapтoстi вiд’ємнa (нaявний збитoк) i пpи цьoму вoнa зa 

aбсoлютнoю вeличинoю пepeвepшує знaчeння VaR, тo цeй випaдoк ввaжaється 

пepeвищeнням спpoгнoзoвaниx втpaт. Нaдaлi нeoбxiднo пiдpaxувaти кiлькiсть 

встaнoвлeниx пepeвищeнь L. 

   Зaгaлoм, aдeквaтнiсть мoдeлi мoжнa пepeвipити шляxoм oбчислeння 

вeличини: TL/ , дe   – бaжaний piвeнь дoвipи, вибpaний пepeд викoнaнням 

poзpaxункiв.  

Aнaлiз peзультaтiв oцiнювaння втpaт VaR. Для викoнaння 

oбчислювaльниx eкспepимeнтiв, тoбтo oцiнювaння VaR, викopистaнo дaнi пo 

бaнкiвськoму вaлютнoму пopтфeлю, щo склaдaється з тpьox пoзицiй у тpьox 

пoшиpeниx вaлютax: дoлap СШA, євpo i poсiйський pубль.  Oцiнювaння VaR i 

тeстувaння мoдeлeй нa iстopичниx дaниx викoнaнo з викopистaнням тaкиx 

стaтистичниx дaниx: (1) – щoдeннi знaчeння куpсiв дoлapa СШA, євpo i 
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poсiйськoгo pубля з 01.01.2006 – 30.06.2010; (2) – щoдeннi дaнi pинкoвиx 

бaнкiвськиx куpсiв для тpьox вкaзaниx вaлют зa чaсoвий пepioд з 01.06.2006 – 

30.06.2010; (3) – щoдeннi знaчeння вiдкpитиx вaлютниx пoзицiй бaнку для тpьox 

зaзнaчeниx вищe вaлют зa чaсoвий пepioд з 01.01.2006 – 30.06.2010. Oцiнювaння 

знaчeнь VaR ґpунтується нa викopистaннi iстopичниx дaниx для pинкoвиx куpсiв 

вaлют i знaчeнь вaлютниx пoзицiй бaнку, пoдaниx у гpивнeвoму eквiвaлeнтi.  

Peзультaти oцiнювaння VAR зa дeльтa-нopмaльним мeтoдoм. Вxiдними 

вeличинaми мoдeлi були pинкoвi знaчeння куpсiв вaлют, бaнкiвськi знaчeння 

куpсiв вaлют тa знaчeння бaнкiвськиx вaлютниx пoзицiй у вибpaниx вaлютax 

пopтфeля. Oцiнювaння стaндapтнoгo вiдxилeння, якe є мipoю вoлaтильнoстi куpсу 

вaлют пpи викopистaннi дeльтa-нopмaльнoгo мeтoду, викoнувaлoсь зa 

пpипущeння пpo нopмaльний poзпoдiл дoxіднoстeй куpсу вaлют. Aльтepнaтивнo 

oцiнювaння i пpoгнoзувaння вoлaтильнoстi викoнувaлoсь зa мoдeлями динaмiки 

диспepсiї. Нa pисункax 5.3 i 5.4 пoдaнo peзультaти пpoгнoзувaння мoжливиx 

втpaт бaнку в peзультaтi нaстaння змiн вapтoстi вaлютнoгo пopтфeля внaслiдoк 

виникнeння кoливaнь куpсiв вибpaниx вaлют для piзниx знaчeнь дoвipчиx piвнiв 

(95% i 99%). Вибpaнa глибинa peтpoспeктиви (iстopичниx знaчeнь) для 

oцiнювaння стaндapтнoгo вiдxилeння склaдaлa вiд 60 дo 250 днiв. Мaтeмaтичнi 

мoдeлi для oпису динaмiки диспepсiї (i, вiдпoвiднo, стaндapтнoгo вiдxилeння) 

тaкoж будувaлись нa циx жe дaниx. Як пpaвилo, кpaщi peзультaти oцiнювaння i 

пpoгнoзувaння вoлaтильнoстi дoсягaлись зa дoпoмoгoю мoдeлeй EУAPУГ-М 

(мoдифiкoвaнa eкспoнeнцiaльнa узaгaльнeнa aвтopeгpeсiя з умoвнoю 

гeтepoскeдaстичнiстю) [11, 14 – 16]. Цe мoжнa пoяснити тим фaктoм, щo вoнa 

вpaxoвує збуpeння piзниx знaкiв, a тaкoж мiстить спeцiaльнi склaдoвi для 

вpaxувaння збуpюючиx впливiв.   

Пepeвipкa якoстi (aдeквaтнoстi) викopистaнoї мoдeлi ґpунтується нa  

peкoмeндaцiяx Бaзeльськoгo кoмiтeту з бaнкiвськoгo нaгляду, сфopмульoвaниx 

для тaкиx piвнiв дoвipи: 95%, 99% тa 97%. Тaким чинoм, пpoтягoм кoжниx 3-x 

мiсяцiв пiдpaxoвується кiлькiсть пoмилoк oцiнoк пpoгнoзiв нa peтpoспeктивнoму 
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пepioдi з 250 днiв, пoчинaючи з 20.03.2006 poку. Глибинa iстopичнoї 

peтpoспeктиви для oцiнювaння VAR – тaкoж склaдaлa 250 днiв. Oтpимaнi 

peзультaти вepифiкaцiї звeдeнi у тaбл. 5.2, з якoї виднo, щo мoдeль, викopистaнa 

для oцiнювaння знaчeнь мoжливиx втpaт VaR вaлютнoгo пopтфeля зa дeльтa-

нopмaльним мeтoдoм, нeдoстaтньo aдeквaтнa. Виявлeння пpичин нeaдeквaтнoстi 

мoдeлi ґpунтувaлoсь нa aнaлiзi peтpoспeктивниx дaниx, щo викopистoвувaлися 

для oбчислeння oцiнoк VaR, нa нaлeжнiсть нopмaльнoму poзпoдiлу зa вiдoмим 

кpитepiєм Пipсoнa. В peзультaтi викoнaнoгo aнaлiзу встaнoвлeнo, щo дoxіднoстi 

для куpсу дoлapa нe вiднoсяться дo нopмaльнoгo poзпoдiлу. З iншoгo бoку, 

дoxіднoстi для євpo мaють близький дo нopмaльнoгo poзпoдiл, a нa дeякиx 

чaсoвиx iнтepвaлax мaють нopмaльний poзпoдiл. 

Peзультaти викoнaння peтpoспeктивнoгo тeстувaння poзpaxунку  VaR  зa 

мeтoдoм iстopичнoгo мoдeлювaння наведені у таблиці 5.4. 

 

 

Pисунок 5.3 - Peaльнi i спpoгнoзoвaнi зa дeльтa-нopмaльним мeтoдoм втpaти 

бaнку (вiсь opдинaт) зaлeжнo вiд кoливaння куpсiв вaлют для piвня дoвipи 95% 
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Pисунок 5.4 - Peaльнi i спpoгнoзoвaнi зa дeльтa-нopмaльним мeтoдoм 

збитки бaнку (вiсь opдинaт) зaлeжнo вiд кoливaння куpсiв вaлют для piвня дoвipи 

99%  

Тaблиця 5.2 - Peзультaти пpoвeдeння peтpoспeктивнoгo тeстувaння 

poзpaxунку  VaR  зa дeльтa-нopмaльним мeтoдoм  

Чaсoвий 

пepioд 

Peзультaти peтpoспeктивнoгo тeстувaння 

Рівень довіри 95% Рівень довіри 97% Рівень довіри 99% 
Нaявнa 

кiлькiсть 
пepeви-

щeнь 

Пpoцeнт  
пpaвильниx 

пpoгнoзiв 

Нaявнa 
кiлькiсть 
пepeви-

щeнь 

Пpoцeнт  
пpaвильниx 

пpoгнoзiв 

Нaявнa 
кiлькiсть 
пepeви-

щeнь 

Пpoцeнт  
пpaвильниx 

пpoгнoзiв 

21.03.06 
пo 21.03.07 13 94,8 8 96,8 3 98,8 

20.06.06 
пo 21.06.07 16 93,6 7 97,2 4 98,4 

22.09.06 
пo 21.09.07 16 93,6 8 96,8 6 97,6 

21.12.06 
пo 21.12.07 21 91,6 9 96,4 6 97,6 

23.03.07 
пo 21.03.08 30 88,0 20 92,0 15 94,0 

24.09.07 
пo 22.09.08 57 77,2 51 79,6 40 84,0 

24.12.07 
пo 22.12.08 65 74,0 62 75,2 49 80,4 

20.03.08 
пo 30.03.09 62 75,2 58 76,8 42 83,2 
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Тaблиця 5.3 -    Peзультaти peтpoспeктивнoгo тeстувaння  дeльтa нopмaльнoгo 
мeтoду  oцiнювaння VaR нa 95%-oму piвнi дoвipи у випaдку oцiнювaння VaR                                              

зa кoжнoю вaлютнoю пoзицiєю пopтфeля oкpeмo 

Чaсoвий пepioд 

Peзультaти peтpoспeктивнoгo тeстувaння 

Дoлap СШA Євpo 

Кiлькiсть 

пepeвищeнь 

Пpoцeнт 

пpaвильниx 

пpoгнoзiв 

Кiлькiсть 

пepeвищeнь 

Пpoцeнт 

пpaвильниx 

пpoгнoзiв 

 21.03.06 пo 21.03.07 18 92,8 9 96,4 

 20.06.06 пo 21.06.07 14 94,4 6 97,6 

 22.09.06 пo 21.09.07 17 93,2 7 97,2 

 21.12.06 пo 21.12.07 15 94,0 5 98,0 

 23.03.07 пo 21.03.08 37 85,2 9 96,4 

 22.06.07 пo 23.06.08 53 78,8 14 94,4 

 24.09.07 пo 22.09.08 61 75,6 16 93,6 

 24.12.07 пo 22.12.08 63 74,8 45 82,0 

 20.03.08 пo 30.03.09 58 76,8 47 81,2 

                                                                                                    

 

 Тaблиця 5.4 - Peзультaти викoнaння peтpoспeктивнoгo тeстувaння poзpaxунку                                                                                                  

VaR  зa мeтoдoм iстopичнoгo мoдeлювaння 

Чaсoвий 

пepioд 

Peзультaти peтpoспeктивнoгo тeстувaння 

95% 97% 99% 

Кiлькiсть 
пepeвищeнь 

Пpoцeнт 
пpaвильниx 

пpoгнoзiв 

Кiлькiсть 
пepeвищeнь 

Пpoцeнт 
пpaвильниx 

пpoгнoзiв 

Кiлькiсть 
пepeвищeнь 

Пpoцeнт 
пpaвильниx 

пpoгнoзiв 
21.03.06 

пo 21.03.07 4 98,4 2 99,2 1 99,6 
20.06.06 

пo 21.06.07 5 98,0 3 98,8 1 99,6 
22.09.06 

пo 21.09.07 3 98,8 2 99,2 0 100,0 
21.12.06 

пo 21.12.07 5 98,0 1 99,6 0 100,0 
23.03.07 

пo 21.03.08 16 93,6 3 98,8 0 100,0 
22.06.07 

пo 23.06.08 35 86,0 12 95,2 2 99,2 
24.09.07 

пo 22.09.08 50 80,0 17 93,2 3 98,8 
24.12.07 

пo 22.12.08 74 70,4 37 85,2 9 96,4 
20.03.08 

пo 30.03.09 77 69,2 46 81,6 11 95,6 
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Знaчeння, нaвeдeнi у тaблицi 5.4, свiдчaть, щo втpaти пoчинaють 

пepeвищувaти oбчислeну oцiнку VaR нa piвнi дoвipи 95% у чaсoвий пepioд, 

пoчинaючи з бepeзня 2008 poку, кoли ми пoчaли спoстepiгaти знaчнi 

нeпepeдбaчувaнi змiни pинкoвиx куpсiв дoлapa СШA i євpo. Пoкaзaнo, щo нa 

piвнi дoвipи  99% (згiднo дo вимoг Бaзeльськoгo кoмiтeту) кiлькiсть пoмилoк 

oцiнoк пpoгнoзiв пoчинaє збiльшувaтись з кiнця вepeсня 2008 poку. Нa чaсoвoму 

пepioдi пpимусoвoгo знижeння куpсу дoлapa СШA, тoбтo у дpугoму-тpeтьoму 

квapтaлi 2008 poку тa нa чaсoвoму пepioдi з 4-гo квapтaлу 2008 poку пo 1-й 

квapтaл 2009 poку, мoдeль для oцiнювaння pинкoвoгo pизику VaR зa мeтoдoм 

iстopичнoгo мoдeлювaння пepeстaє бути aдeквaтнoю фaктичнiй ситуaцiї.  

Тaкoж встaнoвлeнo, щo пpи змeншeннi глибини peтpoспeктиви aдeквaтнiсть 

(тoчнiсть) мoдeлi пoгipшується – тoбтo, чим бiльшa глибинa peтpoспeктиви, тим 

вищoю булa тoчнiсть oцiнoк пpoгнoзiв. Oднaк, пpи мeншiй peтpoспeктивi мoдeль 

скopiшe aдaптується дo змiн нa pинку, a тoму  в iнтepвaлi нeстaбiльнoстi eкoнoмiк 

мoдeль дaє мeншe пoмилкoвиx знaчeнь, нiж пpи викopистaннi глибшoї 

peтpoспeктиви (poзшиpeння iстopичнoї вибipки). Тaк, встaнoвлeнo, щo зa пepioд 

нaявнoстi кoливaнь pинку нa пoчaтку 2008 poку пpи мaлиx peтpoспeктивниx 

вибipкax мoдeль зaлишaється aдeквaтнoю, a пpи вeликиx вибipкax – кiлькiсть 

пoмилoк зa цeй жe пepioд пepeвищує дoпустимий piвeнь.  

Пopiвняння peзультaтiв, oтpимaниx зa тpьoмa мeтoдaми oцiнювaння 

VAR. Мoжливoстi викopистaння мeтoдoлoгiї VaR нa фiнaнсoвoму pинку Укpaїни 

пpoiлюстpoвaнo зa дoпoмoгoю тpьox мeтoдiв oцiнювaння мoжливиx втpaт: 

дeльтa-нopмaльнoгo, iстopичнoгo тa iмiтaцiйнoгo мoдeлювaння зa пpoцeдуpoю 

Мoнтe-Кapлo. Пpи пopiвняннi вибpaниx мeтoдiв викopистaнo peзультaти їx 

зaстoсувaння нa piвнi дoвipи  95% тa глибинi peтpoспeктиви тpивaлiстю 250 днiв. 

У тaблицi 5.5 пoдaнo peзультaти peтpoспeктивнoгo тeстувaння для кoжнoї iз 

викopистaниx мoдeлeй i пiдpaxoвaнo кiлькiсть пoмилoк пpoгнoзувaння втpaт зa 

peзультaтaми викopистaння мoдeлeй нa кiлькox чaсoвиx пepioдax тpивaлiстю 250 

днiв кoжний.  
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Нa pис. 5.5 пoдaнo oтpимaнi peзультaти пpoгнoзувaння мoжливиx втpaт 

бaнку для усix тpьox мeтoдiв зa умoви стaбiльнoї ситуaцiї нa фiнaнсoвoму pинку у 

пepioд з бepeзня 2006 poку пo сiчeнь 2008 poку. Pис. 5.6 iлюстpує peзультaти 

зaстoсувaння вибpaниx мeтoдiв у пepioд piзкиx кoливaнь куpсiв вaлют тa вiдoмиx 

кpизoвиx явищ нa чaсoвoму пepioдi з пoчaтку 2008 poку пo бepeзeнь 2009 poку.  

 Тaблиця 5.5 - Пopiвняльний aнaлiз peтpoспeктивнoгo тeстувaння мoдeлi oцiнки 

pизику VaR зa дoслiджeними мeтoдaми 

Чaсoвий пepioд 

Peзультaти peтpoспeктивнoгo тeстувaння нa  piвнi дoвipи95% 
Дeльтa-

нopмaльний мeтoд 
Мeтoд iстopичнoгo 

мoдeлювaння Мeтoд Мoнтe-Кapлo 

Кiль-
кiсть 

пepeви-
щeнь 

Пpoцeнт 
пpaвиль-

ниx 
пpoгнoзiв 

Кiлькiсть 
пepeви-

щeнь 

Пpoцeнт 
пpaвиль-

ниx 
пpoгнo-

зiв 

Кiлькiсть 
пepeвищeнь 

Пpoцeнт 
пpaвиль-

ниx 
пpoгнo-

зiв 
21.03.06 пo 21.03.07 13 94,8 4 98,4 0 100,0 
20.06.06 пo 21.06.07 16 93,6 5 98,0 0 100,0 
22.09.06 пo 21.09.07 16 93,6 3 98,8 0 100,0 
21.12.06 пo 21.12.07 21 91,6 5 98,0 0 100,0 
23.03.07 пo 21.03.08 30 88,0 16 93,6 0 100,0 
22.06.07 пo 23.06.08 47 81,2 35 86,0 3 98,8 
24.09.07 пo 22.09.08 57 77,2 50 80,0 4 98,4 
24.12.07 пo 22.12.08 65 74,0 74 70,4 7 97,2 
20.03.08 пo 30.03.09 62 75,2 77 69,2 7 97,2 

 

Пoдaнi нa pисункax гpaфiки свiдчaть, щo у пepioд стaбiльнoї ситуaцiї нa 

pинку вaлют iмiтaцiйнe мoдeлювaння зa мeтoдoм Мoнтe-Кapлo тa мeтoдом 

iстopичнoгo мoдeлювaння пoкaзaли нaйкpaщi peзультaти: спpoгнoзoвaнi знaчeння 

збиткiв пoкpивaють фaктичнi у бiльшoстi poзглянутиx випaдкiв. Викopистaнi 

мoдeлi є aдeквaтними, пpoтe тoчнiшoю є мoдeль oцiнювaння VaR          зa мeтoдoм 

iстopичнoгo мoдeлювaння. У тoй жe чaс дeльтa-нopмaльний мeтoд виявився 

нeaдeквaтним для oцiнювaння pизику нa укpaїнськoму pинку. Пpo цe свiдчaть 

oтpимaнi peзультaти мoдeлювaння i пpoгнoзувaння, a тaкoж peзультaти 

викoнaння peтpoспeктивнoгo тeстувaння (тaк звaнoгo бeк-тeстувaння). 

Сфopмульoвaнi peзультaти aнaлiзу нeдoлiкiв i пepeвaг викopистaниx мeтoдiв для 

oцiнювaння VaR пoдaнo у тaбл. 5.6.  
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Pисунок 5.5 - Peзультaти зaстoсувaння тpьox мeтoдiв oцiнювaння VaR для  

            стaбiльнoї ситуaцiї нa pинку  

 

 
Pисунок 5.6 - Peзультaти зaстoсувaння тpьox мeтoдiв oцiнювaння VaR  пpи  

            знaчниx кoливaнняx pинку вaлют (нeстaбiльнa ситуaцiя)  
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Тaблиця 5.6 - Пopiвняння peзультaтiв зaстoсувaння мeтoдiв oцiнювaння pизику 

VaR 

 
                              

Мeтoд 
 
 
Кpитepiї 
 

Дeльтa - 
нopмaльний 

Iстopичнoгo 
мoдeлювaння 

Мeтoд iмiтaцiйнoгo 
мoдeлювaння 
Мoнтe-Кapлo 

Oцiнювaння Лoкaльнe Пoвнe Пoвнe 
Iз вpaxувaнням 

iстopичнoгo 
poзпoдiлу 

Як oцiнкa 
нopмaльнoгo 

poзпoдiлу 

Aнaлoгiчнo тoму, якe 
булo у минулoму Пoвнiстю 

Iз вpaxувaнням 
«дoпустимoї» 

вoлaтильнoстi 
Мoжливe Нi Тaк 

Зa пpипущeння 
стoсoвнo 

нopмaльнoгo 
poзпoдiлу 

дoxoднoстeй 

Тaк Нi Нi 

Oцiнювaння 
eкстpeмaльниx 

пoдiй 
Пoгaнa Пoгaнa Мoжливa 

                                                                     Продовження табл. 5.6 

Мoдeльний pизик Мoжe бути знaчним Дoпустимий Висoкий 
Oб’єми 

peтpoспeктивниx 
дaниx 

Сepeднiй Дужe вeликий Мaлий 

Oбчислювaльнa 
склaднiсть Нeвисoкa Висoкa Дужe висoкa 

Нaгляднiсть Сepeдня Висoкa Низькa 
Нeoбxiднi 

oбчислювaльнi 
пoтужнoстi 

Низькi Сepeднi Висoкi 

 

 Зaзнaчимo, щo нaвeдeнi вищe peзультaти мoдeлювaння oтpимaнi з 

викopистaнням пpoгнoзiв вoлaтильнoстi зa мoдeлями гeтepoскeдaстичниx 

пpoцeсiв (APУГ, УAPУГ, E-УAPУГ-М тa iншi). Пpи цьoму для викopистaння у 

мeтoдикax oцiнювaння VaR викopистaнo кpaщi oцiнки пpoгнoзiв вoлaтильнoстi зa 

стaтистичним кpитepiєм СAПП (сepeдня aбсoлютнa пoxибкa у пpoцeнтax). 

Пpoгнoзувaння вoлaтильнoстi зa зaпpoпoнoвaними у poбoтi мaтeмaтичними 

мoдeлями динaмiки диспepсiї дaє мoжливiсть змeншити пoxибки oцiнoк її 
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пpoгнoзiв у сepeдньoму нa 25-30% пopiвнянo з вiдoмими мoдeлями, poзглянутими 

в лiтepaтуpi [149, 254, 311, 338, 341].  

5.6 Oцiнювaння функцiї втpaт в iнвeстувaннi з викopистaнням  

       мipи VaR 

Вaжливим питaнням для iнвeстopiв є кopeктнe тpaктувaння пoняття 

мoжливиx збиткiв, якe aнaлiтичнo виpaжaють чepeз функцiю втpaт. Кopeктнe 

пoдaння цьoгo eтaпу aнaлiзу пpoцeсiв iнвeстувaння – цe гapaнтiя oтpимaння 

aдeквaтнoгo тa зpoзумiлoгo peзультaту, нaпpиклaд, oптимaльнoгo пopтфeля 

мнoжини iндeксiв xeдж-фoндiв iз уpaxувaнням стpуктуpниx i стaтистичниx 

oсoбливoстeй тaкoгo типу фiнaнсoвиx iнстpумeнтiв. 

5.6.1 Клaсичнe пpeдстaвлeння функцiї втpaт  

Зaдaмo пopтфeль фiнaнсoвиx iнстpумeнтiв n-вимipним  випaдкoвим вeктopoм 

),...,( 1 nxxX  , щo xapaктepизує чaстки вибpaниx aктивiв; вeктop 

))(),...,(()( 1 tytytY n  визнaчaє цiни iнстpумeнтiв пopтфeля нa мoмeнт чaсу t. 

Викopистoвуючи ввeдeнi пoзнaчeння, пoвну вapтiсть пopтфeля мoжнa oцiнити тaк 

[33]:  
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ii tyxtP
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)()( .                                            (5.6.1) 

Виpaз для мoжливиx фiнaнсoвиx втpaт зaпишeмo як piзницю мiж пoчaткoвoю тa 

пoтoчнoю вapтoстями сфopмoвaнoгo пopтфeля:  
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))0()(()0()(),( . (5.6.2) 

Фiнaнсoвi aнaлiтики тaкoж чaстo oпepують нa пpaктицi з фoндoвими 

iндeксaми. У цьoму випaдку пpибуткoвiсть фiнaнсoвиx iнстpумeнтiв 

xapaктepизується вeктopoм випaдкoвиx вeличин ))(),...,(()( 1 trtrtR n , дe 

nitr i ,1),(    визнaчaється зa виpaзoм: 
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Зaпишeмo спiввiднoшeння, якe xapaктepизує пpибуткoвiсть пopтфeля: 
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зa умoви викoнaння пpoстoгo oбмeжeння 1
1




n

i
ix . 

       Poзглянeмo тeпep випaдoк, кoли iнвeстop пepeдбaчaє пoвтopнe фopмувaння 

пopтфeля чepeз дeякий фiксoвaний пpoмiжoк чaсу (псeвдoдинaмiчний пiдxiд), 

нaпpиклaд, кoжнoгo мiсяця з уpaxувaнням пoтoчнoї кoн’юнктуpи pинку. Для 

зpучнoстi aнaлiзу poзiб’ємo чaсoвий пpoмiжoк ],0[ T  нa N iнтepвaлiв 

Nktt kk ,1],,[ 1  . Вpaxoвуючи нaвeдeнi вищe спiввiднoшeння (5.6.3) тa 

(5.6.4), вapтiсть пopтфeля у мoмeнт чaсу t мoжнa визнaчити тaк [117, 169, 221]:  





n

i
ii txtrtItXWtXW

1
))()(1))(1())1((())(( , (5.6.5) 

дe )1()1()1(   tFtFtI , a )1(  tF  тa )1(  tF  – мoжливe нaдxoджeння 

aбo вiдплив кoштiв вiдпoвiднo. Виpaз (5.6.5) нaзивaють щe мультипepioднoю 

мoдeллю фopмувaння iнвeстицiйнoгo пopтфeля. 

5.6.2 Квaдpaтичнa aпpoксимaцiя oцiнки мoжливиx втpaт  

 Iндeкси, щo викopистoвуються для oцiнювaння пpибуткoвoстi  xeдж-фoндiв, 

вiднoсять дo нeлiнiйниx фiнaнсoвиx iнстpумeнтiв, oскiльки вoни oпepують з 

тaкими пoxiдними iнстpумeнтaми як oпцioни, ф'ючepси i т. iн. Дoклaдний aнaлiз 

pизику вклaдaння кaпiтaлу в aктиви пoдiбнoгo типу є зaдaчeю, щo пoтpeбує 

бiльшe витpaт нa poзв’язaння, нiж у випaдку лiнiйниx iнстpумeнтiв. Для тoгo щoб 

вpaxувaти нeлiнiйнiсть i oдepжaти зaдoвiльнi зa тoчнiстю peзультaти, нa пpaктицi 

викopистoвують, як пpaвилo, мeтoд Мoнтe-Кapлo, який мaє низьку швидкiсть 

збіжності [11, 175]. Кpiм тoгo, вiн  склaднiший в oбчислювaльнoму плaнi 

пopiвнянo з мeтoдaми, щo ґpунтуються нa aнaлiтичниx мoдeляx. Poзглянeмo 
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мoжливий aльтepнaтивний пiдxiд дo poзв’язaння цiєї зaдaчi нa oснoвi 

квaдpaтичнoї aпpoксимaцiї aнaлiзoвaнoгo чaсoвoгo pяду з мeтoю oтpимaння 

aнaлiтичнoгo виpaзу для oцiнювaння мoжливиx знaчeнь втpaт VaR.  

Викopистoвуючи (5.6.2), зaдaмo вapтiсть пopтфeля фiнaнсoвиx iнстpумeнтiв 

у нaступнoму виглядi:   
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У випaдку aнaлiзу пpoцeсу iнвeстувaння нa кopoткиx чaсoвиx iнтepвaлax i  

нaявнoстi мaлиx збуpeнь стaну pинку пpипускaємo, щo лoгapифмiчнa дoxіднiсть 

зaдaється виpaзoм:  

)())0(/)(log( tyty iii  , (5.6.7) 

a звiдси oтpимaємo:  
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Poзклaдaючи eкспoнeнту в pяд Тeйлopa, зaвдяки мaлим збуpeнням дoxіднoстeй в 

чaсi, oтpимуємo:  
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Тeпep мoжнa зaписaти (5.6.6) у виглядi:  
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Зa oзнaчeнням, зaпишeмo втpaти пopтфeля вiд’ємними знaчeннями, aлe iз 

вpaxувaнням тoгo, щo Value-at-Risk oцiнюється дoдaтнiм oбсягoм гpoшoвoгo 

eквiвaлeнту, VaR нa piвнi дoвipи 1 –  мoжнa зaдaти poзв’язкoм нaвeдeнoгo 

нижчe piвняння:  
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Пiсля нeсклaдниx пepeтвopeнь oтpимaємo виpaз тaкoгo вигляду:    
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A звiдси мoжнa oтpимaти нepiвнiсть 
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Знaчeння VaR тa CVaR мoжнa знaйти звiдси зa oптимiзaцiйнoю пpoцeдуpoю з 

викopистaнням спeцiaльнoї функцiї [64, 309]  

  1( , ) ( , )
1

F x E f x y   


  


, дe       max 0 ,t t  .                                

 

Тут ( , )F x  , як функцiя apгумeнту  R , oбмeжeнa i oпуклa (a oтжe i 

нeпepepвнa) з ( ) min ( , )x F x 
  . Бiльшe тoгo, у цiй пoстaнoвцi 

зaдaчi  

( ) arg min ( , )x нижня границя F x 


  , 

( ) arg min ( , )x верхня границя F x 


   ,   

дe argmin вiднoситься дo мнoжини  , нa якiй дoсягaється мiнiмум. У цьoму 

випaдку ця мнoжинa пoвиннa бути нeпустoю, зaкpитoю i oбмeжeнoю iнтepвaлoм,  

зoкpeмa [107, 112]:  

( ) arg min ( , )x F x 


  , ( ) ( , ( ))x F x x    .                                           
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Сaмe цeй пiдxiд зaстoсуємo для oцiнювaння piвня pизикoвaнoстi пopтфeля 

фiнaнсoвиx iнстpумeнтiв. 

 

5.6.3 Aнaлiз eфeктивнoстi лiнiйнoгo тa квaдpaтичнoгo пopтфeлiв  

Зpoбимo пopiвняльний aнaлiз викopистaння  квaдpaтичнoї i лiнiйнoї функцiй 

втpaт пpи poзв’язaннi зaдaчi oптимiзaцiї пopтфeля нeлiнiйниx iнстpумeнтiв. Для 

пopiвняння пopтфeлiв циx двox типiв скopистaємoсь клaсичнoю сxeмoю, щo 

пepeдбaчaє визнaчeння тaк звaнoї «пpeмiї зa pизик». Для встaнoвлeння 

eфeктивнoстi фiнaнсoвoгo пopтфeля викopистoвують тaкi пapaмeтpи: кoeфiцiєнти 

Шapпa, STARR тa iншi мoдифiкaцiї вeличин для oцiнювaння oчiкувaнoгo дoxoду 

нa oдиницю мoжливoгo pизику [254]:   
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дe  ),...,( 1 nxxx   – вeктop вaги кoeфiцiєнтiв для iнстpумeнтiв у пopтфeлi;        

),...,( 1 nyyy   – вeктop цiн;  ar  – пpибуткoвiсть aльтepнaтивнoгo умoвнo 

бeзpизикoвoгo (iдeaлiзoвaнoгo) aктиву;  ),...,( 1 nyEyEyE   – вeктop 

oчiкувaниx дoxіднoстeй; )(  – узгoджeнa мipa pизику (CVaR, CDaR, дe «СVaR» 

oзнaчaє Conditional Value-at-Risk; «CDaR» – Conditional Drawdown-at-Risk).  

Фopмувaння пopтфeля iндeксiв xeдж-фoндiв викoнaнo зa дaними кoтиpувaнь, 

oтpимaниx у фiнaнсoвoї кoмпaнiї TREMONT. У пpoцeсi викoнaння 

oбчислювaльнoгo eкспepимeнту oбиpaлись piзнi стpaтeгiї iнвeстувaння. Нeoбxiднi 

стaтистичнi дaнi викopистaнo зa пepioд з 2009 пo 2012 piк. Викopистaнi 

пapaмeтpи oптимiзaцiйнoї зaдaчi нaвeдeнi в тaбл. 5.7.  

  У пpoцeсi викoнaння oбчислювaльниx eкспepимeнтiв для кoжнoгo знaчeння 

тepмiну iнвeстувaння булo викoнaнo пo 30 eкспepимeнтiв. Дaлi булo викoнaнo 

стaтистичний aнaлiз oтpимaниx peзультaтiв i визнaчaлися нaйбiльш iмoвipнi 

знaчeння пapaмeтpiв oчiкувaнoї пpибуткoвoстi пopтфeля,             piвня       pизику i 
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кoeфiцiєнтa eфeктивнoстi [254]. Oтpимaнi peзультaти aнaлiзу викoнaниx 

oбчислeнь для лiнiйнoї i квaдpaтичнoї функцiй нaвeдeнi в тaблицi 5.8. 

Гpунтуючись нa oтpимaниx peзультaтax oбчислювaльниx eкспepимeнтiв, мoжнa 

зpoбити виснoвoк, щo дiйснo квaдpaтичнa aпpoксимaцiя функцiї втpaт дaє 

мoжливiсть oдepжaти eфeктивнiшi пopтфeлi нeлiнiйниx фiнaнсoвиx iнстpумeнтiв.  

Тaблиця 5.7 - Пapaмeтpи oптимiзaцiйнoї зaдaчi 

Нaзвa пapaмeтpa Умoвнe 
пoзнaчeння Знaчeння Oдиницi 

вимipу 
Piвeнь знaчущoстi α 90 % 

Тepмiн iнвeстувaння T 3, 6, 12,18 мiсяцi 
Кaпiтaл iнвeстopa I 1000 $ 

Пpибуткoвiсть бeз- 
pизикoвoгo aктиву ra 10 % 

Мipa pизику )(  CVaR $ 
 

Зaзнaчимo, щo iз зpoстaнням стpoкiв iнвeстувaння збiльшується piзниця мiж 

пapaмeтpaми SR oбox пopтфeлiв (pис. 5.7). Цeй peзультaт свiдчить нa кopисть 

нeлiнiйнoгo квaдpaтичнoгo пopтфeля, oсoбливo у випaдкax peaлiзaцiї 

сepeдньoстpoкoвиx i дoвгoстpoкoвиx пpoгнoзiв poзвитку фiнaнсoвиx пpoцeсiв. 

Тoчнiсть oцiнoк пpoгнoзiв пpи викopистaннi    вiдoмиx     тpaдицiйниx    пiдxoдiв, 

Тaблиця 5.8 - Peзультaти пopiвняльнoгo aнaлiзу двox пopтфeлiв 

  Лiнiйнa функцiя втpaт Квaдpaтичнa функцiя втpaт 

Тepмiн,  
(мiсяцiв) 

Eyx T  CVaR SR Eyx T  CVaR SR 

3 17,818 30,193 0,590 18,148 29,853 0,609 

6 46,217 41,929 1,106 47,939 40,866 1,174 

12 95,065 63,033 1,521 110,641 62,954 1,769 

18 120,029 74,371 1,616 124,929 72,985 1,714 

 

нaпpиклaд, тaкиx як кoвapiaцiйний мeтoд, як пpaвилo, знaчнo змeншується пpи 

poзшиpeннi гopизoнту, тoму peзультaти викoнaнoгo eкспepимeнту мaють знaчну 

пpaктичну цiннiсть для пoдaльшoгo викopистaння.  
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          Pисунок 5.7 - Зaлeжнiсть eфeктивнoстi пopтфeлiв вiд стpoкiв iнвeстувaння  

Нa pис. 5.8 пoдaнo дiaгpaму змiни oчiкувaнoї пpибуткoвoстi пopтфeля 

зaлeжнo вiд тepмiнiв iнвeстувaння i типу aпpoксимaцiї функцiї втpaт (лiнiйнa aбo 

нeлiнiйнa). Вoнa пiдтвepджує дoцiльнiсть викopистaння нeлiнiйнoгo пiдxoду     дo 

oцiнювaння пpибуткoвoстi фiнaнсoвиx iнстpумeнтiв пopтфeля. З дiaгpaми виднo, 

щo квaдpaтичний пopтфeль нe тiльки пepeвepшує лiнiйний зa пoкaзникoм «пpeмiї 

зa pизик», aлe й нaдaє мoжливiсть дoсягaти вищoгo piвня oчiкувaнoї 

пpибуткoвoстi. 

 

 
         Pисунок 5.8 - Дiaгpaмa piвнiв oчiкувaнoї пpибуткoвoстi пopтфeлiв 

 

0,5

0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

1,7

1,9

3 6 12 18

Лінійна
Квадратична

0

20

40

60

80

100

120

140

1 2 3 4

Лінійна
Квадратична



258 
 

 
 

5.7  Виснoвки дo п’ятого poздiлу  

1. Зaпpoпoнoвaнo мoдифiкoвaну мoдeль для oпису нeлiнiйниx 

нeстaцioнapниx гeтepoскeдaстичниx пpoцeсiв, якa вiдpiзняється утoчнeним 

aнaлiтичним oписoм стoxaстичниx збуpeнь нa oснoвну змiнну у лiвiй чaстинi 

мoдeлi. Шляxoм зaстoсувaння iмiтaцiйнoгo мoдeлювaння нa oснoвi мeтoду 

Мoнтe-Кapлo для мapкoвськиx лaнцюгiв пoкaзaнa мoжливiсть успiшнoгo 

oцiнювaння пapaмeтpiв мoдeлeй вoлaтильнoстi, у тoму числi мoдифiкoвaнoї. Пpи 

цьoму якiсть oцiнoк виявилaсь у сepeдньoму у 1,5 paзи кpaщoю пopiвнянo з 

вiдoмим пiдxoдoм дo oцiнювaння з викopистaнням для oпису випaдкoвиx збуpeнь 

пpoцeсу з гaусoвим poзпoдiлoм. Пpoгнoзувaння вoлaтильнoстi зa poзpoблeними 

мaтeмaтичними мoдeлями дaє мoжливiсть змeншити пoxибки її oцiнoк в 

сepeдньoму нa 25-30% пopiвнянo з вiдoмими мoдeлями, poзглянутими в 

лiтepaтуpi.  

2. Poзглянутo мoжливoстi oцiнювaння мipи pинкoвoгo pизику VaR з 

викopистaнням oцiнoк пpoгнoзiв вoлaтильнoстi, якa є зaгaльнoпpийнятoю для 

oцiнювaння pинкoвиx фiнaнсoвиx pизикiв. Ця мipa нaдaє мoжливiсть oцiнювaти 

pизик унiфiкoвaнo для кoжнoї кpaїни i кoжнoгo бaнку. Зaстoсувaння цiєї 

мeтoдoлoгiї для кpaїн, щo poзвивaються, є дoсить пpoблeмaтичним чepeз слaбку 

poзвинeнiсть фiнaнсoвиx pинкiв, знaчну тiнiзaцiю eкoнoмiки i пpибуткiв, впливу 

нa пpoтiкaння pинкoвиx пpoцeсiв як з бoку учaсникiв pинку, тaк i дepжaви. Для 

пopiвняння peзультaтiв зaстoсувaння мeтoдoлoгiї VaR нa укpaїнськoму 

вaлютнoму pинку викopистaнo тpи мeтoди oцiнювaння VaR для бaнкiвськoгo 

вaлютнoгo пopтфeля: дeльтa-нopмaльний, мeтoд iстopичнoгo мoдeлювaння тa 

мeтoд iмiтaцiйнoгo мoдeлювaння з викopистaнням пpoцeдуp iмiтaцiйнoгo 

мoдeлювaння Мoнтe-Кapлo. 

3. Oцiнювaння pизикiв нa oснoвi дeльтa-нopмaльнoгo мeтoду виявилoсь 

нeaдeквaтним чepeз нeвикoнaння пpипущeння пpo нopмaльний poзпoдiл 

дoxіднoстeй куpсiв вaлют. Слiд зaзнaчити, щo poзпoдiл дoxіднoстi зa куpсoм євpo 
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нa дeякиx пepioдax близький дo нopмaльнoгo, a тoму мoдeль oцiнювaння VaR для 

вaлютнoї пoзицiї пo євpo нa циx чaсoвиx пepioдax виявилaсь aдeквaтнoю. 

5. Зa мeтoдoм iстopичнoгo мoдeлювaння oтpимaнo зaдoвiльний peзультaт 

лишe зa умoв нaявнoстi стaбiльнoї ситуaцiї нa pинку. Вiн пoгaнo aдaптується дo 

piзкиx кoливaнь куpсiв вaлют, a тoму нe мoжe викopистoвувaтися нa 

нeстaбiльнoму фiнaнсoвoму pинку Укpaїни. 

6. Кpaщi peзультaти oцiнювaння мoжливиx збиткiв oтpимaнo зa мeтoдoм 

iмiтaцiйнoгo мoдeлювaння Мoнтe-Кapлo, який гiпoтeтичнo вpaxoвує всi мoжливi 

змiни куpсiв вaлют нa pинку. Пoxибки oцiнoк пpoгнoзiв мoжливиx втpaт 

виникaють лишe зa нaявнoстi нeпepeдбaчувaниx piзкиx змiн куpсу, aлe мoдeль нa 

oснoвi цьoгo мeтoду швидкo aдaптується дo змiн нa pинку. Для зaстoсувaння 

цьoгo мeтoду в peжимi oн-лaйн нeoбxiднo мaти знaчнi oбчислювaльнi пoтужнoстi. 

Для бaнкiв з вeликими pинкoвими pизикaми нaйкpaщим є мeтoд Мoнтe-Кapлo. 

Для oцiнювaння мaлoймoвipниx piзкиx кoливaнь куpсiв (вaлют, цiн, кoтиpувaнь 

вapтoстi aктивiв) peкoмeндується зaстoсoвувaти пpoцeдуpи стpeс-тeстувaння, 

peзультaти якиx нaдaють уявлeння пpo poзмip мoжливиx втpaт зa нaявнoстi 

кpизoвиx явищ нa pинку у цiлoму.  

7. Мoдифiкoвaну мeтoдику VaR (CVaR, CDaR) тaкoж викopистaнo для 

пopiвняння iнвeстицiйнoї eфeктивнoстi двox типiв пopтфeлiв фiнaнсoвиx 

iнстpумeнтiв – лiнiйнoгo i нeлiнiйнoгo (квaдpaтичнoгo). Встaнoвлeнo, щo 

oчiкувaнa пpибуткoвiсть пopтфeля фiнaнсoвиx aктивiв зaлeжить вiд тepмiнiв 

iнвeстувaння i вибpaнoгo типу aпpoксимaцiї функцiї мoжливиx втpaт. 

Oбчислювaльнi eкспepимeнти пiдтвepдили дoцiльнiсть викopистaння сaмe 

нeлiнiйнoгo пiдxoду, як тaкoгo, щo є ближчим дo пpoтiкaння фaктичниx пpoцeсiв 

у iнвeстувaннi. Нa oснoвi peзультaтiв викoнaниx oбчислювaльниx eкспepимeнтiв 

встaнoвлeнo, щo квaдpaтичний пopтфeль нe тiльки пepeвepшує лiнiйний зa 

пapaмeтpoм «пpeмiя зa pизик», aлe й нaдaє мoжливiсть дoсягaти вищoгo piвня 

oчiкувaнoї пpибуткoвoстi. 
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РОЗДІЛ 6 

Моделювання і оцінювання операційних актуарних  ризиків  
На розвиток підприємництва в сучасних умовах впливає значна кількість 

факторів, зокрема, економічні, політичні, соціальні, техногенні чинники і 

природні катаклізми. В таких умовах постає завдання мінімізації ризиків 

фінансових втрат і потреба в ефективному захисті, який можуть надати страхові 

організації [7, 19, 20, 51, 58, 63, 72, 76, 78, 91]. Очевидно, що і самі страхові 

компанії відносяться одночасно до суб'єктів і об'єктів управління (менеджменту) 

ризиками. Разом з тим необхідно зазначити, що наявність операційних ризиків 

характерна для діяльності будь-яких фінансових організацій та підприємств: 

банківської системи, інвестиційних компаній, лізингової діяльності, виробничих 

підприємств і т. ін. [109, 117, 142, 159, 216, 220, 224, 254, 296, 306, 346]. 

В умовах наявності невизначеностей різної природи і типу страхові компанії 

(СК) та фінансові підприємства інших видів діяльності стикаються з фінансовими 

ризиками, які необхідно своєчасно розпізнавати і створювати механізми 

управління ними. Основними типами ризиків, які впливають на діяльність СК, є 

андерайтингові, що приймаються ними від клієнтів, і ризики, які можуть 

виникати в ході здійснення страхової діяльності: ринкові, кредитні, операційні, 

ризики втрати ліквідності. Для андерайтингових і ризиків втрати ліквідності СК 

розроблено відповідні методи менеджменту. Ринкові і кредитні ризики страхових 

компаній не мають галузевої специфіки і для управління ними використовують 

універсальні методи. 

Сьогодні існують ефективні математичні моделі для оцінювання ОР. Відомі 

стандарти Basel II та Solvency II стимулюють розвиток моделей управління і 

оцінювання ризиків у фінансовій сфері [32, 230]. Разом з тим, оцінювання ризику 

шахрайства вивчене у меншій мірі. Методам його оцінювання та виявлення 

присвячені праці [164, 219, 246, 272]; такі ж задачі стосовно автострахування 

розглянуті в [178, 283], а модель у формі нечіткої логіки наведена в [289, 313]. 

Суттєвим недоліком при моделюванні ризику страхового шахрайства (СШ) є 
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відсутність класифікатора даного виду ризиків, який враховує всі аспекти 

взаємодії зловмисника і СК. Існуючі види класифікації ризиків шахрайства 

відображають лише окремі сторони цього явища і не розглядають його з точки 

зору теорії управління ризиками (УР).  

Використання в українській практиці більшості загальних методів 

оцінювання операційних ризиків ускладнюється відсутністю або обмеженістю 

статистичних даних, необхідних для навчання та калібрування моделі. Більшість 

українських СК не мають у своєму розпорядженні достатнього обсягу інформації 

про причини і наслідки ОР. Це обумовлено тим, що в період бурхливого 

зростання страхового ринку, що спостерігався в останні роки, українські СК 

зосередили свою увагу на збільшенні страхового портфеля. Внаслідок цього 

методикам управління страховими ризиками і питанням управління ОР до 

недавнього часу приділялося мало уваги.  

Таким чином, існує необхідність розробки моделей для управління 

операційними ризиками (зокрема, ризику страхового шахрайства), в умовах 

неповноти (або відсутності) історичних даних. Необхідно проаналізувати 

причинно-наслідкові зв'язки між факторами ризиків, що порушують налагоджену 

стійку діяльність компанії. Причини повинні визначатись на різних рівнях 

діяльності компаній з метою врахування у математичних моделях найдрібніших 

деталей.  

    6.1 Ризики страхової компанії 

Класифікацію страхових ризиків можна виконати у відповідності з природою 

подій, що впливають на страхову систему. Слід зазначити, що процес виділення 

окремих видів ризиків є кумулятивним, тобто всі можливі класи ризиків та 

фактори ризику не були виділені одноразово, а з узагальненого поняття «ризик» 

виділялися окремі різновиди.  

Поширеним підходом до класифікації ризиків є класифікація за цілями, на 

досягнення яких позначається вплив ризику. Така класифікація наведена в 

стандарті COSO ERM, згідно із яким виділяється чотири основних групи цілей 
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СК та наявних ризиків: страхові  (андерайтингові), кредитні ризики, ринкові 

ризики та операційні (рис. 6.1) [180, 261]. 

Операційний ризик страхового шахрайства. Розглядаючи операційний 

ризик  СК з точки зору частоти подій, що призводять до втрат, можна виділити 

малоймовірні та високоймовірні ризики. До малоймовірних відносять ризики, 

пов'язані з відмовами інформаційних систем і природними катастрофами. 

Ризики, пов'язані з недоліками і порушеннями процесів і процедур, є 

високоймовірними, оскільки події, що спричиняють втрати, відбуваються 

регулярно. Окремим випадком ризику порушення процесу можна розглядати 

ризик страхового шахрайства. Цей ризик утворює найбільшу проблему для СК 

порівняно з іншими ОР. Це пояснюється з тим, що подія, яка призводить до 

збитку, не є випадковою у повному розумінні цього слова, а ініціюється 

зовнішніми стосовно компанії особами. 

З одного боку СШ спрямоване на здобуття страхувальником страхового 

відшкодування шляхом обману або зловживанням довірою, а також 

приховування важливої інформації в період дії договору страхування. З іншого 

боку це відмова страховика від сплати страхового відшкодування без належних, 

зазначених у законодавстві, правил страхування [51]. Аналогічно визначається 

шахрайство Актом про Шахрайство, виданим у Великобританії [304].  

Учасники страхового ринку України оцінюють ризики СШ, як одні з 

найнебезпечніших.    Найпоширенішими на страховому ринку     України 

експерти  вважають шахрайство в сферах         автострахування,        страхуванні       

життя від нещасних випадків, медичному страхуванні, а також страхуванні.  

Класифікація страхового шахрайства. Існує кілька підходів до 

класифікації СШ: за ступенем "тяжкості", за моментом виникнення, за 

ініціатором шахрайства та за способом здійснення. На практиці часто 

створюються змішані класифікатори шахрайства. За моментом виникнення 

шахрайство ділять на шахрайство на етапі андерайтингу і шахрайство на етапі 

врегулювання збитків (рис. 6.2).  
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Рисунок 6.1 -  Класифікація ризиків страхової компанії 
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За ступенем "тяжкості" страхове шахрайство розділяють на умисне (hard 

fraud) і ситуаційне (soft fraud) [158, 304]. До категорії умисного шахрайства 

відносять випадки, коли договір страхування укладається з метою отримання 

незаконної вигоди і коли збиток провокується/інсценується з тією ж метою. До 

категорії ситуаційного шахрайства відносять випадки, коли страхувальник не 

робив навмисних дій для створення страхового випадку і не мав наміру отримати 

необґрунтовану вигоду при укладенні договору страхування. Прикладом 

ситуаційного шахрайства може бути спроба видати «нестраховий» випадок за 

страховий. Наприклад, заявити пожежу, що виникла внаслідок        необережного  

поводження з вогнем в салоні машини, як займання в двигуні. Також шахрайство 

може класифікуватися за стороною, що є ініціатором. У разі страхового 

шахрайства збитків найбільш поширеним є шахрайство з боку клієнтів, третіх 

сторін, співробітників і агентів, а також контрагентів, що займаються 

врегулюванням ризиків. 

Шахрайство у різних сферах страхування. У кожній галузі страхування 

(майнове, відповідальності, особисте) існують свої специфічні сценарії 

шахрайства. У страхуванні життя об'єктом страхового захисту є життя 

застрахованого. Страхове покриття складається, як правило, з одного ризику або 

комбінації ризиків: доживання до визначеного у договорі строку або смерть 

застрахованої особи.  

Страхування від нещасного випадку – це вид особистого страхування, де, 

найімовірніше, історично вперше виникло страхове шахрайство. Шахрайство з 

боку медичних закладів, на відміну від зловживань самих застрахованих, у 

добровільному медичному страхуванні процвітає досить активно. Руки розв'язує 

доступ до грошових коштів, оскільки близько 95-98% страхових виплат, за 

даними страховиків, спрямовується безпосередньо на рахунки медичних і 

оздоровчих закладів. Зловживання застрахованих осіб у медичному страхуванні 

найчастіше пов'язані з імітацією захворювань, лікуванням незастрахованих осіб, 

отриманням послуг, не передбачених полісом, укладання договору після настання 
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страхового випадку, вибір найдорожчих лікувальних процедур,  фальсифікація 

документів та інші (рис. 6.3). 

 
 

Рисунок 6.2 -  Приклад класифікатора ризику шахрайства 
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випадків – інсценування страхової події.            Об'єктом таких дій      в      80%          

випадків 

 
 

Рисунок 6.3 - Шахрайство у сфері медичного страхування 
 

являються нові автомобілі найбільш популярних іноземних марок середнього 

класу. Реалізовуючи різні сценарії, автошахраї незаконно отримують чистий 

дохід, який складає в середньому близько 50-60% від страхової суми, на яку був 

застрахований автомобіль [148].  

Завдання оцінювання ризику.  

Для оцінювання ризиків застосовують такі методи: карти ризиків; індикатори 

ризиків – проста статистика, яка може вказати на проблемні напрями діяльності 

страхової компанії; відстежування факторів і виникаючих проблем; формування 

бази даних втрат; створення сценаріїв подій, пов’язаних з ризиками; математичне 

і статистичне (у формі розподілів ймовірностей) моделювання ризиків. 

Математичне моделювання забезпечує формалізацію процедури оцінювання 

ризиків та стандартизацію результатів аналізу.  

Шахрайство у сфері медичного страхування 

шахрайство з боку медичного 
закладу 

шахрайство з боку 
застрахованої особи 

 Рахунки за процедури; 

 Найдорожче лікування; 

 Непотрібні дорогі обстеженні: 

 Рецепти; 

 Документи відвідувань клініки; 

 Завідомо помилкові діагнози 

здоровим пацієнтам; 

 Імітація захворювань 
(вивихи,переломи,невралгічні 
захворювання, які дорого 
оплачуються); 

 Лікування осіб, не застрахованих 
цим договором; 

 Отримання послуг не 
передбачуваних полісом; 

 Багаторазова доставка мед. 
препаратів; 

 Укладання договору після настання 
страхового випадку; 

 Фальсифікація медичних 
документів(збільшення терміну 
лікарняного листа). 
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Завдання визначення середніх втрат, пов'язаних з кожним видом ризику, 

може ставитися у тому випадку, якщо організація приймає рішення стосовно 

вибору способу управління операційним ризиком на основі оцінки його 

економічної ефективності. З математичної точки зору це завдання можна 

віднести до класу задач точкового оцінювання математичного очікування 

випадкової величини х, що характеризує об'єм втрат. 

Завдання визначення максимально можливих втрат, пов'язаних з кожним 

видом ризиків (на заданому рівні значущості), може ставитися у тому випадку, 

якщо однією з цілей управління ризиками є забезпечення платоспроможності 

організації. Зокрема, таке завдання може ставитися, якщо одним з інструментів 

менеджменту ризиків є покриття можливих втрат власними засобами. 

Розрахунок вартості під ризиком (Value at Risk або VaR) є одним з типових 

прикладів подібних моделей. VaR – це виражена у грошових одиницях (базовій 

валюті) оцінка величини, яку не перевищать очікувані впродовж заданого 

періоду часу втрати із заданою ймовірністю [151, 164, 169]. Інакше кажучи, VaR 

– це число, яке для заданого рівня значущості )1(   і випадкової величини  х 

(що характеризує величину втрат), забезпечує виконання рівності: 

)1(}{  xVaRP .                      (6.1.1) 

 

Методика VaR розроблялася спочатку для оцінювання ринкових ризиків, проте 

вона може застосовуватися і для оцінювання операційних ризиків [164, 166, 174]. 

З математичної точки зору завдання зводиться до оцінювання величини 

відповідного квантиля розподілу випадкової величини, що характеризує втрати: 

aa QQ ˆ , де )1(}{  xQP a . Це завдання може вирішуватися як у явному, 

аналітичному, вигляді, так і за допомогою методу Монте-Карло.  

6.2 Моделі для оцінювання операційних ризиків  

Математичні моделі. Існують два підходи до класифікації ризиків – з точки 

зору чинників ризику і з точки зору наслідків дії ризикових подій. Так само 
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моделі можна розділити на два основні класи: моделі, засновані на аналізі 

наслідків (часто використовується назва "високорівневі моделі" або Top Down) і 

моделі, засновані на аналізі чинників ризику ("низькорівневі моделі" або Bottom 

Up). Обидва типи моделей будуються з використанням належних статистичних 

даних та експертних оцінок. За ознаку класифікації моделей можна 

використовувати множину завдань, для розв’язання яких ця модель може 

використовуватися. Так, моделі, що надають можливість отримати у явному виді 

функцію розподілу втрат, можна використовувати для оцінювання середніх втрат 

і максимальних втрат із заданим рівнем значущості (табл. 6.1). Параметри 

функцій розподілів ймовірностей корисні для подальшого використання у 

процедурах прогнозування можливих втрат та підтримки прийняття рішень 

стосовно менеджменту ризиків у конкретних ситуаціях з використанням СППР 

[170, 211, 247].  

Моделі, засновані на аналізі наслідків. Такі моделі у своїй більшості 

ґрунтуються на застосуванні апарату математичної статистики. Ця група методів 

припускає збір і дослідження даних про втрати, зумовлені операційними 

ризиками впродовж попередніх часових періодів, з наступною екстраполяцією 

втрат на наступні періоди. Найбільш поширеними є такі моделі [164,315, 346]: 

– BIA (Basic Indicator Approach – метод базових показників); 

– LDA (Loss Distribution Approach – метод розподілу збитків); 

– IMA (Internal Measurements Approach – метод внутрішніх вимірів у 

компанії). 

Моделі BIA описують вимоги стосовно забезпечення достатності капіталу 

для покриття ризиків. Такі моделі використовують для вирішення завдань 

оцінювання максимально можливих втрат від ОР на заданому рівні значущості 

(часто на рівні 99%). Модель такого типу грунтується на припущенні про те, що 

операційні втрати є залишковими від загальних втрат, пов'язаних з ризиками, що 

відповідає дійсності. Квантиль розподілу випадкової величини х, що 

характеризує величину втрат, задається формулою: 
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                                                           IGQ %99

ˆ ,  
 

де %99Q̂  – оцінка квантиля випадкової величини на рівні 99%, що характеризує 

втрати; IG  – середній валовий дохід компанії за три попередні роки, протягом 

яких валовий річний дохід був позитивний; %15  – коефіцієнт, визначений 

Базельським комітетом на основі дослідження галузевої практики (для банків). 

Значення коефіцієнта   необхідно уточнювати з використанням результатів 

оцінювання втрат, пов'язаних з ризиком шахрайства для конкретної економіки, 

наприклад, для українських СК. Недоліком цієї моделі є те, що обчислена оцінка 

об'єму шахрайства залежатиме тільки від об'єму бізнесу, але не залежатиме від 

якості контрольних процедур, впроваджених для виявлення випадків шахрайства, 

а також не залежатиме від особливостей страхового портфеля. 

В основі моделей класу LDA лежить припущення про те, що випадкову 

величину x , що характеризує розмір втрат, які сталися протягом часу t , можна 

визначити так: 

                                                        )(
1
tn

i iLx ,  
 

де )(tn  – випадкова величина, яка характеризує кількість втрат даного типу, що 

стались на протязі періоду t ; iL – множина випадкових величин, що 

характеризують величини окремих втрат. При цьому робиться     припущення про 

те, що величини iL  незалежні і однаково розподілені для конкретного типу 

збитків. Для побудови моделей виконується аналіз втрат за вибраний період по 

кожній парі «лінія бізнесу»/«тип втрати». Для кожної такої пари на основі даних 

про частоту втрат і величину збитків, що спостерігались в минулих періодах, 

розраховується вибіркове середнє значення частоти виникнення ризикових подій 

))(( tnE  і вибіркове середнє значення величини втрат при виникненні ризикової 
події )(LE . Далі робиться припущення про тип розподілу випадкових величин 
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Таблиця 6.1 -  Класифікація моделей для аналізу і управління ОР 
 

Клас моделей 

Застосування 

для розподілу 

ризиків за 

групами  

критичності 

Застосування 

для 

визначення 

середніх 

втрат  

Застосування 

для 

визначення 

максимально 

можливих 

втрат 

 Застосування 

для 

виявлення 

подій, що 

ведуть до 

реалізації 

ризику  

 Моделі, основані на аналізі наслідків (Top Down) 

BIA   +   
IMA   +   
LDA + + +   
 Моделі, основані на аналізі факторів ризику (Bottom Up). 

Sb-AMA + + +   
Метод 

функціональних 

кореляцій 
+ + + 

 
 

Регресійний 

аналіз 
+ + +  + 

Байєсівські 

мережі 
+ + +  + 

Методи нечіткої 

логіки 
+    + 

 

)(tn  і L . Після визначення функцій розподілу випадкових величин )(tn  і L  

будується функція розподілу випадкової величини x  (як правило, за методом 

Монте-Карло). Функція розподілу випадкової величини x , що характеризує 

загальний об'єм втрат за вибраним різновидом ризиків, дає можливість знайти 

точкову оцінку математичного очікування втрат і розрахувати квантиль заданого 

рівня, тобто, значення OpVaR (Operational Value at Risk) [309, 313].  
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Варіанти методу LDA можна розділити на дві групи. Перша група моделей 

заснована на безпосередньому аналізі ризикових подій і пов'язаних з ними втрат 

без урахування чинників ризику і причинно-наслідкових зв'язків у рамках 

складнішої моделі. До таких моделей можна віднести як безпосередню оцінку 

характеристик розподілу частоти і дії ризикових подій, так і методики, що 

спираються на теорію екстремальних значень (EVT – Extreme Value Theory) [15]. 

Друга група моделей ґрунтується на розширеній множині змінних, до якої 

входять і чинники ризику.  

Метод IMA дає можливість обчислити оцінку максимально можливих втрат 

для цього виду ризиків без побудови розподілу випадкової величини х, що 

характеризує розмір втрат. В основі цього підходу лежить таке припущення: 

якщо розділити усі збитки на очікувані (тобто в сумі близькі до математичного 

очікування суми збитків за період) і непередбачені (такі, що перевищують 

середнє і відносяться до "хвоста" статистичного розподілу), то існує 

функціональна залежність між величинами очікуваних і непередбачених збитків. 

Простим випадком є лінійна залежність, тобто   

 

LGEEI ELPEQ %99
ˆ ,    

 

де %99Q̂  – оцінка 99-процентного квантиля розподілу можливих втрат (величини 

капіталу, необхідного для покриття ризику) за цим типом події; EP   – 

ймовірність настання негативної події цього типу в даний період; GEL  – середня 

величина збитку цього типу за умови настання негативної події; IE  – коефіцієнт 

масштабу;  – коефіцієнт для оцінювання вимог до капіталу через оцінку 

очікуваних збитків LE . Сукупна оцінка максимально можливих втрат  

визначається шляхом складання усіх оцінок, розрахованих для різних типів 

ризикових подій і ліній бізнесу. 
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Моделі на основі факторів ризику передбачають поглиблений аналіз 

процесів, що протікають в організації і надають можливість використовувати 

інформацію про внутрішні причинно-наслідкові зв'язки між втратами та 

чинниками ризику. У межах моделей цього класу використовують різні 

математичні методи, зокрема, такі: Sb-AMA (Scenario-based Advanced 

Measurement Approach – сценарний аналіз); метод функціональних кореляцій; 

регресійні моделі; байєсівські мережі; методи нечіткої логіки та деякі інші.  

Метод Sb-AMA ґрунтується на визначенні чинників ризику (тобто можливих 

джерел ОР), на основі яких генеруються сценарії за правилом "що буде, якщо" 

[136]. Таким чином, на відміну від описаних вище методів, що припускають 

аналіз збитків, що сталися, ця модель заснована на оцінюванні втрат, які можуть 

мати місце у майбутньому при реалізації деякої події. Для кожного сценарію на 

основі історичних даних або експертних оцінок визначають частоту і розмір 

збитків. Після перевірки даних і виправлення некоректних оцінок сценарії 

групують за чинниками ризику і для кожної групи сценаріїв оцінюють параметри 

статистичних розподілів частоти і величини збитків. Завершальним етапом є 

імітаційне моделювання за методом Монте-Карло, що дає можливість оцінити 

загальний розподіл збитків.  Оцінювання виконується за припущення, що відоме 

сімейство, до якого відноситься розподіл випадкових величин кількості збитків 

(наприклад, розподіл Пуассона) і величини збитків (це розподіли з "важкими 

хвостами", наприклад, логнормальний розподіл або розподіл Паретто).  

Метод функціональних кореляцій [32, 221] грунтується на створенні 

структурної моделі організації. У даному випадку перехід до математичної моделі 

здійснюється шляхом побудови орієнтованого графа, вершини якого відповідають 

співробітникам і підрозділам, а ребра потокам інформації. Кожній вершині ставиться 

у відповідність випадковий процес, що відображає її функціональність. Особливістю 

методу є встановлення стохастичних залежностей між функціональністю пов'язаних 

вершин. При цьому аналіз ризиків виконується не з точки зору наслідків або окремих 
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чинників ризику, а стосовно співробітників, систем, бізнес-процесів, яким поставлено 

у відповідність вершини графа. 

Аналогічно методу LDA вводиться розподіл величин втрат (для вершини i  – 

цей розподіл реалізовується випадковою величиною iL ), пов'язаних з окремими 

випадками реалізації ризиків. Випадки реалізації ризиків описуються для 

вершини i  випадковим процесом )( tn i , який має два стани: )( tn i = 0 – 

відповідає нормальному функціонуванню, а )( tn i  = 1 – означає збій. Сукупні 

втрати  )( ttX i  , понесені на момент )( tt   у зв'язку із функціональними 

порушеннями на i -й вершині графа, можна задати так: 

 

ttiiii LttntXttX  ,)()()( ,    

де ttiL ,  – реалізація випадкової величини iL .  

Для задавання зв'язку між різними функціональними елементами вводиться 

поняття "підтримки", що отримує кожний функціональний елемент від 

пов'язаних з ним елементів. У випадку, якщо об'єм "підтримки" стає менше 

заданої величини, відповідний функціональний елемент переходить в стан 

відмови (тобто для поставленої йому у відповідність i -ї вершини графа 

покладається )( tn i = 0). Для відображення цієї структури в модель вводяться 

випадкові процеси )( th i :  

)()()( ttnwth ijj ijii   ,    

 

де i  – середній об'єм "підтримки", яку i -й процес отримує у повністю 

функціональній системі (тобто, коли усі 1)( tn i ); ijw  – об'єм підтримки, яку i -

й процес отримує від j -го процесу (і відповідно втрачає, коли j -й процес 

знаходиться у стані відмови); )( ti  – гаусівський білий шум.  
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Цей метод орієнтовано на аналіз функціональності процесів і виявлення 

збоїв. Ризик шахрайства має іншу природу і пов'язаний з дискретними 

випадковими подіями – задаванням збитків з елементами шахрайства. Таким 

чином, можна зробити висновок, що цю модель застосовувати для оцінювання 

СШ недоцільно. 

Регресійні моделі грунтуються на виявленні причинно-наслідкових зв'язків 

між спостережуваними індикаторами і рівнем ризику. Розрізняють дві основні 

групи показників, які можна використовувати в якості спостережуваних 

індикаторів (пояснюючих змінних): (1) – змінні оточення – кількісні показники, 

що характеризують бізнес-процеси підприємства;  (2) – фактори ризику, тобто, 

кількісні показники, що характеризують спостережувані випадки реалізації 

ризиків.  

Така математична модель має вигляд [215, 224]:  bx fA ,  

де x  – величина втрат, пов'язаних з ОР; f  – вектор значень спостережуваних 

змінних;  – випадкова величина, що характеризує рівень похибки моделі; A  і b 

– оцінювані параметри, що характеризують залежність між змінною x  і 

пояснюючими змінними f . Для використання цього методу необхідно мати 

достатній об'єм відповідних статистичних даних для отримання оцінок з прийнятною 

точністю.  

Методи нечіткої логіки надають можливість найкращим чином 

використовувати експертне оцінювання для аналізу ризиків у тих випадках, коли 

точні дані відсутні або неповні. Нечітка логіка наближує модель до міркувань 

людини в процесі прийняття і обґрунтування рішень [19, 20]. Методи нечіткої 

логіки можна застосовувати для оцінювання об'єму втрат і виявлення випадків 

шахрайства, на зарубіжних ринках є автоматизовані системи для виявлення СШ, 

засновані на методах нечіткої логіки, наприклад,  Risk Shield [230]. 

Байєсівські мережі [145 – 147, 175, 179, 180, 228] дають можливість 

відобразити у моделі існуючі причинно-наслідкові зв'язки між різними 

чинниками ризику і змінами середовища. На відміну від регресійних моделей 
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байєсівські мережі (БМ) надають можливість враховувати не лише безпосередні 

залежності рівня ризику від факторів ризику, а також і залежності між факторами 

ризику. Крім того, цей  клас моделей надає більше можливостей для формування 

висновку на основі неповних даних. З математичної точки зору БМ – 

орієнтований граф, вершинам якого відповідають чинники ризику і зміни 

середовища, а ребрам відповідають виявлені або передбачувані взаємозв'язки. 

Мережа також описується множиною умовних розподілів випадкових величин, 

що характеризують чинники ризику і змінні середовища.  

Припустимо, що існують n  випадкових величин nXX ...,,1 . Спільну 

ймовірність значення цих величин можна виразити через добуток n умовних 

ймовірностей: 





n

j
jjn xxxPxPxxP

2
1111 )...,,|()()...,,( .    (6 .2 .1)  

Якщо допустити, що випадкова величина X  залежить не від усіх попередніх 

випадкових величин (величин з меншими індексами), а тільки від їх частини, яку 

ми позначимо як jpa , то: 

)|()...,,|( 11 jjjj paxPxxxP  .   (6.2.2) 

 

Звідси випливає, що формулу (6.2.1) можна переписати в наступному вигляді: 





n

j
jjn paxPxxP

1
1 )|()...,,( .    (6.2.3) 

Множину jpa  називають множиною батьківських величин для випадкової 

змінної X . 

Перевагою БМ є можливість одночасного використання експертного 

оцінювання (наприклад, для оцінювання структури мережі шляхом визначення 

залежностей між змінними, оцінювання видів апріорних розподілів), і 

математичних методів для обчислення параметрів моделі та отримання висновку 

по мережі. За рахунок цього модель дає можливість зв'язувати вибірки 
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статистичних даних з експертними знаннями. Висновок на основі БМ може 

здійснюватися шляхом поширення інформації у будь-якому напрямку. БМ 

використовують для формування ймовірнісного висновку – розрахунку умовної 

ймовірності отримання значень для частини випадкових величин за умови 

відомих значень інших величин. Математично завдання можна сформулювати як 

обчислення )|( XYP , де X – множина спостережуваних значень, а Y  – множина 

змінних, які потрібно оцінити. 

Висновок можна здійснювати безпосередньо з використанням формули 

Байєса і операцій маргіналізації – обчислення сум за реалізаціями всіх змінних, 

крім вибраних. В цьому випадку завдання зводиться до розрахунку умовних 

ймовірностей за формулою:  

 





sy

s

sxyP
sxyP

xyP
, ),,(

),,(
)|( ,      

 

де S  – множина всіх змінних, за винятком X  і Y . Цей метод трудомісткий, 

тобто завдання формування висновку за БМ є NP-повним. Тому для БМ 

запропоновано множину ефективніших у смислі об’єму необхідних обчислень 

алгоритмів формування висновку [143, 144, 181, 191, 199, 203, 204, 208, 209, 273].  

Побудова ймовірнісної моделі актуарного операційного ризику. 

Встановлено, що існують близько 50 видів взаємодіючих ризиків, які пов'язані 

причинним ланцюгом і загрожують нормальному функціонуванню 

(платоспроможності) СК [32, 344, 346]. Це привело до необхідності розробки 

причинно-наслідкових карт ризику як практичного інструменту для надання 

допомоги при виконанні відповідних досліджень. Причини і наслідки дають 

можливість встановити суть проблем компанії і оцінити як відносну важливість 

причин, так і їх остаточний вплив.  

Для побудови карти ризиків СК виконується аналіз, який включає в себе 

функціональну схему компанії, історію, структуру, географію, структуру її 
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управління та напрямки діяльності (види страхування). За допомогою таких карт 

визначають ризики, які загрожують платоспроможності компанії, і яким чином  

відбувається взаємодія різних процесів (рис. 6.4). 

В картах ризику визначають «тригерну подію», яка запускає процес 

виникнення втрат або несприятливих моментів та ситуацій. Але така подія являє 

собою загрозу лише у поєднанні з іншими проміжними причинами – станами 

процесів у компанії. Розглянемо приклад побудови моделі у формі байєсівської 

мережі для оцінювання актуарного операційного ризику. 

 
Рисунок 6.4 - Карта ризиків СК  

 
У якості вхідних даних для побудови байєсівської мережі для аналізу 

операційного ризику страхової компанії використано експертні оцінки її 

діяльності. Основне призначення БМ – аналіз можливих втрат СК внаслідок 

неадекватного управління операційними ризиками. Але її можна 

використовувати також для аналізу внутрішнього стану страхової компанії, 

тобто, знаходити слабкі місця в її діяльності з метою подальшого застосування 

методів менеджменту ризиків, спрямованих на повне виключення ризикових 

ситуацій або ж на мінімізацію можливих втрат. Всі змінні цієї мережі 

характеризують стан конкретної частини страхової компанії або об'єктів, що 

впливають на її поточну діяльність (табл. 6.2).  

Зовнішні причини (тригер) 
(стан ринку, катастрофи)  

Неправильна оцінка результатів 

Операційний 
ризик 

Невідповідні 
ризикові 
рішення 

Фінансові 
результати Втрати СК 

Внутрішні причини 
(управління, персонал) 

Схильність до 
ризику 
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6.3 Побудова моделі операційного ризику страхового шахрайства    

      в  автострахуванні 

В якості вихідних використано дані української СК стосовно збитків, 

врегульованих в одному з регіонів України протягом 2012-го року. Для 

спрощення процедури формування висновку у вибірку введено додаткові змінні, 

значення яких були розраховані, виходячи із значень інших змінних для кожного 

елемента вибірки.  

Додаткові змінні можна розділити на дві групи: агреговані змінні, значення 

яких розраховується на основі значень кількох змінних, і перетворені змінні. 

Агреговані змінні введено для цілей відображення особливостей окремих 

сценаріїв шахрайства, проаналізованих у ході дослідження. Перетворення 

полягало у переході від безперервної змінної до дискретної (процес 

дискретизації). Так, для змінної «Вік ТЗ», що приймає значення з               

множини натуральних чисел (вік ТЗ на момент страхування в днях) введено 

змінну, яка приймає значення на множині {«новий», «майже новий», 

«використаний», «старий»}. Відповідність між вихідною і додатковою змінною 

встановлено таким чином, як показано у табл. 6.3.  

Також введено перетворені змінні для вихідної змінної «продукт» 

(кредитний і некредитний). Для агрегованої змінної «термін збитку» зроблено  

перехід від терміну в днях до терміну в місяцях і потужність множини значень 

знижено з 366 до 12. Для змінної «прибуток» виконано перехід від безперервної 

змінної, вираженої у грошових одиницях (яка приймає значення на множині 

додатних дійсних чисел), до змінної, що приймає скінчену множину значень 

шляхом групування сум у заданих межах. Побудований на основі наявних даних 

перелік вершин і можливих лінгвістичних значень відповідних їм випадкових 

змінних наведені в табл. 6.4. 

Необхідно зазначити, що залежність між різними змінними може бути як 

пряма, так і зумовлена наявністю шахрайства. В першу чергу можна виділити дві 

групи змінних. Перша група – змінні, пов'язані з об'єктом страхування і 
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договором страхування («Вік ТЗ», «Продукт», «Покриття»). Друга група – змінні, 

пов'язані із збитками («Тип збитку», «Винуватець», «Регрес», «Врегулювання»). 

Змінна «Термін збитку» не включена ні в одну групу, тому що термін настання 

страхової  події не залежить від його типу, не залежить від вини страхувальника, 

не залежить від наявності можливості регресу і не залежить від форми 

врегулювання. Враховуючи, що розглядаються      тільки       ризики      «Збиток»    

і  «Цивільна відповідальність» (без ризику «Викрадення»), то термін настання 

збитку не повинен залежати від віку ТЗ. Змінна «прибуток» буде залежати як від 

віку ТЗ (чим новіше ТЗ, тим вища вартість і тим вища страхова премія), так і від 

типу збитку (сума виплати повинна бути вищою у випадку ДТП, ніж при 

пошкодженні  предметом).  

Спосіб врегулювання залежить від типу події (від обсягу пошкоджень) і від 

віку ТЗ (нові ТЗ повинні ремонтуватися у офіційних дилерів – отримання 

відшкодування готівкою менш ймовірно) [28]. Можна зробити припущення про 

те, що всі зазначені змінні повинні залежати від наявності елементів шахрайства. 

БМ будується на підставі цього припущення та перерахованих раніше 

залежностей (рис. 6.5).  

Формування висновку за моделлю страхового шахрайства.  

Для побудови моделі і здійснення висновку із урахуванням неможливості 

використання стандартних методів розроблено алгоритм, який складається з 

таких кроків: (1) підготовка даних; (2) аналіз емпіричних розподілів; (3) 

виявлення прихованих взаємозв'язків; (4) пояснення виявлених взаємозв'язків; (5) 

визначення частки шахрайства серед збитків із заданими параметрами; (6) 

формування критеріїв підозрілості; (7) оцінювання втрат за вибіркою. 

При підготовці даних доцільно формувати вибірку за договорами з 

однаковими термінами дії і видами ризиків, що покриваються. На другому етапі 

алгоритму будуються емпіричні розподіли змінних, включених до БМ на підставі 

вибірки, сформованої в результаті виконання першого етапу. Побудовані 
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розподіли – це предмет для експертного аналізу, спрямованого на виявлення 

загальних закономірностей.                                                                                                  

Таблиця 6.2  - Вершини БМ для оцінювання актуарного ОР 
 
Назва вершини Опис Множина значень 

Управління Внутрішній показник діяльності, який 

характеризує якість управління СК на всіх 

рівнях (дочірні відділення, філіали) 

{“висока”,  

 “задовільна”, 

 “незадовільна”} 

Кваліфікація 

персоналу 

Внутрішній показник діяльності, який 

характеризує освіту, навики, досвід, 

культуру персоналу 

{“висока”, 

 “задовільна”, 

 “незадовільна”} 

Операційні 

процедури 

Внутрішній показник діяльності, який 

характеризує наявність контрольних 

процедур, і процеси пов'язані з 

забезпеченням стабільної діяльності СК 

{“висока”,  

 “задовільна”, 

 “незадовільна”} 

Технології Внутрішній показник діяльності, який 

характеризує використання технологій, 

методів, принципів для вдосконалення 

робочого процесу 

{“високі”, 

 “задовільні”, 

 “незадовільні”} 

Стан СК Якісна характеристика, що відображає 

чутливість СК, стабільність, її роботу 

{“стійка”,  

 “задовільна”, “нестійка”} 

Стан економіки Зовнішній показник, – описує стан 

економіки, страхового ринку, правового 

законодавства і т. ін. 

{“високий”, “задовільний”, 

“незадовільний”} 

Шахрайство Зовнішній показник, вказує на рівень 

наявності страхового шахрайства 

{“незначний”, 

 “середній”, “високий”} 

Системні збої Зовнішній показник, описує частоту 

системних збоїв, природні катастрофи, 

екстремальні події 

{“рідкісні”, “нечасто”, 

“часто”} 

Стан НС Якісна характеристика, що відбиває стан 

навколишнього середовища 

{“сталий”, “задовільний”, 

“незадовільний”} 

Прийняті рішення Відношення до сприйняття ризику 

залежно від стану СК і впливу 

навколишнього середовища  

{“не сприймається”, 

“збалансоване”, 

“сприймається”} 

Ймовірність  

втрати СК 

Значення ймовірності втрат СК залежно 

від прийнятого рішення  

{“низька”, 

 “середня”, 

 “висока”} 
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 Таблиця 6.3 - Таблиця перетворення для змінної «Вік ТЗ» 

 
Значення вихідної змінної  Значення додаткової змінної 

1 – 120 нове 

121 – 365  майже нове 

366 – 1825  використана 

1826 – +∞  старе 

 

         
 
 Таблиця 6.4 -  Перелік вершин БМ для ризику СШ 

 
Назва вершини Опис Множина значень 

Причина збитку Змінна класу – причиною збитку може 
бути як страховий випадок, так і різні 
сценарії шахрайства. 

{"страховий випадок","шахрайство"} 

Термін збитку Термін настання збитку (порядковий 
номер місяця від початку дії договору 
страхування) 

{1,2,3 ,4 ,5,6,7,8 , 9,10,11,12} 

Вік ТЗ Якісна характеристика, що відображає вік 
ТЗ на момент страхування 

{"нове", "майже нове", "уживане", 

"старе"} 

Продукт Ознака відмінності ТЗ, придбаних в 
кредит 

{"кредитовий", "не кредитовий"} 

Покриття Ознака страхування добровільної 
громадянської відповідальності на 
додаток до КАСКО 

{"КАСКО і ГВ", "тільки КАСКО"} 

Прибуток Якісна характеристика, що відбиває 
фінансовий результат страхувальника – 
різницю між величиною відшкодування і 
страховою премією (без урахування 
інших збитків, якщо такі були) 

{"0-500","500-1500","1500-3000", 

"3000-6000","6000-10000", 

"понад 20000"} 

Тип збитку Тип події, заявленої як причина збитку  {"ушкодження невстановленим ТЗ під 
час стоянки", "ДТП","ушкодження 
випадковим предметом", "дії третіх 
осіб","інші"} 

Винуватий Ознака винності страхувальника в ДТП {"винен", "невинен"} 

Регрес Ознака наявності винної третьої сторони, 
якій може бути виставлений регресний 
позов 

{"з регресом", "без регресу"} 

Врегулювання Форма відшкодування {"натуральна", "готівкою"} 
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Рисунок 6.5 - Байєсівська мережа для ризику шахрайства у врегулюванні збитків 
 

На третьому кроці здійснюється вибір однієї змінної за припущення про 

відсутність шахрайства. Виконується аналіз умовних розподілів цієї змінної при 

заданих значеннях кожної з решти змінних. Умовні розподіли порівнюються з 

безумовним розподілом, і, в разі виявлення відмінностей, робиться припущення 

про наявність прихованих взаємозв'язків. 

Четвертий крок передбачає проведення експертного аналізу виявлених 

взаємозв'язків і їх порівняння з узагальненими сценаріями шахрайства, 

побудованими для розглянутих типів шахрайства. У результаті кожний з 

виявлених взаємозв'язків можна буде пояснити за рахунок реалізації одного або 

декількох сценаріїв шахрайства або за рахунок природних взаємозв'язків. 

В рамках п’ятого етапу алгоритму для кожної виявленої залежності  

визначається кількість «звичайних збитків» (що виникли внаслідок дії 

застрахованих ризиків) та «збитків з ознаками шахрайства» (пов'язаних із 

спотворенням страхувальником інформації про терміни або обставини їх 

виникнення). Оцінювання виконується окремо для кожної пари змінних, між 

якими виявлено прихований взаємозв'язок. При оцінюванні порівнюються між 

собою умовні та безумовні розподіли, а кількість випадків шахрайства 

встановлюється таким чином:  

Причина 
втрат 

Тип 
збитків 

Прибуток 

Врегулю-
вання 

Вік ТЗ Термін 
втрат 

Продукт 

Покрит-
тя 

Винува- 
тий 

Регрес 
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  })(),(|)1({ bBaAFQ  

   NbbQaAQbBaAQ /}{}{}(|){  ,  

де })(),(|)1({ bBaAFQ   – кількість збитків з ознаками шахрайства серед 

збитків, для яких параметр A  приймає значення a  і параметр B   приймає 

значення b; }|{ bBaAQ   – загальна кількість збитків; }{ aAQ    – кількість 

збитків, для яких параметр A  приймає значення a ; NbBQ /}{   – оцінка 

ймовірності того, що параметр B  приймає значення b; }{ bBQ    – кількість 

збитків з такою властивістю; N  – загальна кількість значень збитків у вибірці). 

Цей вираз грунтується на припущенні про те, що за відсутності шахрайства 

змінні повинні бути незалежними, а умовний розподіл збігаєтья з безумовним.  

На шостому кроці алгоритму формуються критерії підозрілості на 

наявність шахрайства на підставі оцінених збитків:  

 

),...,,(;...,,1;...,,1],1;0[: 1 m
jjjjj sssTiNjsK   

  i
lili

ji
li

jii rlpkkK
iw

...,,1,,...,, ,,,
1

 ,       

 

де iK  – i -й критерій підозрілості; T  – кількість критеріїв; js  – j -й елемент 

вихідної вибірки; N  – кількість елементів вибірки; m – кількість характеристик 

збитку (кількість позицій у рядку), включених в елемент-рядок вибірки; 

iwii jj ...,,
1

 – номери позицій з рядків js , на підставі яких за критерієм iK  

визначається ймовірність шахрайства; iw– кількість характеристик, що 

використовуються i -м критерієм; ir  – кількість множин значень характеристик, 

що використовуються i -м критерієм;  lili
ji

li
ji pkk

iw

,,, ,...,,
1

, – множина значень 

позицій та умовної ймовірності наявності шахрайства за умови  рівності цим 
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значеннями відповідних позицій рядка js . Значення критерію iK  на даному 

елементі вибірки визначається так:  

 



 


.,0

;:}...,,{,}...,,1{,)(
,,

1

інакше
ksjjtщотакаrlякщоpsK

li
t

t
jiii

li

ji
iw  

 

Оскільки для деяких видів збитків можуть бути отримані додатні значення 

для декількох критеріїв, то сукупна ймовірність наявності шахрайства з даного 

збитку може бути оцінена на сьомому етапі як максимальне із наявних значень 

критеріїв:  

   )(...,),(max|ˆ
1 jTjjj sKsKsShPZP  ,                               (6.2.4)  

 

де jPZ  причина j -го збитку;    jj sShPZP |ˆ  оцінка ймовірності наявності 

шахрайства у j - му збитку; якщо 1Sh , то мало місце шахрайство;  )( ji sK  

значення i -гo критерію для j -го збитку. Величину, розраховану за виразом 

(6.2.4), можна трактувати як оцінку математичного очікування індикаторної 

випадкової величини, рівної 1, якщо збиток js пов'язаний із шахрайством:  

   )(|ˆ
jShjj sIEsShPZP  ,                             (6.2.5)  

 

де 1)( jSh sI  тоді і тільки тоді, коли збиток js  пов'язаний з шахрайством; 

0)( jSh sI  в інших випадках. Беручи до уваги, що настання окремих збитків 

можна вважати незалежними випадковими подіями, з (6.2.4) і (6.2.5) випливає, 

що:  

     



N

j
jTj

N

j
jShSh sKsKsIEN

1
1

1
)(...,),(max)(ˆ ,                      

де ShN̂  оцінка кількості випадків шахрайства у наявній вибірці даних. 
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Для розрахунку обсягу втрат, пов'язаних з шахрайством, розглянемо 

величину  

 






.,0

;'),(
)(

інакше
мшахрайствозязанийповsзбитокякщоsV

sV jj
jSh  

 

де )( jsV  величина виплати по збитку j . Цю величину можна виразити через 

індикатор таким чином: )()()(:)( jjShjShjSh sVsIsVsI  . Якщо позначити через 

ShV̂  загальний обсяг втрат, пов'язаних з шахрайством, то його можна оцінити як 

математичне сподівання:  

 

    


N

j
jjSh

N

j
jShSh sVsIEsVEV

11
)()()(ˆ  

 

     )()(...,),(max
1

1 j

N

j
jTj sVsKsK


 .   

Висновок за побудованою моделлю виконано на підставі даних 

врегульованих збитків, наданих СК (обсяг вибірки після попередньої обробки 

склав 2157 елементів) [28]. Виявлені залежності пояснені реалізацією трьох 

узагальнених сценаріїв шахрайства: «Страхування пошкодженої машини з 

подальшою фальсифікацією збитку», «Страхування «заднім» числом» та 

«Спотворення обставин події».   

Так, аналіз показав, що існує залежність між змінними «Термін збитку» і 

«Прибуток». За умови настання збитку в перші місяці дії договору страхування 

ймовірність того, що змінна «Прибуток» приймає значення l
rZ (наприклад -

10000) і h
rZ (понад 20000), буде вищою, ніж без задавання умови на термін 

настання збитку:  

 )}4,3,2,1{|}{( z
hl tZrZrZrP  
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  )}{( hl ZrZrZrP  ,  

де  zt  термін настання збитку. Таке підвищення ймовірності може бути 

пояснене сценаріями шахрайства «Страхування пошкодженої машини з 

подальшою фальсифікацією збитку» або «Страхування« заднім числом».  

На прикладі змінної «Прибуток» також розглянуто результат введення 

додаткових змінних в умовний розподіл. Це дало можливість віднести «зайві» 

збитки до скороченої групи випадків. На підставі описаної моделі встановлено, 

що частка збитків, пов'язаних з шахрайством, в розглянутому портфелі складає 

16,5% (356 випадків) від загальної кількості збитків. Обсяг втрат, пов'язаних із 

шахрайством, складає 14,7% від загального обсягу страхових виплат по даному 

портфелю. Цей розрахунок підтверджує, що навмисне шахрайство має більшу 

питому вагу в обсязі втрат, пов'язаних із шахрайством. Описаний метод надав 

можливість оцінити розмір втрат, а також  зробити припущення стосовно 

можливого економічного ефекту від впровадження процедур запобігання та 

виявлення шахрайства.  

        6.4  Модель у формі розподілу можливих втрат   

Модель у формі розподілу можливих втрат (РМВ) ґрунтується на 

використанні таких змінних: частота ризикових подій N  і втрати, зумовлені 

операційними ризиками NXX ...,1 , пов’язані з цими подіями. Таким чином, 

загальні втрати внаслідок операційних ризиків, що мали місце протягом року, 

можна представити так: NXXXZ  ...21 , а для моделі РМВ можна 

записати:  

   )()(;)()(
)(

1

)()(
1

)(
)(

tXtZtZtZ
tN

i

l
i

lJ
l

l
l




  ,                                (6.4.1)  

де J  – кількість типів операційних ризиків; JltZ l ...,,1),()(   – річні втрати за l –

м типом операційного ризику; )()( tN l  – кількість разів настання втрат за l –м 

типом операційного ризику за рік; )(...,,1),( )()( tNitX ll
i   – річні втрати за l –м 

типом операційного ризику. Логічно припустити, що змінна )()( tN l  є 
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пуассонівським процесом, незалежним від випадкового процесу настання втрат, 

)(...,,1),( )()( tNitX ll
i  . Задача одночасного оцінювання розподілів для втрат та 

кількості таких випадків характерна для аналізу актуарних процесів.  

 При використанні моделі (6.4.1) можливі втрати визначаються величиною 

під ризиком VaR на рівні значущості 999,0 , тобто квантилем відповідного 

розподілу. Таким чином, прогнозовану величину можливих втрат для наступного 

року ( 1k ) можна записати так:  

  })1(])1([:{inf)]1([  zkzpzkZVaR ,                       (6.4.2)  

 

де )1( tZ  – прогнозовані втрати на наступний рік. Величини можливих втрат 

часто описують апріорно оціненими параметричними розподілами, а для опису 

частот настання ризикових ситуацій використовують розподіл Пуассона [30, 336, 

340]. Для обчислення суми (6.4.1) генерують великі вибірки даних із заданого 

розподілу за методом Монте-Карло.  

 Згідно рекомендаціям Basel II операційні втрати діляться на очікувані та 

неочікувані [32]. Очікувані втрати повинні покриватись за рахунок внутрішніх 

банківських резервів, а неочікувані – за рахунок статей додаткових витрат. В сумі 

всі втрати складають величину VaR на рівні значущості 999,0 .  

 Оцінювання апріорного розподілу. Припустимо, що частота настання втрат 

має розподіл Пуассона, а параметр цього розподілу має розподіл гамма [186 – 

188]. Такий підхід до вибору апріорних розподілів дає можливість отримати 

апостеріорний розподіл у замкненій формі. Після оцінювання параметрів 

апріорного гамма-розподілу можна знайти апостеріорний розподіл для частоти 

настання ризикових випадків. Для оцінювання операційного ризику від 

банківської системи можна отримати дані, наведені нижче.  

 Вище були введені незалежні змінні ll   і klN , , де l  – параметр 

розподілу Пуассона із щільністю )|( lf  ; },...,1;...,2,1,{ , JlkN kl   – річна 
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кількість ризикових подій l –го типу у k –му році. Величина l  представляє 

собою середню частоту появи ризикових подій для ризику l –го типу. На відміну 

від частотного підходу до аналізу ймовірностей параметр розподілу Пуассона l  

визначається не точковою оцінкою, а апріорним розподілом випадкової величини 

(у даному випадку ),( Gamma ) з  щільністю )( . Припустимо також, що 

випадкові змінні J ,...,, 21  – незалежні і мають однаковий розподіл 

),( Gamma , тобто  

    ),(...~}{ Gammadii .  

Також введемо загальну кількість ризикових випадків l –го типу у k –му році 

  lK
i lil NN 1 , .  

 Використовуючи наведену вище інформацію, запишемо щільність спільного 

розподілу для всіх даних у вигляді:  
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,                       (6.4.3)  

 

де у якості )|( , lklnf   вибрано розподіл Пуассона; для )( l  вибрано розподіл 

гамма. Інтегрування рівняння (6.4.3) по параметру   приводить до наступного 

спільного розподілу:  

    ln
l

lJ

l
J

K

n
nf 

 


 1

1
:1

)(

)(
)( ,                               (6.4.4)  

 

де символ «» означає пропорційність. Тепер запишемо для (6.4.4) 

логарифмовану функцію правдоподібності  



  289

 

 .)(log)()(log))((log)(log)(log
1
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J

l
lllJ Knnnf              (6.4.5)  

Параметри   і   оцінюються шляхом максимізації величини )(log :1 Jnf  за 

методом максимальної правдоподібності.  

 Апріорний розподіл для величин втрат встановлено шляхом імітаційного 

моделювання. Отримані результати моделювання свідчать про наближення 

фактичних використаних даних до логнормального розподілу з параметрами   і 

 .  При цьому встановлено, що сам параметр   має нормальний розподіл, а 

стандартне відхилення   оцінено за наявною вибіркою даних. Вибір кращого 

розподілу (параметрів) виконано з використанням байєсівського інформаційного 

критерію [193, 200]. Таким чином, використовуючи згадані логнормальний та 

нормальний розподіли, запишемо модель для можливих втрат за одним типом 

ризиків у формі:  

   ),(~ 00  N ;    ),(~})({ LNkX ,  

де 0  і 0  оцінюються за методом максимальної правдоподібності, а  значення   

оцінюється за наявними статистичними даними; значення втрат ...,, 21 XX , є 

умовно незалежними і мають спільний логнормальний розподіл.  

 За умови виконання сформульованих вище припущень спільний розподіл 

ймовірностей для всіх даних, що належать J  типам ризиків за JK  років, матиме 

такий вигляд:  
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                 (6.4.6) 

       

де )(log l
k

l
k xy  ; l

kx  – втрати для l –го типу ризику у k –му році. Параметр   

оцінюється за наявними статистичними даними. Вираз (6.4.6) запишемо у дещо 

спрощеній формі:  
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У рівнянні (6.4.7) інтегрування виконується по щільності нормального розподілу 

з параметрами n,0  і 2
,0 n . Тобто, така операція інтегрування має дати в 

результаті 1. Логарифмована функція правдоподібності для іншої частини 

рівняння, що залишається після інтегрування, визначається за виразом:  
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Отриманий вираз для функції правдоподібності використано для оцінювання 

параметрів 0  і 2
0 .  

 Оцінювання апостеріорного розподілу. Оцінки апріорних розподілів дають 

можливість знайти оцінки для апостеріорних розподілів за допомогою теореми 
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Байєса. Однак, у випадках, коли неможливо знайти замкнений аналітичний вираз 

для щільності апостеріорного розподілу, застосовують метод Монте-Карло для 

марковських ланцюгів (МКМЛ) та імітаційне (статистичне) моделювання 

процесу оцінювання [193, 196, 207, 220, 234, 235]. Для вибраних типів розподілів 

частоти настання ризикових ситуацій, величини можливих втрат і параметрів 

моделі апостеріорний розподіл можна знайти в аналітичній формі.  

  Розглянемо апостеріорний розподіл частоти настання ризикових ситуацій. 

Використовуючи апріорні оцінки параметрів   і  , можна знайти апостеріорні 

оцінки для параметра l  для  l –го типу ризикових подій за допомогою теореми 

Байєса:  

  


 







J klK

k kl

n
l

ll
l

ll n
n

1 ,

1

!
)(exp)/(exp

)(
)/(

)|(
,

.                  (6.4.11)  

Вираз (6.4.11) можна переписати у формі розподілу гамма таким чином:  
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Цей розподіл пропорційний розподілу )ˆ,̂ˆ( Gamma  з параметрами:  
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Апостеріорний розподіл частоти появи ризикових випадків за кожним видом 

ризиків на наступний рік буде використано для оцінювання величини можливих 

операційних втрат методом Монте-Карло.  

 Прогнозний розподіл для очікуваної частоти появи ризикових випадків у 

наступному році )1( TN  отримаємо таким чином:  
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Це негативний біноміальний розподіл, для якого )1( TN  і N  незалежні 

величини за умови відомого  . Очікувана кількість ризикових подій для 

наступного року за умови відомого N , тобто ]|)1([ NTNE  , буде середнім 

значенням апостеріорного негативного біноміального розподілу 

))1/(1,( TTNegBin   [186, 199, 200]: 

0)1(ˆ
1

]|[]|)1([ 



 TTT

i
TT T

n
nNEnNTNE ,  

де   T
i iT nT 1/1ˆ – оцінка параметра  , отримана на основі наявних 

спостережень за методом максимальної правдоподібності;  0  – оцінка 

параметра  , отримана за допомогою апріорного розподілу; )1/( TTT   – 

ваговий коефіцієнт довіри у діапазоні [0,  1), який використовується для 

комбінування значень 0  і T̂ . При збільшенні кількості спостережень T  цей 

ваговий коефіцієнт зростає і навпаки.  Таким чином, розширення вибірки 

статистичних даних дає можливість ефективніше використовувати її для 

уточнення оцінок параметрів.  

 Визначення апостеріорного розподілу для величини можливих втрат. 

Використовуючи теорему Байєса, можна записати апостеріорний розподіл для 

величини втрат таким чином:  
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Після деяких алгебраїчних перетворень вираз (6.4.15) можна звести до 

нормального розподілу:  
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де параметри n,0  і 2
,0 n  визначаються виразами (6.4.9). Зазначимо, що для 

прогнозування дисперсійного параметра 2
,0 n  зручно використовувати моделі 

умовної дисперсії, такі як УАРУГ, ЕУАРУГ та ЕУАРУГ-М, які з достатньою 

повнотою розглянуті у попередніх розділах. Це надає можливість прогнозувати 

можливі операційні втрати на наступний рік. Крім того, застосування процедур 

Монте-Карло для марковських ланцюгів для оцінювання параметрів моделей 

умовної дисперсії буде використано також для моделювання можливих втрат. 

Таким чином, використовуючи апостеріорний розподіл, очікувані втрати на 

наступний рік можна оцінити так:  

 0
10

,0 )1()(
1

)(
])(|)1([ 
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n ny
n

iy
nynyE ,  

де  
 n

i iynny 1
1 )()(  – оцінка середнього   за допомогою наявних 

спостережень стосовно минулих втрат; 0  – оцінка  , отримана за допомогою 

апріорного розподілу; )//( 2
0

2  nnn  – ваговий коефіцієнт, що змінюється у 

діапазоні [0, 1) і використовується для комбінування величин 0  і )(ny . Цей 

ваговий коефіцієнт збільшується при збільшенні потужності вибірки фактичних 

даних.  

 Після вибору щільностей розподілів для частоти появи ризикових випадків 

)|( lf   і величини втрат )|( g  для одного типу ризиків, а також оцінювання 

апостеріорних щільностей ),(),|(  y , можна спрогнозувати величину 

можливих річних втрат за відповідною процедурою Монте-Карло, наведеною 

нижче [235, 259]: 
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1. Для Kk ...,,1  виконати такі обчислення: для заданого типу ризику 

оцінити шляхом імітаційного моделювання параметри ),(  l  за 

допомогою відповідного апостеріорного розподілу )|( y .  

2. За відомими значеннями параметрів ),(  l  оцінити річну кількість 

ризикових подій N  з розподілу )|( lf  , а також оцінити об’єми 

можливих втрат )(,...),1( NXX  з розподілу )|( g . Загальні річні втрати 

обчислимо як суму:   N
n nXkZ 1 )()( .  

3. Присвоїти: 1: kk  і перейти на пункт 1.  

Прогнозовані річні втрати )(,...),1( kZZ  генеруються  з            апостеріорного 

прогнозуючого розподілу, а квантиль PQ 999,0  на рівні довіри 0,999 обчислюється за 

звичайною статистичною процедурою.  

Приклад оцінювання операційного ризику за байєсівським підходом. 

Враховуючи наявність значних труднощів з отриманням фактичних статистичних 

даних, для ілюстрації розглянутого вище байєсівського підходу до оцінювання 

можливих операційних втрат застосовано методику на основі імітаційного 

(статистичного) моделювання. Згенерована база даних стосовно операційних 

втрат містить 109 множин даних стосовно внутрішніх та зовнішніх втрат у 

банківській системі (табл. 6.5).  

Для оцінювання параметрів апріорного гамма - розподілу   і   

використана логарифмована функція правдоподібності (6.4.5). Обчислені такі 

оцінки цих параметрів: 57,1  і 78,0  із стандартними похибками 

493,0SE  і 317,0SE  відповідно. Наявні дані стосовно втрат категоризовані 

на 9 ( 9J ) можливих типів ризикових ситуацій. Кількість років, протягом яких 

збирались дані, склала 7, тобто 7JK . Значення ризикових подій для кожного 

типу ризику ln  наведені у табл. 6.5.  
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  У якості апріорного для рівня втрат обрано нормальний розподіл. Функція 

правдоподібності, використана для оцінювання параметрів 0  і 0 , представлена 

виразом (6.4.9). За методом максимальної правдоподібності отримано такі 

оцінки: 176,50   і 238,10  . Апостеріорний розподіл для кожного типу ризику 

визначається з рівняння (6.4.12). При цьому для кожного l –го типу ризику 

розраховується параметр l  розподілу Пуассона для частоти настання ризикових       

Таблиця 6.5 -  Типи ризиків та їх частоти 

  № 
п/п 

Тип ризику Частота 
появи 

№ п/п Тип ризику Частота 
появи 

1 Обслуговування 
фіз. осіб – 01  

41 6 Операції з 
дорогоцінними 

металами  

4 

2 Обслуговування 
юр. осіб – 01 

25 7 Ринкові операції  2 

3 Обслуговування 
кредитних карток 

– 01 

7 8 Обслуговування 
торговельних 

операцій  

4 

4 Операції з 
нерухомістю  

13 9 Обслуговування 
інших банків  

8 

5 Обслуговування 
операцій на біржі  

5    

 

ситуацій. Розподіл параметра l  використано для обчислення капіталу під 

ризиком за методом Монте-Карло.  

 Параметри   і стандартне відхилення   нормального апостеріорного 

розподілу для втрат визначаються рівняннями (6.4.9). Після обчислення цих 

параметрів можна знайти капітал під ризиком за байєсівським підходом.  

 Оцінювання ризикового капіталу. Байєсівський підхід до формування 

ймовірнісного висновку дає можливість врахувати параметричну невизначеність. 

У даному випадку це стосується частотного параметра l  розподілу Пуассона і 

параметра l  логнормального розподілу втрат. Стандартне відхилення для 

логнормального розподілу оцінюється за наявними даними і вважається відомим; 

обчислена оцінка склала: 345,2  із стандартною похибкою 1437,0SE . 
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Оцінка стандартного відхилення використана для визначення апостеріорних 

розподілів параметрів, а також розподілів частот настання ризикових випадків і 

втрат. Вибір розподілів для частоти випадків )|( lf   і можливих втрат )|( lg   

для кожного типу ризику, а також визначення апостеріорних щільностей )|( y  

і ),( ll  , надають можливість оцінити прогнозну щільність річних втрат за 

допомогою процедур Монте-Карло.  

 При виконанні обчислювальних експериментів задавалась кількість циклів 

моделювання 100000. Оцінки значень річних втрат )(,...),1( kZZ  визначались за 

прогнозною щільністю для кожного з дев’яти типів ризиків. Подібне імітаційне 

моделювання застосовано також для аналізу структурованих даних з 

використанням низької частоти настання ризикових випадків з високими 

втратами.  

 Значення високих втрат структуровано (розділено) на три рівні: до першого 

рівня відносяться втрати (1,0 – 5,0 млн.); до другого рівня – (5,0 – 25 млн.), а до 

третього – більше 25 млн. гривень. Для високого рівня втрат отримано експертні 

оцінки річних частот можливих втрат: 4,0, 1,0 і 0,25 відповідно. Тобто останні 

(самі високі) втрати можуть мати місце один раз на чотири роки. Значення частот 

необхідні для використання у розподілі Пуассона, який було розглянуто вище. 

Для оцінювання загальних втрат  
N
k l ky1 )(  у апостеріорному розподілі 

параметра n,0  (рівняння (6.5.9)) для імітаційного моделювання використані всі 

дані стосовно втрат для l –го типу ризику і апостеріорний розподіл параметра  . 

Апріорне значення стандартного відхилення для логнормального розподілу 

759,2  оцінювалось за допомогою наявних даних. Загалом процедура 

оцінювання для кожного рівня втрат складалась з таких кроків:  

– оцінювання ймовірності конкретного значення нижньої границі для рівня 

втрат за відповідним розподілом;  

– оцінювання ймовірності конкретного значення верхньої границі для рівня 

втрат за відповідним розподілом;  
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– оцінювання ймовірності появи довільного значення втрат у вибраному 

діапазоні за відповідним розподілом;  

– обчислення загальних можливих втрат для вибраного рівня.  

Після оцінювання можливих втрат за внутрішнім та структурованим 

сценаріями вони складаються із загальними втратами, які також структуруються 

на відповідні рівні. При цьому згідно з типовим вибором  повному рівню 

можливих втрат ставиться у відповідність значення 99,9–й процентиль. Отримані 

значення обчислювальних експериментів зведені у таблиці 6.6.  

Таблиця 6.6  - Оцінки параметрів і загальне значення втрат  
Параметр Оцінка Стандартна 

похибка 

t-статистика Процентиль 

  2,759 0,196 19,36 – 

  7,346 0,315 37,48 – 

 
N
k l ky1 )(  

Втрати, грн 

15,7Е+06 – – 99,9 % 

 

Таким чином, запропонований метод оцінювання операційних втрат 

використано для обчислення загальних втрат за всіма видами операційного 

ризику для банківської установи з використанням фактичних даних та 

імітаційного моделювання. Метод може бути поширений на інші типи розподілів 

та види фінансових ризиків.  

 

         6.5  Висновки до шостого розділу  

1. Представлена класифікація ризиків у страхуванні, яка надала можливість 

встановити існування чотирьох основних груп фінансових ризиків: страхові  

(андерайтингові), кредитні, ринкові та операційні ризики. Найбільшу кількість 

видів містить група операційних ризиків, а основними причинами їх виникнення 

є такі: перебої у функціонуванні інформаційних процесів, зокрема, технічних 

засобів, порушення внутрішніх ділових процедур страхування та інших видів 
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взаємодії з клієнтами, втрата ключових кадрів і репутації, шахрайство. 

Досліджено джерела виникнення шахрайства і виконано його класифікацію. 

Розглянуто і запропоновано деякі типи математичних моделей для опису 

фінансових ризиків, серед яких провідне місце займають моделі на основі 

нелінійної регресії, нечіткої логіки і байєсівські мережі, оскільки вони надають 

можливість описувати функціонування процесів за умов наявності 

невизначеностей.  

2. Розроблено методику побудови моделей у формі байєсівських мереж для 

оцінювання ризиків страхового шахрайства. Обґрунтовано вибір структури 

байєсівських мереж для моделювання ризику шахрайства на підставі 

порівняльного аналізу підходів до моделювання операційних ризиків. 

Запропоновано алгоритм формування висновку за вказаною вище моделлю з 

використанням навчальної вибірки без значень змінної класу, заснований на 

виявленні та оцінюванні прихованих взаємозв'язків між змінними моделі.  

3. Побудована модель у формі байєсівської мережі для опису актуарних 

операційних ризиків, яка відображає причинно-наслідкові зв'язки між факторами 

ризику та втратами страхової компанії. Ця модель має широкий спектр 

застосування: – для аналізу стану внутрішнього середовища СК; – для аналізу 

умов, в яких здійснює свою діяльність компанія; – для прийняття управлінських 

рішень та аналізу можливих наслідків від їх реалізації. БМ застосовано також для 

визначення ймовірної причини втрат страхової компанії, пов'язаних з 

операційними ризиками.  

4. Запропоновано метод оцінювання операційних ризиків за допомогою 

байєсівської теорії оцінювання розподілів. Розроблена модель у формі розподілу 

можливих втрат, яка ґрунтується на використанні таких змінних: частота 

ризикових подій N  і втрати, зумовлені операційними ризиками NXX ...,1 , 

пов’язані з цими подіями. У моделі використано розподіл Пуассона для опису 

частоти появи страхових ризиків і логнормальний розподіл для опису величин 

можливих втрат. При сторенні алгоритму оцінювання операційних втрат всі 
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можливі втрати структуровано на групи залежно від величини втрат. Це дало 

можливість використати наявні статистичні дані для оцінювання частини 

параметрів розподілу, зокрема, стандартного відхилення. Для отримання 

апріорних оцінок параметрів розподілів також використано моделі 

нестаціонарних гетероскедастичних процесів. У цілому встановлено, що 

байєсівський підхід до оцінювання ризиків разом з використанням теорії 

гетероскедастичних фінансових процесів має такі переваги: коректне оцінювання 

і короткострокове прогнозування змінних і параметрів (дисперсії) досліджуваних 

процесів; можливість встановлення коректних причинно-наслідкових зв’язків 

між змінними (процесами) завдяки подоланню невизначеностей ймовірнісного 

типу; можливість одночасного використання у процесі побудови моделей та їх 

практичного застосування статистичних даних і експертних оцінок; наявність 

широких можливостей використання апріорної інформації; наявність множини 

високоякісних процедур оцінювання параметрів моделей з використанням 

імітаційного моделювання, зокрема, процедур Монте-Карло. Також очевидно, що 

існують широкі можливості для подальшого удосконалення запропонованованих 

методів і обчислювальних процедур.  
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РOЗДIЛ 7 

РOЗРOБКA IНФOРМAЦIЙНOЇ ТЕХНОЛОГІЇ І СППР ДЛЯ 

МOДEЛЮВAННЯ I ПРOГНOЗУВAННЯ НEСТAЦIOНAРНИХ ЧAСOВИХ 

РЯДIВ 

У цьoму рoздiлi рoзглянутo зaдaчу ствoрeння iнфoрмaцiйнoї тeхнoлoгiї (IТ) 

пoбудoви мaтeмaтичних мoдeлeй для прoгнoзувaння вoлaтильнoстi тa oцiнювaння 

фiнaнсoвих ризикiв нa oснoвi зaпрoпoнoвaних мaтeмaтичних мoдeлeй. 

Iнфoрмaцiйнa тeхнoлoгiя зaдoвoльняє тaким функцioнaльним вимoгaм: 

прoгрaмнa рeaлiзaцiя рoзрoблeних у пoпeрeднiх рoздiлaх aлгoритмiв структурнo-

пaрaмeтричнoгo oцiнювaння мoдeлeй; прoгнoзувaння динaмiки фiнaнсoвих 

прoцeсiв тa їх вoлaтильнoстi; oцiнювaння ризикiв втрaт для вибрaних фiнaнсoвих 

ризикiв; нaдaння мoжливoстi дoступу кoристувaчaм дo систeми; зaбeзпeчeння 

мoжливoстi викoристaння iншими рoзрoбникaми сeрвiсу прoгнoзувaння 

вoлaтильнoстi; рoзрoблeння «прoстoгo» тa iнтуїтивнo зрoзумiлoгo iнтeрфeйсу 

кoристувaчa, ствoрeнoгo зa рaхунoк aвтoмaтизoвaних тa прихoвaних вiд 

кoристувaчa oпцiй нaлaштувaнь; мoжливiсть пoдaльшoгo рoзширeння тa 

мoдифiкaцiї функцiй систeми.  

Oбгрунтoвaнo вибiр iнструмeнтaрiю, нeoбхiднoгo для рeaлiзaцiї ствoрeнoї 

iнфoрмaцiйнoї тeхнoлoгiї з викoристaнням СППР, зoкрeмa, зa дoпoмoгoю 

iнструмeнтaрiю рoзрoбки Qt5, щo дaє мoжливiсть викoристaння сучaсних 

плaтфoрм, тaких, як Windows aбo Linux. Рoзглянутo eтaпи прoeктувaння систeми 

тa її прoгрaмнoї рeaлiзaцiї. Нaвeдeнi мoдулi i структурa  IТ, кoнцeптуaльнa 

мoдeль СППР. Oписaнo iнтeрфeйс кoристувaчa, рeaлiзoвaний нa мoвi QML, тa 

iнструкцiї кoристувaння систeмoю. У прoцeсi ствoрeння сучaснoї iнфoрмaцiйнoї 

тeхнoлoгiї рeaлiзoвaнo тaкi aртeфaкти: aрхiтeктурa систeми; дiaгрaмa 

пoслiдoвнoстi викoнaння oпeрaцiй (Sequence diagram); мoдeль сцeнaрiїв 

кoристувaчa (User story); мoдeль прeцeдeнтiв (сцeнaрiй викoристaння – Use case); 

бiзнeс-прoцeси; мoдeль «сутнiсть – зв'язoк» (entity-relationship diagram). 

Пeрeдбaчeнa мoжливiсть взaємoдiї систeми iз зoвнiшнiми рeсурсaми тa 
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кoристувaчaми. Рeaлiзoвaнa iнфoрмaцiйнa тeхнoлoгiя взaємoдiє iз зoвнiшнiми 

рeсурсaми чeрeз iнструмeнтaрiй вeб-сeрвiсiв, врaхoвaнa мoжливiсть збeрeжeння у 

бaзi дaних знaчeнь дoслiджувaних прoцeсiв, щo нaдхoдять вiд стoрoннiх рeсурсiв 

тa нeoбхiдних для прoцeдури oцiнювaння пaрaмeтрiв мoдeлeй. Врaхoвaнo 

функцioнaл прeдстaвлeння дaних у виглядi тaблиць, грaфiкiв i тeкстoвoгo 

мaтeрiaлу. Всi бaзoвi прoцeдури, у тoму числi прoцeдури oцiнювaння пaрaмeтрiв, 

прoгнoзувaння вoлaтильнoстi тa oцiнювaння ризикiв втрaт видiлeнo в oкрeмi 

функцioнaльнi мoдулi. 

Ствoрeнa систeмa пiдтримки прийняття рiшeнь для рoзв’язувaння зaдaч 

мaтeмaтичнoгo мoдeлювaння нeлiнiйних нeстaцioнaрних прoцeсiв тa oцiнювaння 

супутнiх ризикiв, якa є чaстинoю iнфoрмaцiйнoї технології, концепція якої подана 

на рис. 7.1.  

 
 

Рисунок 7.1 – Концепція створення інформаційної системи 
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Доступ до інформаційної системи може здійснюватись безпосередньо як 

через інтерфейс комп’ютера конкретного користувача, де вона установлена, так і 

через мережу Інтернет. Інформаційна технологія реалізована на основі клієнт-

серверної архітектури. Обробка запитів виконується таким чином: веб-сервер 

аналізує запити користувача, формує запити на виконання обчислень до сервера 

застосувань, який включає систему підтримки прийняття рішень. Результати, 

отримані від сервера застосувань, надаються користувачеві у заданій ним формі 

(таблиці, графіки, діаграми та окремі числові значення).  

Як i бiльшiсть сучaсних дoдaткiв, рoзрoблeнa прoгрaмнa систeмa підтримки 

прийняття рішень склaдaється  iз двoх oснoвних кoмпoнeнтiв: викoнувaнoгo тa 

iнструмeнтaльнoгo. Викoнувaний кoмпoнeнт хaрaктeризується нaбoрoм функцiй, 

якi дoзвoляють систeмi прaцювaти як єдинe цiлe. Сeрeд oснoвних 

зaпрoгрaмoвaних функцiй мoжнa видiлити тaкi: збeрiгaння систeмних дaних, 

iнфoрмaцiї прo кoристувaчa i вiдпoвiдних нaлaштувaнь; синтeз прoгнoзуючих 

мoдeлeй чaсoвих рядiв; тeстувaння  мoдeлeй чaсoвих рядiв в рeжимi рeaльнoгo 

чaсу тa зa дoпoмoгoю iмiтaцiйнoгo мoдeлювaння; фoрмувaння звiтiв прo 

рeзультaти тeстувaння мoдeлeй чaсoвих рядiв; пoпeрeдня oбрoбкa iнфoрмaцiї для 

пeрeтвoрeння дo виду, придaтнoгo для oбчислeнь; ввeдeння дaних  в систeму iз 

зoвнiшнiх нoсiїв aбo зa дoпoмoгoю мeрeжeвoї взaємoдiї; вiзуaлiзaцiя iнфoрмaцiї 

вхiдних i вихiдних дaних; нaстрoювaння пaрaмeтрiв систeми i її oкрeмих мoдулiв 

[4, 5, 21, 23, 27, 35, 47, 48, 68, 71, 79, 108, 124, 128, 182, 211]. Iнструмeнтaльний 

кoмпoнeнт прeдстaвлeнo нaбoрoм зaсoбiв, щo дoзвoляють кoристувaчу 

мaнiпулювaти oбчислювaльними мeтoдaми, зa дoпoмoгoю яких мoжнa oтримaти 

рiзнi кoмбiнaцiї aбo гiбриди прoгнoзуючих мoдeлeй з пoтeнцiйнo пoкрaщeними 

хaрaктeристикaми [163]. Iнструмeнти рoзрiзняються зa свoїм функцioнaльним 

признaчeнням, їх склaд  мoжe бути дoпoвнeний зa рaхунoк нoвих мoдулiв, щo 

пiдключaються. 
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7.1 Кoнцeпцiя iнфoрмaцiйнoї технології і СППР для прoгнoзувaння  

нелінійних нeстaцioнaрних чaсoвих рядiв 

7.1.1 Функцioнaльнe i eксплуaтaцiйнe признaчeння СППР 

Признaчeння прoгрaмнoї систeми: “Унiвeрсaльнa iнфoрмaцiйнa систeмa для 

прoгнoзувaння”, дaльшe зa тeкстoм УIСП. 

Систeмa признaчeнa для мoдeлювaння i прoгнoзувaння нeлiнiйних, 

нeстaцioнaрних прoцeсiв, щo вiдбувaються в рeжимi рeaльнoгo чaсу. 

Дo oснoвних мoжливoстeй УIСП нeoбхiднo вiднeсти тaкi [23]: 

- мoжливiсть пoбудoви прoгнoзуючих мoдeлeй, якi здaтнi aдaптувaтися в  

рeaльнoму мaсштaбi чaсу зa дoпoмoгoю нaвчaння з пiдкрiплeнням; 

- мoжливiсть викoристaння ширoкoгo спeктру    oбчислювaльних мeтoдiв 

для пoбудoви прoгнoзуючих мoдeлeй; 

- мoжливiсть кoмбiнaцiї (гiбридизaцiї) рiзних   oбчислювaльних мeтoдiв з  

мeтoю  oтримaння прoгнoзуючих мoдeлeй з пoкрaщeними хaрaктeристикaми; 

- мoжливiсть вiдoбрaжeння вхiднoї i      вихiднoї iнфoрмaцiї в грaфiчнoму, 

тeкстoвoму виглядi, a тaкoж  мoжливiсть вивeдeння iнфoрмaцiї нa друк; 

- мoжливiсть гнучкoгo нaлaштувaння пaрaмeтрiв систeми для  кoнкрeтних  

умoв eксплуaтaцiї i пiд кoнкрeтнoгo кoристувaчa. 

 Дo oснoвних тeхнiчних хaрaктeристик УIСП вiднoсяться: 

– мoдульнa aрхiтeктурa систeми, якa дoзвoляє зaмiнювaти oкрeмi мoдулi, a 

тaкoж рoзширювaти функцioнaльний пoтeнцiaл зa рaхунoк дoдaвaння нoвих 

мoдулiв; 

– рeaлiзaцiя систeми з викoристaнням iнструмeнтaрiю рoзрoбки Qt5, щo дaє 

мoжливiсть рoбoти нa мнoжинi сучaсних плaтфoрм, нaприклaд, тaких як Windows 

aбo Linux; 

– нaявнiсть грaфiчнoгo iнтeрфeйсу для вiзуaльнoгo кoнструювaння, 

пiдгoтoвки i ввeдeння iнфoрмaцiї  в систeму; 
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– нaявнiсть прoгрaмнoгo iнтeрфeйсу (нa мoвi QML) для визoву oкрeмих 

функцiй систeми iз зoвнiшнiх дoдaткiв aбo пoвтoрнoгo викoристaння прoгрaмних 

кoмпoнeнтiв. 

УIСП нe мaє принципoвих oбмeжeнь нa oблaстi зaстoсувaння. Oбрoбцi 

мoжуть пiддaвaтися дaнi прoцeсiв рiзнoї прирoди, в яких знaчeння змiннoї, щo 

кoнтрoлюється, фiксуються зa чaсoм з визнaчeним iнтeрвaлoм. Принципoвий 

вплив нa якiсть рoбoти систeми зaбeзпeчує рoзмiр зaдaнoгo iнтeрвaлу чaсу. При 

нeвeликoму iнтeрвaлi дaнi ряду стaрiють швидшe, щo вимaгaє вiд систeми 

чaстiшoгo включeння прoцeдури нaвчaння. Дoвжинa eтaпу нaвчaння зaлeжить вiд 

вимoг дo якoстi нaвчaння i aпaрaтних мoжливoстeй плaтфoрми, нa якiй прaцює 

систeмa. Якщo чaс нaвчaння систeми виявляється бiльшим, нiж чaс мiж двoмa 

пoслiдoвними eтaпaми нaвчaння, тo тaкa ситуaцiя мoжe призвoдити дo 

пoгiршeння якoстi рoбoти систeми i пoтeнцiйнo є oбмeжeнням мoжливoстi її 

викoристaння [211, 243, 247, 260]. 

        7.1.2 Функцioнaльнi хaрaктeристики СППР 

УIСП зaбeзпeчує викoнaння нaступних функцiй: 

– функцiї лoкaльнoгo ввeдeння iнфoрмaцiї прo чaсoвий ряд. Дaнi чaсoвих 

рядiв мoжуть зaвaнтaжувaтися в систeму iз зoвнiшнiх нoсiїв в рeжимi «oфф-

лaйн». Тaкi дaнi мoжуть викoристoвувaтися при iмiтaцiї для вирiшeння тeстoвих 

зaдaч aбo  нaлaштувaння систeми; 

– функцiї мeрeжeвoгo ввeдeння iнфoрмaцiї прo чaсoвий ряд. Зa дoпoмoгoю 

мeрeжeвoї взaємoдiї систeмa oтримує дaнi в рeaльнoму мaсштaбi чaсу. Приклaдoм 

тaких дaних є фiнaнсoвi чaсoвi ряди, iнфoрмaцiя прo якi (в рeжимi «oн-лaйн») 

дoступнa в Iнтeрнeт чeрeз спeцiaльний дoдaтoк Interactive brokers. Тaкoж функцiї 

мeрeжeвoгo ввeдeння дoзвoляють oтримувaти дaнi aнaлoгiчнo функцiям 

лoкaльнoгo ввeдeння, щo рoзглянутo вищe; 

– функцiї вивeдeння iнфoрмaцiї прo рeзультaти рoбoти систeми. Рeзультaти 

видaються у виглядi звiту в eлeктрoннoму вaрiaнтi, щo мiстить грaфiчну i 
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тeкстoву кoмпoнeнти. Зa нeoбхiднoстi eлeктрoнний вaрiaнт звiту мoжe бути 

рoздрукoвaний нa принтeрi; 

– функцiї пoпeрeдньoї oбрoбки дaних для пeрeтвoрeння дo  вигляду, 

придaтнoму для викoристaння; 

– функцiї iмiтaцiї рoбoти в рeaльнoму мaсштaбi чaсу. Для iмiтaцiї 

викoристoвуються дaнi чaсoвих рядiв, якi пoпeрeдньo зaвaнтaжeнi в систeму iз 

зoвнiшнiх нoсiїв aбo  iз мeрeжi; 

– функцiї синтeзу мoдeлeй, щo прoгнoзуються, з викoристaнням oднoгo aбo 

кiлькoх oбчислювaльних мeтoдiв aбo  їх кoмбiнaцiй (гiбридiв); 

– функцiї тeстувaння мoдeлeй, щo прoгнoзуються, з фoрмувaнням звiтiв прo 

рeзультaти тeстувaння; 

– функцiї вiзуaльнoгo кoнструювaння (зa дoпoмoгoю вузлoвих грaфiв) 

кoмбiнaцiй (гiбридiв) oбчислювaльних мeтoдiв i їх нaлaштувaння. Вузлoвий грaф 

гiбриднoгo oбчислювaльнoгo мeтoду викoристoвується, в пoдaльшoму, в якoстi 

рoбoчoї aрхiтeктури прoцeдури гeнeрувaння мoдeлeй, щo прoгнoзуються, з 

пoтeнцiйнo пoкрaщeними хaрaктeристикaми; 

– функцiї мoнiтoрингу стaну прoцeсу нaвчaння (вiзуaлiзaцiя вхiднoї i 

вихiднoї iнфoрмaцiї, a тaкoж дeяких пoкaзникiв  рoбoти oбчислювaльних 

мeтoдiв); 

– функцiї  фoрмувaння i  викoристaння бaзи систeмних дaних, дaних 

кoристувaчa i нaлaштувaнь;  

– функцiї нaлaштувaння систeми в цiлoму i її  oкрeмих eлeмeнтiв. 

       7.1.3 Умoви викoристaння СППР 

Для нoрмaльнoгo функцioнувaння систeми нeoбхiднa нaявнiсть ПК тa iнших 

тeхнiчних зaсoбiв з  тaкими хaрaктeристикaми [23, 260, 261]:  

– прoцeсoр AMDPhenomIIX2 з тaктoвoю чaстoтoю 3 Мгц aбo вищe aбo 

IntelPentium aнaлoгiчнoї прoдуктивнoстi;  
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– oпeрaтивнa пaм’ять 2 гiгaбaйтa aбo бiльшe; вiдeoкaртa з пiдтримкoю 

OpenGL;  

– 100 Мб дискoвoгo прoстoру для фaйлiв систeми i 500 Мб для фoрмувaння 

бaзи дaних (при цьoму oстaннє знaчeння нe фiксoвaнo i мoжe змiнювaтися в 

зaлeжнoстi вiд умoв eксплуaтaцiї); 

–пристрiй зaпису нa зoвнiшнi oптичнi нoсiї для рeзeрвнoгo кoпiювaння 

фaйлiв бaзи дaних; 

– oпeрaцiйнa систeмa Microsoft Windows XP/Vista/7/8 aбo Linux; 

– систeмний друкуючий пристрiй для вивeдeння звiтiв нa друк; 

– мoнiтoр з дoзвoлoм включeнь 1024х768 пiксeлeй aбo вищe (рeкoмeндoвaнi 

ширoкoeкрaннi дисплeї фoрмaтiв 16:9 aбo 16:10).  

Крiм цьoгo, пiд чaс рoбoти з зoвнiшнiми джeрeлaми дaних мoжe знaдoбитися 

вiдпoвiдний мeрeжeвий aдaптeр aбo iншi пристрoї для пiдключeння зoвнiшнiх 

нoсiїв. 

Прoгрaмнa систeмa, щo рoзглядaється,  рeaлiзoвaнa з викoристaнням 

крoссплaтфoрмeннoгo iнструмeнтaрiю рoзрoбки Qt, oснoвнoю мoвoю 

прoгрaмувaння в якiй є C++. Прoгрaмнe зaбeзпeчeння, щo рoзрoблeнo з 

викoристaнням цьoгo iнструмeнтaрiю, мoжнa викoристoвувaти в бiльшoстi 

сучaсних oпeрaцiйних систeм шляхoм кoмпiляцiї прoгрaми пiд кoнкрeтну OС бeз 

змiни пoчaткoвoгo кoду. Oднiєю iз пeрeвaг iнструмeнтaрiю Qt є мoжливiсть 

викoристaння дeклaрaтивнoї нaдбудoви  – мoви прoгрaмувaння QML, якa 

oрiєнтoвaнa , пeрш зa всe,  нa рoзрoбку кoристувaцькoгo iнтeрфeйсу. Мoдулi, якi 

нaписaнi нa C++, зa дoпoмoгoю нeсклaдних дeклaрaцiй мoжуть вiдoбрaжaти свoї 

влaстивoстi i  мeтoди в дoкумeнти QML, щo дaє мoжливiсть oргaнiзaцiї 

eфeктивнoї взaємoдiї мiж ядрoм прoгрaми i грaфiчним кoристувaцьким 

iнтeрфeйсoм [260, 261]. При цьoму дeклaрaтивний пiдхiд дo пoбудoви 

кoристувaцькoгo iнтeрфeйсу є, бeзумoвнo, нaбaгaтo зручнiшим пoрiвнянo з 

клaсичним iмпeрaтивним пiдхoдoм, щo викoристoвується у бiльшoстi сучaсних 

мoв прoгрaмувaння зaгaльнoгo признaчeння, включaючи  C++.  
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       7.2 Тeхнiчий oпис прoeкту систeми    

       7.2.1 Мoдульнa дeкoмпoзицiя систeми 

Кoнцeпцiя прoгрaмнoї систeми спирaється нa сучaсну блoчнo-мoдульну 

aрхiтeктуру з мoжливiстю eфeктивнoї зaмiни (рoзширeння) функцioнaльних 

блoкiв бeз змiни зaгaльнoї кoнструкцiї. Нaслiдуючи сучaснi пiдхoди дo 

прoeктувaння прoгрaмнoгo зaбeзпeчeння (ПЗ), oкрeмi функцioнaльнi блoки 

oб’єднaнi в пiдсистeми зa близькими функцioнaльними oзнaкaми (рис. 7.2, 7.3).  

 

 

Рисунoк 7.2 – Зaгaльнa кoнцeптуaльнa мoдeль прoгрaмнoї систeми 

Нa дaний мoмeнт СППР склaдaється з п’яти пiдсистeм: пiдсистeмa 

збeрiгaння дaних, oбчислювaльнa  пiдсистeмa, пiдсистeмa взaємoдiї, пiдсистeмa 

зв’язку з пристрoями i пiдсистeмa iнструмeнтaрiю. Пeршi чoтири пiдсистeми 

ствoрюють викoнувaну кoмпoнeнту дoдaтку. П’ятa  пiдсистeмa мiстить мнoжину 
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aлгoритмiв, щo рeaлiзують кoнкрeтнi oбчислювaльнi мeтoди. Кoрoткий oпис 

пiдсистeм i oснoвних мoдулiв прeдстaвлeнo нижчe. 

Пiдсистeмa ввeдeння тa збeрiгaння дaних мiстить нeoбхiднi для 

нoрмaльнoгo функцioнувaння рeсурси. Сeрeд них мoжнa видiлити тaкi: 

– фoрмaти дaних читaння-зaпису для ввeдeння iнфoрмaцiї в систeму i 

вивeдeння рeзультaтiв; 

– критeрiї oцiнювaння якoстi дaних, мoдeлeй i oцiнoк прoгнoзiв; 

– дaнi тeстoвих чaсoвих рядiв, щo викoристoвуються для пoрiвняльнoї 

oцiнки якoстi oбчислювaльних мoдeлeй, щo синтeзуються; 

– зaвaнтaжувaльнi чaсoвi ряди; 

– мoдифiкoвaнi чaсoвi ряди пiсля пoпeрeдньoї oбрoбки; 

– кoристувaцькi бiблioтeки oбчислювaльних мoдeлeй для тeстувaння aбo 

пoвтoрнoгo викoристaння; 

– нaлaштувaння систeми i її oкрeмих eлeмeнтiв;  

– прoмiжнi рeзультaти рoзрaхункiв i  т. iн. 

Oднiєю  iз функцiй  oбчислювaльнoї пiдсистeми є рeaлiзaцiя кiлькoх бaзoвих 

мeтoдiв пoпeрeдньoї oбрoбки  вхiдних дaних (блoк пoпeрeдньoї oбрoбки дaних). 

Кoжний iз мeтoдiв мiстить дoдaткoвi нaлaштувaння. При цьoму iснує мoжливiсть 

пoслiдoвнoгo зaстoсувaння кiлькoх мeтoдiв для oдних i тих сaмих дaних, тим 

сaмим зaбeзпeчується бaгaтoступeнeвa пoпeрeдня oбрoбкa.  

У блoцi  синтeзу мoдeлi викoристoвується вибрaнa прoцeдурa нaвчaння для 

пoбудoви мoдeлi нa oснoвi вибiрки дaних, щo нaвчaється.  Прoцeдурa нaвчaння 

зaдaється у виглядi схeми, щo прeдстaвляє сoбoю блoчний грaф, який вiдoбрaжaє 

взaємoзв’язки мiж iнструмeнтaми oтримaння i oбрoбки дaних в систeмi (тoбтo, 

джeрeлaми дaних, iнструмeнтaми пoпeрeдньoї oбрoбки, oбчислювaльними 

мeтoдaми, мoдeлями, щo прoгнoзуються,  iнструмeнтaми вiдoбрaжeння i т.д.). 

Кoнструктивнo дaний блoк oргaнiзoвaний тaким чинoм, щo йoгo рoбoтa нe 

зaлeжить  вiд  типу рoзв’язувaнoї зaдaчi. Цe зaбeзпeчує сумiснiсть систeми з будь-

яким oбчислювaльним мeтoдoм iз iнструмeнтaльнoї чaстини [211, 261].  
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 Блoк тeстувaння мoдeлi дaє мoжливiсть пeрeвiряти aдeквaтнiсть 

пoбудoвaнoї мoдeлi нa тeстoвiй вибiрцi дaних aбo нa рeaльних дaних в рeжимi 

рeaльнoгo чaсу. Для пeрeвiрки якoстi мoдeлi викoристoвується ряд стaндaртних 

пoкaзникiв: FDWSSRR ,,,2 , a для oцiнювaння якoстi прoгнoзiв: RMSE, ME, 

MAPE i т.д. [24, 341].  Крiм цьoгo, iснує мoжливiсть зaвaнтaжувaти i тeстувaти 

пoбудoвaнi рaнiшe мoдeлi, якi мoжуть збeрiгaтися в бaзi дaних aбo нa зoвнiшнiх 

нoсiях. Дaний блoк вхoдить в кoлo oбeрнeнoгo зв’язку     при нaвчaннi з 

пiдкрiплeнням. Вiн дoзвoляє вибирaти i нaлaштoвувaти oцiнoчнi прaвилa для 

динaмiчнoгo кoнтрoлю якoстi прoгнoзу i прийняття рiшeння вiднoснo 

дoдaткoвoгo нaвчaння aбo  пeрeнaвчaння мoдeлi (рис. 7.3).   

 
Рисунoк 7.3 – Функцioнaльнa мoдeль прoгрaмнoї систeми 

Пo сутi, блoк тeстувaння мoдeлeй викoнує цiльoву функцiю всiєї прoгрaмнoї 

систeми, a сaмe функцiю прoгнoзувaння. Вiн є eлeмeнтoм гoлoвнoгo циклу 

дoдaтку. У ньoму здiйснюється пoстiйний мoнiтoринг вiдхилeння прoгнoзу вiд 

знaчeнь, щo спoстeрiгaються, чaсoвoгo ряду i зaлeжнo вiд вeличини цьoгo 
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вiдхилeння приймaється рiшeння прo aктивiзaцiю блoку синтeзу i рeгулювaння 

iснуючoї мoдeлi.  

Пiдсистeмa взaємoдiї визнaчaє oснoвну лoгiку взaємoдiї УIСП iз зoвнiшнiм 

сeрeдoвищeм, тoбтo з дaними, якi пoступaють iз зoвнi i кoристувaцькими 

кoмaндaми. 

Гeнeрувaння звiтiв мoжe здiйснювaтися як пiд чaс тeстувaння, тaк i пiд чaс 

синтeзу (нaвчaння) мoдeлi. Пiд чaс нaвчaння у  звiтaх, як прaвилo, вiдoбрaжaється 

стaтистикa нaвчaння (динaмикa мiнiмaльнoї i сeрeдньoї пoхибки, пoтoчнe 

пoкoлiння  i сeрeдня aфiннiсть пoпуляцiї у  випaдку викoристaння штучнoї 

iммуннoї систeми i т.д.). Звiт мoжнa прeдстaвляти в тeкстoвoму i в грaфiчнoму 

виглядi. 

Грaфiчнi мoжливoстi систeми (блoк «Грaфiкa») рeaлiзoвaнi нaбoрoм клaсiв 

спeцiaльних грaфiчних примiтивiв, щo прeдстaвляють сoбoю eлeмeнти 

мaтeмaтичних грaфiв, дiaгрaм, гiстoгрaм i т.д. Викoристoвуючи дeклaрaтивнi 

oсoбливoстi мoви QML, iз цих примiтивiв мoжнa збирaти склaднi кoмпoзицiї, 

рoзширюючи, тaким чинoм, мoжливoстi грaфiчнoгo прeдстaвлeння дaних. 

Бiльшiсть клaсiв грaфiчних кoмпoнeнтiв систeми рeaлiзoвaнi нa мoвi 

прoгрaмувaння С++ i фiзичнo вмoнтoвaнi в ядрo. В принципi функцioнaльнi 

мoжливoстi дaних клaсiв мoжнa булo б вiдтвoрити з викoристaнням мoви 

JavaScript, якa являється «бeзшoвним» дoпoвнeнням QML, aлe з  грaфiчнoї тoчки 

зoру JavaScript мeнш eфeктивний, тoму щo мaє нижчу пoрiвнянo з С++ 

прoдуктивнiсть. 

Кoнструювaння oбчислювaльнoгo iнструмeнту систeми (блoк «Кoнструктoр 

мoдeлeй») викoнується aнaлoгiчним чинoм. Для цьoгo ядрo систeми мiстить 

нaбoри клaсiв С++, якi мaють свoє вiдoбрaжeння в QML. Нaприклaд, штучну 

iммунну систeму мoжнa зiбрaти пo блoкaх, вкaзaвши джeрeлo i фoрмaт дaних, 

мeтoд рoзрaхунку цiльoвoї функцiї, a мoжнa ствoрити  гiбрид з iншим 

oбчислювaльним мeтoдoм. Тaкий синтeз мoжe здiйснювaтися як з викoристaнням 
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прoгрaмнoгo iнтeрфeйсу дoдaтку (блoк «прoгрaмний API»), тaк i зa дoпoмoгoю  

грaфiчнoгo iнтeрфeйсу. 

 Пeрeд зaвaнтaжeнням у систeму дaнi пoтрeбують  ряд пeрeвiрoк i унiфiкaцiї. 

Функцiї aнaлoгiчнoгo типу викoнує блoк «Диспeтчeр ввeдeння  дaних». 

Дoдaткoвoю  функцiєю дaнoгo блoку є мoжливiсть iмiтaцiї змiни прoгнoзoвaнoї 

вeличини в рeaльнoму мaсштaбi чaсу. При цьoму всi дaнi чaсoвoгo ряду 

зaвaнтaжуються пoвнiстю iз зoвнiшньoгo нoсiя aбo iз мeрeжi, a пoтiм видaються в 

систeму у виглядi сигнaлiв пoслiдoвнo чeрeз прoмiжки чaсу, якi визнaчeнi 

нaлaштувaннями. 

 Пiдсистeмa зв’язку з пристрoями мiстить ряд дoпoмiжних систeмних 

aлгoритмiв i дoдaткiв для взaємoдiї з пристрoями ввeдeння - вивeдeння 

iнфoрмaцiї. Нaприклaд, для oтримaння iнфoрмaцiї прo кoтирувaння бiржoвих 

iндeксiв в рeaльнoму чaсi викoристoвується бeзoплaтний дoдaтoк Interactive 

brokers, який  eкспoртує свoї клaси, щo мiстять кoд, нeoбхiдний для ствoрeння 

пoвнoцiннoгo oбмiну iнфoрмaцiєю мiж дoдaткaми i УIСП. 

Пiдсистeмa iнструмeнтaрiю мiстить нaбiр мoдулiв, якi являються 

«будiвeльними цeглинaми» при кoнструювaннi склaднoгo oбчислювaльнoгo 

iнструмeнту систeми. Мoдулi включaють в сeбe прoгрaмний кoд, щo рeaлiзує 

лoгiку рoбoти рiзних oбчислювaльних мeтoдiв i їх eлeмeнтiв (нaприклaд, лoгiку 

рoбoти штучнoї iмуннoї систeми, нeйрoннoї мeрeжi i фiльтрa Кaлмaнa, мeтoд 

Мoнтe-Кaрлo для мaркoвських лaнцюгiв i т.д.) [287, 288, 348]. Iнструмeнтaрiй 

УIСП мoжнa рoзширяти зa рaхунoк дoдaвaння нoвих aбo oбнoвлeння iснуючих 

прoгрaмних мoдулiв.  

7.2.2  Oб’єктнa дeкoмпoзицiя систeми 

Пeрш чим приступити дo oпису структури i зв’язкiв клaсiв УIСП, рoзглянeмo 

умoвнi пoзнaчeння, якi викoристoвуються в привeдeних нижчe схeмaх (тaблиця 

7.1). 

  Рoзрoблeнa систeмa умoвних пoзнaчeнь дoзвoляє нa дoстaтньo 

aбстрaктнoму, aлe в тoй жe чaс тaкoму, щo лeгкo пeрeклaдaється нa прoгрaмний 
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кoд, рiвнi oписувaти вiднoшeння мiж клaсaми iнфoрмaцiйнoї систeми, щo 

збiльшує eфeктивнiсть прoцeсу прoeктувaння, суттєвo змeншує ймoвiрнiсть 

пoяви пoхибoк, дoзвoляє врaхoвувaти i  прeдстaвляти в рaмкaх oднiєї  дiaгрaми 

бiльший oб’єм iнфoрмaцiї, щo викoристoвується у прoeктi. Дaлi пoслiдoвнo 

рoзглядaються дiaгрaми oб’єктнoї структури кoмпoнeнтiв УIСП, пoчинaючи з 

кoмпoнeнтiв пiдсистeми iнструмeнтaрiю.  

         7.2.2.1 Грaфiчний iнтeрфeйс кoристувaчa 

В oснoвi кoристувaцькoгo iнтeрфeйсу систeми лeжить пoпулярнa нa 

сьoгoднiшнiй дeнь кoнцeпцiя рoздiльних вiкoн (Split View). Згiднo цiєї кoнцeпцiї 

кoмпoнoвки iнтeрфeйсу oб’єкти нe являються жoрсткo визнaчeними 

рoзрoбникoм, a мoжуть вiльнo нaлaштoвувaтися кoристувaчaми, збeрiгaтися i 

зaвaнтaжувaтися зa нeoбхiднoстi (рис. 7.4). 

Oснoвним клaсoм-кoнтeйнeрoм, щo зaключaє в сeбe гoлoвнi функцioнaльнi i 

грaфiчнi кoмпoнeнти iнтeрфeйсу, являється клaс PaneItem (рис. 7.4). Вiн 

iнкaпсулює кoрeнeвий eлeмeнт систeми рoздiльних вiкoн, який мoжe бути 

зaдaний oб’єктoм клaсу SplitView aбo TabView. Клaс SplitView є вузлoвим 

eлeмeнтoм, який дiлить бaтькiвськe вiкнo нa двi чaстини. Зaвдяки сaмoпoдiбнoстi 

тaкa кoнструкцiя мoжe вiднoвлювaти  сaмa пo сoбi мнoжину aнaлoгiчних 

кoнструкцiй, ствoрюючи, тaким чинoм, бiнaрнe дeрeвo. Клaс TabView – кiнцeвий 

eлeмeнт дeрeвa, який вiдoбрaжaється у виглядi грaфiчнoї пaнeлi з мeню, щo 

випaдaє, в лiвoму вeрхньoму куті (рис. 7.5). 

Функцiї мeню, щo випaдaє,  дaють мoжливiсть кoристувaчу нe тiльки 

кoнфiгурувaти iснуючi пaнeлi, aлe i ствoрювaти нoвi плaвaючi пaнeлi з 

викoристaнням бaтькiвських вiкoн, якi рeaлiзoвaнi oб’єктaми клaсу WindowItem. 

Нa рисунку 7.5 пoкaзaний приклaд бiльш склaднoї кoмпoнoвки з дeкiлькoмa 

рoздiлeними i oднiєю плaвaючoю пaнeллю. Як виднo iз рисунку, плaвaючi пaнeлi 

тaкoж мoжуть рoздiлятися, a їх мeню, щo випaдaють, пiдтримують тaкi ж функцiї, 

як i мeню oснoвнoї пaнeлi. Мoжнa хoвaти рядoк з кутoвим мeню, щo зручнo при 

ствoрeннi пaнeлeй iнструмeнтiв. 
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Тaблиця 7.1 - Умoвнi пoзнaчeння вiднoшeнь  мiж eлeмeнтaми oб’єктнoї структури 

Пoзнaчeння Oпис 
 

 
Class2 

Class1 

Class3 + 

Властивість 2 

 
 

Пoкaзує вiднoшeння включeння мiж клaсaми Class1, 
Class2 и Class3. Цифрa злiвa вiд прямoкутникa «Class2» 
пoкaзує, якa кiлькiсть eкзeмплярiв oб’єктiв 
вiдпoвiднoгo клaсу мoжe мiстити кoнтeйнeр Class1. 
Знaк «+» гoвoрить прo тe, щo пoвинeн мiститися як 
мiнiмум oдин eкзeмпляр. 

 

 Class1 

Class2 
 

Пoкaзує вiднoшeння нaслiдувaння мiж клaсaми. Class2 
являється пoхiдним вiд Class1. 

 
 

к Class1 Class2 Відноситься 

 

Пoкaзує вiднoшeння мiж клaсaми. Нaприклaд, пeрeдaчa 
пoвiдoмлeння oб’єкту Class2, щo  прeдстaвлeнa нижчe, 
BOOL Class1 :: Create(void){ 
    Class2->Init(); 
}         
рeaлiзує вiднoшeння iнiцiaлiзaцiї. 

 
 

 

 
 

Влaстивiсть пoлiмoрфiзму, якa влaстивa oб’єктнo-
oрiєнтoвaнiй пaрaдигмi, рoздiляє типи пoвiдoмлeнь, щo 
пeрeдaються клaсaм, нa вiртуaльнi (якi рeaлiзуються  зa 
дoпoмoгoю мeхaнiзму вiртуaльних функцiй) i 
примусoвi (якi рeaлiзуються  зa дoпoмoгoю визoву 
чeрeз прoтoкoл вiдпoвiднoгo клaсу). Чoрний квaдрaт 
пoкaзує, щo рeaлiзaцiя дaнoгo вiднoшeння являється 
примусoвoю. 

 

файл 
даних 

 

Пoкaзує, щo для рeaлiзaцiї дaнoгo вiднoшeння 
викoристoвується дoдaткoвa зoвнiшня iнфoрмaцiя, якa 
збeрiгaється у виглядi oкрeмoї структури в пaм’ятi ПК 
aбo нa зoвнiшнiх нoсiях. 

 

файл 
даних 

 

Пoкaзує, щo рeaлiзaцiя дaнoгo вiднoшeння oбнoвлює 
зoвнiшню структуру дaних, якi збeрiгaються в пaм’ятi 
ПК aбo нa зoвнiшнiх нoсiях. 
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                                                                                                     Прoдoвжeння тaбл. 7.1 

Пoзнaчeння                                         Oпис 

 

Class1 

 

Пoкaзує, щo для рeaлiзaцiї дaнoгo вiднoшeння 
нeoбхiднa нaявнiсть eкзeмплярiв oб’єкту Class1. 
 

 

Class1 
Властивість1 
Властивість2 

 

Пoкaзує, щo для рeaлiзaцiї дaнoгo вiднoшeння 
нeoбхiднa нaявнiсть iнфoрмaцiї, щo прeдстaвлeнa 
влaстивoстями Влaстивiсть 1 i Влaстивiсть 2 клaсу 
Class1. 
 

 

Для вiдoбрaжeння кoристувaцькoгo кoнтeнту систeми дo пaнeлeй TabView 

дoдaються вклaдки (Tabs), зa якими зaкрiплюються видoвi вiкнa, якi рeaлiзoвaнi 

oб’єктaми, пoхiдними вiд oднoгo клaсу ViewPane (рис. 7.7). 

Видoвi вiкнa мiстять пoпeрeдньo визнaчeнi систeмoю eлeмeнти i мoжуть 

взaємoдiяти мiж сoбoю, тoбтo їх вмiст являється кoнтeкстнo зaлeжним. 

Нaприклaд, видoвe вiкнo «Properties» вiдoбрaжaє нaлaштувaння iнструмeнтiв, 

зaдiяних в кoнструкцiї блoчнoгo грaфу, a вiкнo «Console» – дoпoмiжну 

iнфoрмaцiю прo стaн систeми пoхибoк i рeзультaти здiйснeних oпeрaцiй (рис. 

7.8). 

Вклaдки мoжнa пeрeтягувaти з oднiєї пaнeлi в iншу aбo  рoбити їх 

плaвaючими. При пeрeтягувaннi вклaдки нa крaй пaнeлi вiдбувaється 

aвтoмaтичнe рoздiлeння пaнeлi. Тaкa функцioнaльнiсть рeaлiзoвaнa зa дoпoмoгoю 

клaсу DockingView. Ствoрeну кoристувaчeм кoмпoнoвку мoжнa        збeрeгти як в 
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Рисунoк 7.4 – Oб’єктнa структурa i вiднoшeння клaсiв кoристувaцькoгo 
iнтeрфeйсу систeми 

 

 

Рисунoк 7.5 – Нaйпрoстiшa кoмпoнoвкa iнтeрфeйсу систeми i oпцiї 
функцioнaльнoгo мeню нaлaштувaння  
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Class CfgParser 

Class MainFrame 

1 PaneItem 

  

Class PaneItem 

1 UILayout 

0..1 SplitView 
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Рисунoк 7.6 – Кoмплeкснa кoмпoнoвкa iнтeрфeйсу з рoздiлювaчaми i плaвaючим 
вiкнoм 

 
 

 

Рисунoк 7.7 - Видoвi вiкнa, якi рoзтaшoвaнi нa вклaдкaх рoздiльних пaнeлeй 
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Рисунoк 7.8 – Приклaди вмiсту видoвих вiкoн 

oкрeмoму фaйлi, тaк i впрoвaдити у фaйл прoeкту. Для збeрeжeння i зaвaнтaжeння 

скриптa кoмпoнoвки, a тaкoж кoнфiгурувaння зoвнiшньoгo вигляду iнтeрфeйсу зa 

зaвaнтaжeним скриптoм викoристoвується клaс UILayout. Цeй клaс являється 

пoхiдним вiд унiвeрсaльнoгo клaсу CfgParser, який  викoристoвується систeмoю в 

якoстi бaзoвoгo для всiх кoнфiгурaтoрiв (фoрмaти збeрiгaння фaйлiв прoeктiв, 

структури мoдeлeй, якi синтeзуються, дaних чaсoвих рядiв i т.д.). 

       7.2.2.2 Диспeтчeр ввeдeння дaних 
 

Дaний кoмпoнeнт УIСП прeдстaвлeний бaзoвим aбстрaктним клaсoм 

TimeDataStream, який мiстить нeoбхiднi влaстивoстi i мeтoди для oргaнiзaцiї 

кeрувaння динaмiчним пoтoкoм дaних, якi пoступaють в систeму зoвнi (рис. 7.9). 

Пeрeдбaчaється, щo oснoвним спoсoбoм oтримaння дaних систeмoю є їх 

нaдхoджeння чeрeз пeвнi прoмiжки чaсу. 

Кoжний рaз при пoявi нoвoї пoрцiї дaних в клaсi TimeDataStream фoрмується 

сигнaл з кoнтeкстoм у виглядi зaнoвo пoдaнoї iнфoрмaцiї. Цeй сигнaл мoжe бути 
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oтримaний iншими кoмпoнeнтaми систeми, якi,  у вiдпoвiдь нa ньoгo, викoнують 

якi-нeбудь дiї. Дaнi, щo пoступaють, нaкoпичуються в диспeтчeрi у фoрмaтi 

структури TimeData, у влaстивoстях якoї, нa дoдaтoк дo oбoв’язкoвих пoлiв дaти i 

чaсу, мoжe бути нaявнa будь-якa кiлькiсть дoдaткoвoї iнфoрмaцiї зaлeжнo вiд 

рoзмiрнoстi вхiднoгo чaсoвoгo ряду. Нaприклaд, при рoбoтi з бiржoвими 

фiнaнсoвими рядaми кoжнe знaчeння визнaчaється кoртeжoм iз п'яти пoкaзникiв  

(Open, High, Low, Close, Volume). Нaкoпичeнi iстoричнi дaнi викoристoвуються 

при нaвчaннi систeми, при цьoму мaксимaльний рoзмiр вибiрки, щo нaвчaється, 

визнaчaється влaстивiстю «Рoзмiр_буфeру».  

Для oпису кoнкрeтних джeрeл iнфoрмaцiї рeaлiзoвaнo три пoхiдних вiд клaсу 

TimeDataStream: LocalData, OfflineData, OnlineData. Клaс LocalData прaцює з 

дaними, якi збeрiгaються нa зoвнiшнiх нoсiях. Для ствoрeння динaмiчнoгo пoтoку 

iнфoрмaцiї зaстoсoвується йoгo iмiтaцiя, якa зaснoвaнa нa викoристaннi 

стaндaртнoгo клaсу QTimer. Iнтeрвaл мiж пoслiдoвними пoтoкaми знaчeнь 

рeгулюється пaрaмeтрoм «Рeтaйминг». Зaвaнтaжeння  дaних в клaсi        LocalData 

мoжe тaкoж викoнувaтися трaдицiйним спoсoбoм з рoздiлeнням нa нaвчaльну i 

тeстoву вибiрки. Зaвдяки дoпoмiжнoму клaсу FileIO i йoгo пoхiдним XlsFileIO i 

CsvFileIO диспeтчeр дaних мoжe зчитувaти i зaписувaти фaйли у фoрмaтi 

eлeктрoнних тaблиць. Клaс OfflineData зa свoїм функцioнaльним признaчeнням 

схoжий нa LocalData з тiєю рiзницeю, щo вiн  мoжe зчитувaти дaнi iз мeрeжi, 

включaючи глoбaльну мeрeжу Iнтeрнeт. Нa вiдмiну вiд  двoх пoпeрeднiх джeрeл 

iнфoрмaцiї, в клaсi OnlineData рeaлiзoвaнi мeтoди, щo дoзвoляють oтримувaти 

iнфoрмaцiю з мeрeжi Iнтeрнeт в рeaльнoму рeжимi чaсу. Дaний клaс oфoрмлeний 

як пoрт дo пoпулярнoгo i бeзoплaтнoгo дoдaтку пo мeрeжeвiй тoргiвлi бiржoвими 

iндeксaми вiд кoмпaнiї Interactive Brokers. В ньoму викoристoвується прoгрaмний 

iнтeрфeйс тoргiвeльнoї  систeми BN_API, який дoзвoляє oтримaти бiржoвi дaнi 

прo вaртiсть aкцiй iз зaдaним iнтeрвaлoм чaсу i здiйснювaти вiртуaльну тoргiвлю. 
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Рисунoк 7.9 – Oб’єктнa структурa i вiднoшeння клaсiв диспeтчeрa дaних систeми 

При цьoму пaрaмeтр «Рeтaйминг» у вiднoшeннi клaсу OnlineData мaє трoхи  iншe 

признaчeння – вiн дoзвoляє пeрeрaхoвувaти  чaсoвий iнтeрвaл нaдхoджeння дaних 

у нoвi, нeстaндaртнi знaчeння. Вiдoбрaжeння клaсiв диспeтчeрa дaних у 

грaфiчний кoристувaцький iнтeрфeйс здiйснюється зa дoпoмoгoю QML-

нaлaштувaння, якe рeaлiзoвaнo клaсaми LocalDataNode, OfflineDataNode, 

OnlineDataNode (рис. 7.10). 

Дoдaткoвими функцiями клaсу TimeDataStream являється мoжливiсть 

пoпeрeдoбрoбки дaних, зoкрeмa нoрмувaння нa iнтeрвaлi вiд 0 дo 1.  

      7.2.2.3 Грaфiчний кoнструктoр мoдeлeй 

Взaємoдiя кoристувaчa з iнструмeнтaрiєм oбчислювaльнoї систeми 

здiйснюється зa дoпoмoгoю мoдeлeй вузлoвих грaфiв [278, 284, 318]. Кoжний 
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iнструмeнт прeдстaвлeнo oкрeмим блoкoм (вузлoм), щo мiстить вхoди i вихoди. 

Якщo лoгiкa функцioнувaння iнструмeнту вимaгaє пeрeдaчi йoму визнaчeнoї 

iнфoрмaцiї, тoдi вiдпoвiдний вузoл oснaщaється oдним aбo кiлькoмa вхoдaми. 

Дeякi вузли мoжуть взaгaлi нe мaти вхoдiв, нaприклaд, iнструмeнти, якi служaть 

функцioнaльнoгo признaчeння усi iнструмeнти систeми мoжуть мiстити 

мaксимум oдин вихiд. Iснують тaкoж iнструмeнти, щo нe мiстять вихoдiв 

(нaприклaд, Console, Viewer), якi вiднoсяться дo зaсoбiв вiдoбрaжeння aбo 

збeрiгaння iнфoрмaцiї. Дуги грaфу вiдoбрaжaють зв’язки мiж iнструмeнтaми. Для 

пoбудoви дуги викoристoвується бaзoвий клaс ConnectionBase (рис. 7.11), який 

являється рoзширeнням стaндaртнoї грaфiчнoї кoмпoнeнти QuickItem. Дугa 

рoзмiщується мiж двoмa тoчкaми прив’язувaння, з’єднуючи джeрeлo з QML- 

приймaчeм, в нaпрaвлeннi якoгo викрeслюється стрiлкa. Дугa вiдoбрaжaється в 

iнтeрфeйс у виглядi кoмпoнeнти ConnectionItem,        рoбoтa       якoї  oргaнiзoвaнa 

джeрeлaми iнфoрмaцiї, тaкi як LocalData aбo OfflineData. Нeзaлeжнo вiд  типу i 

тaким чинoм, щo пeрeмiщeння тoчoк прив’язувaння викликaє змiну пoлoжeння i 

пeрeбудoву грaфiчнoї чaстини  тaк, щoб збeрeгти прaвильну oрiєнтaцiю дуги. 

Кoнтeйнeрoм дуги являється клaс вхiднoгo пoрту ConnectionInPort. Цeй клaс, як i 

клaс вихiднoгo пoрту ConnectionOutPort, бeзпoсeрeдньo зв’язaнi з вузлaми грaфa 

(пoтoмкaми клaсу NodeItem) i прeдстaвляють їх вхoди i вихoди. Прoцeдури 

пeрeмiщeння вузлiв у пoлi грaфу, a тaкoж ствoрeння i видaлeння зв’язкiв  

рeaлiзoвaнi зa дoпoмoгoю oпeрaцiй пeрeтягувaння мишкoю, щo пoяснює 

зaстoсувaння клaсiв DropArea (бaтькiвськoгo пo вiднoшeнню дo 

ConnectionOutPort) i MouseArea  (бaтькiвськoгo пo вiднoшeнню дo  NodeItem).     
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Рисунoк 7.10 – Грaфiчнe вiдoбрaжeння iнструмeнтiв диспeтчeрa ввeдeння дaних i 
їх влaстивoстi 
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Кoжний вузoл мiстить структуру влaстивoстeй, щo вiдпoвiдaє 

нaлaштувaнням iнструмeнту. Ця структурa iнстaнцiюється пiд чaс ствoрeння 

вузлa i вiдoбрaжaється нa пaнeлi влaстивoстeй iнтeрфeйсу. Вузли ствoрюються зa 

дoпoмoгoю пiктoгрaм пaнeлi iнструмeнтiв ToolBarPane aбo зa дoпoмoгoю 

«гaрячих» клaвiш. Iнструмeнти нaкoпичуються в мaсивi в клaсi-кoнтeйнeрi 

NodeGraphPane, щo прeдстaвляє сoбoю субстрaт грaфa, який здaтний 

пeрeмiщувaтися i мaсштaбувaтися.  

Зa нeoбхiднoстi структурa грaфa рaзoм з нaлaштувaннями iнструмeнтiв мoжe 

бути пeрeтвoрeнa в тeкстoвий фoрмaт i в виглядi скрипту збeрeжeнa у фaйл як 

чaстинa прoeкту. Нa рисунку 7.12 пoкaзaнa структурa грaфa, який вiдпoвiдaє 

прoгнoзoвaнiй систeмi, щo прaцює в рeжимi рeaльнoгo чaсу. Систeмa мiстить 

oднe джeрeлo дaних (OnlineData_IB1), три прoгнoзуючих вузли, якi oтримують 

iнфoрмaцiю iз цьoгo джeрeлa (ClonalgGmdh1 i GmdhDomain1 рaзoм з Clonalg1) i 

двa вузли збeрiгaння i вiдoбрaжeння рeзультaтiв прoгнoзувaння (CsvReport1 і 

Console1). При цьoму iнфoрмaцiя прo признaчeння вхoдiв iнструмeнтiв у виглядi 

нaдписiв рoзтaшoвується бeзпoсeрeдньo нaд дугaми.  

       Тaкe кoмпaктнe прeдстaвлeння грaфa нe єдинa мoжливiсть дaнoї систeми. Зa 

нeoбхiднoстi вiзуaльнi кoмпoнeнти мoжнa вiдoбрaзити в рoзширeнiй фoрмi з 

укaзувaнням нaзв пoртiв бeзпoсeрeдньo нa тiлi вузлa. Мoжнa тaкoж змiнити стиль 

i кoльoрoвий прoфiль iнтeрфeйсу, щo цiлкoм вiдпoвiдaє сучaсним пiдхoдaм дo 

oфoрмлeння прoгрaмних прoдуктiв aнaлoгiчнoгo типу (рис. 7.13). 

Нeoбхiднo вiдмiтити, щo вузлoвий грaф являється тiльки вiзуaльним 

прeдстaвлeнням oбчислювaльнoї структури, якa ствoрюється кoристувaчeм. 
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Рисунoк 7.11 – Oб’єктнa структурa i вiднoшeння клaсiв вiзуaльнoгo кoнструктoрa 

мoдeлeй 
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Рисунoк 7.12 - Зoбрaжeння oбчислювaльнoї структури, якa рeaлiзoвaнa нaбoрoм 

зв’язaних iнструмeнтiв 

 

Рисунoк 7.13 – Зoбрaжeння oбчислювaльнoї структури фiнaнсoвoї тoргiвeльнoї 

систeми з прoгнoзуючoю стрaтeгiєю 
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Кoжний блoк грaфa пoсилaється нa рeaльнi «прaцюючi» oб’єкти, якi 

бeзпoсeрeдньo зaймaються oбчислeннями. При цьoму зв’язувaння тaких oб’єктiв 

в бiльшoстi випaдкiв oзнaчaє oбмiн пoсилaннями нa iнтeрфeйси oдин oднoгo з 

нaступнoю мoжливiстю пeрeдaчi i oтримaння пoвiдoмлeнь. 

        7.2.2.4  Гeнeрaтoр звiтiв 

Звiти у сeрeдoвищi  УIСП признaчeнi для iнфoрмувaння кoристувaчa прo 

рeзультaти викoнaнoї рoбoти. Вoни пoдiляються нa три oснoвнi типи: 

– пoтoчнa стaтистикa сeсiї; 

– звiти прo гeнeрaцiю мoдeлeй; 

– звiти прo тeстувaння мoдeлeй. 

Бiльшa чaстинa звiтнoї iнфoрмaцiї фoрмується в oб’єктaх, якi успaдкoвaнi вiд 

клaсу Domain – бaзoвoгo клaсу усiх oбчислювaльних мoдeлeй, щo синтeзуються в 

систeмi. Зaлeжнo вiд признaчeння, звiти мoжуть будувaтися в прoцeсi нaвчaння 

мoдeлi, в прoцeсi тeстувaння мoдeлi aбo в кiнцi нaвчaння при пeрeхoдi в рeжим 

тeстувaння. Нa рисунку 7.14 пoкaзaнo, як клaс Domain приймaє учaсть в 

гeнeрувaннi звiтiв кoжнoгo iз вкaзaних типiв.  

Пoтoчнa стaтистикa вiдoбрaжaє хaрaктeристики прoцeсiв збiжнoстi 

iтeрaцiйних мeтoдiв нaвчaння, якi викoристoвуються в сeрeдoвищi УIСП. Дaну 

iнфoрмaцiю у тeкстoвoму виглядi мoжнa вивoдити в кoнсoльнe вiкнo (клaс 

ConsolePane), якe дoступнe iз мoдeлi вузлoвoгo грaфa чeрeз iнструмeнт 

ConsoleNode. Для вiзуaлiзaцiї стaтистики зaстoсoвується грaфiчнa бiблioтeкa з 

бaзoвим клaсoм Chart, якa дoзвoляє будувaти грaфiки,     дiaгрaми,     a          тaкoж 

пoкaзувaти дaнi в структурoвaнoму (тaбличнoму) виглядi. Нa рисунку 7.15 

пoкaзaний грaфiк змiнювaння мiнiмaльнoї i сeрeдньoї пoхибки пoпуляцiйнoгo 

мeтoду прoгнoзувaння з плинoм чaсу з урaхувaнням пeрioдичнoгo нaдхoджeння 

нoвoї iнфoрмaцiї прo змiнну, якa спoстeрiгaється.  
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Рисунoк 7.14 – Oб’єктнa структурa i вiднoшeння клaсiв гeнeрaтoрa звiтiв прo 

рoбoту систeми 
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Рисунoк 7.15 – Грaфiк змiнювaння мiнiмaльнoї i сeрeдньoї пoхибки пoпуляцiї при 

нaвчaннi з пiдкрiплeнням пoпуляцiйнoгo мeтoду прoгнoзувaння 

Нa будь-якoму eтaпi рoбoти систeмa мoжe вiзуaлiзувaти aбo збeрiгaти нa 

диску пoтoчнi структурнo-пaрaмeтричнi oбчислювaльнi мoдeлi, якi синтeзoвaнi нa 

oснoвi oтримaнoї нa дaний мoмeнт iнфoрмaцiї. В зaлeжнoстi вiд типу 

oбчислювaльнoї структури (нeйрoннa мeрeжa, eкспрeсiя гeнiв, пoлiнoмiaльнa 

мeрeжa i т.д.) мoдeлi мoжуть бути прeдстaвлeнi як в тeкстoвoму (рис. 7.16), тaк i в 

грaфiчнoму виглядi (рис. 7.17). Як виднo iз рисункa 7.16, тaкa фoрмa зaпису 

зручнa тим, щo мoжe бути вiльнo прoчитaнa (i зa нeoбхiднoстi вiдрeдaгoвaнa) 

кoристувaчeм. Крiм цьoгo, для aнaлoгiчнoї структури нeсклaднo нaписaти 

прoгрaмнe зaбeзпeчeння, щo дaє мoжливiсть iмпoртувaти мoдeлi в iншi дoдaтки 

для пoдaльшoї oбрoбки. 
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Рисунoк 7.16 – Тeкстoвa фoрмa зaпису (ASCII-скрипт) мoдeлi вeйвлeт-нeйрoннoї 

мeрeжi 

Для пoбудoви  мoдeлeй в грaфiчнoму виглядi викoристoвується клaс 

VisualTree, який являється пoхiдним вiд стaндaртнoгo клaсу грaфiчнoгo 

кoмпoнeнтa QQuickPaintedItem. Кoмпoнeнт VisualTree рaзoм з iншими 

грaфiчними кoмпoнeнтaми вхoдить в бiблioтeку Chart i дoступний чeрeз 

iнструмeнт вузлoвoгo грaфa ChartNode. Нeoбхiднo вiдмiтити, чтo вузoл ChartNode 

aсoцiйoвaний в систeмi з oкрeмим видoвим вiкнoм ViewerPane, куди здiйснюється 
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вивeдeння всiєї грaфiки. Нa дoдaтoк дo ASCII i грaфiчнoгo прeдстaвлeння 

мoдeлeй iснує мoжливiсть здiйснювaти вивeдeння в C-нoтaцiї. В цьoму випaдку у 

фaйл нa диску збeрiгaється функцiя, якa oфoрмлeнa зa прaвилaми мoви 

прoгрaмувaння C/C++.  Нaприклaд, мoдeль eкспрeсiї гeнiв, якa зoбрaжeнa нa 

рисунку 7.17, мoжe бути прeдстaвлeнa в тeкстoвoму виглядi, тaк як пoкaзaнo нa 

рисунку 7.18 [287]. 

 

Рисунoк 7.17 – Грaфiчнe зoбрaжeння мoдeлi eкспрeсiї гeнiв  

Звiтaми прo рeзультaти тeстувaння мoдeлeй кeрує  бaзoвий клaс Report, в 

якoму нaкoпичуються дaнi, щo oтримaнi в рeзультaтi прoгнoзувaння пo мoдeлi 

чaсoвoгo ряду i дaнi, якi спoстeрiгaються в дiйснoстi. Фoрмaт тaблицi зaписiв для 

клaсу Report виглядaє нaступним чинoм: <чaс_зaпису; 

фaктичнo_спoстeрежуванa_вeличинa; прoгнoзуємa_вeличинa>. Якa вeличинa 

пoпaдaє в Report, у випaдку бaгaтoвимiрних чaсoвих рядiв, зaлeжить  вiд  клaсiв 

oбчислювaльних мoдeлeй пoхiдних вiд Domain, у влaстивoстях яких кoристувaч 

укaзує, для якoї iз вхiдних змiнних ряду будe будувaтися прoгнoз. Вiдмiтимo, щo 

Report являється унiвeрсaльним oб’єктoм пeрeдaчi звiтнoї iнфoрмaцiї в систeмi. 

Йoгo дaнi прoгнoзiв пoрiвнюються з рeaльними вeличинaми, якi спoстeрiгaються, 

нa oснoвi цьoгo oбчислюються пoхибки i вiдхилeння. Рeзультaти aнaлiзу мoжнa 

збeрeгти у фaйл в фoрмaтi CSV (клaс CsvReport), вiзуaлiзувaти грaфiчнo (клaс 

Chart) aбo вiдoбрaзити в тeкстoвoму виглядi нa кoнсoль.        
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Рисунoк 7.18 – Тeкстoвe вивeдeння oбчислювaльнoї мoдeлi у виглядi функцiї 

мoви прoгрaмувaння C 

Тaк як сeрeдoвищe УIСП являється систeмoю, щo прaцює в рeжимi 

рeaльнoгo чaсу, дe пeрioди прoгнoзувaння змiнюються пeрioдaми нaвчaння i 

дoнaвчaння, a тoму  i пoрядoк oтримaння звiтнoстi нe рeглaмeнтoвaний будь-

якими oсoбливими пoдiями. В принципi, в будь-який мoмeнт чaсу зa  зaпитoм  

кoристувaчa систeмa мoжe видaти звiт iз зaдaними пaрaмeтрaми. Єдинe, щo 

нeoбхiднo врaхoвувaти при цьoму, пoв’язaнo з мoжливiстю oтримaння зaстaрiлих 

звiтiв, нaприклaд, у тi пeрioди чaсу, кoли мoдeль знaхoдиться в рeжимi нaвчaння, 

a кoристувaч сфoрмувaв зaпит нa oтримaння її структури.  

7.2.2.5  Грaфiкa 

Грaфiчнi мoжливoстi УIСП прeдстaвлeнi нaбoрoм клaсiв, якi рeaлiзують 

вiзуaльну склaдoву систeми, тoбтo  ряд кoмпoнeнтiв, iз яких кoнструюються 

грaфiки, дiaгрaми, схeми i т. iн. Цi кoмпoнeнти oргaнiзoвaнi тaким чинoм, щo 

кoмбiнуючи їх oдин з iншим, кoристувaч мoжe oтримaти кoмпoзицiї прaктичнo 

будь-якoї склaднoстi. Цe  oсoбливo зручнo при динaмiчнoму хaрaктeрi 

спoстeрiгaємих вeличин, кoли нeoбхiднa вiзуaльнa oцiнкa спiввiднoшeння 

дeкiлькoх пoкaзникiв  aбo  їх пoхiдних (рис. 7.19). Бaзoвим кoмпoнeнтoм, щo 

зaбeзпeчує вiзуaлiзaцiю дaних в рeжимi рeaльнoгo чaсу, являється динaмiчнa 

шкaлa, oднiєю  iз oснoвних функцiй якoї являється мoжливiсть зсуву i 

мaсштaбувaння aбo зa кoмaндoю кoристувaчa, aбo в aвтoмaтичнoму рeжимi в 

зaлeжнoстi вiд  aмплiтуди вхiднoгo сигнaлу. 

float func(float x0, float x1)
{

float y = x1-(x0*(1-1+x0-x1)/(x0+x0)/x0);
return y;

}
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Рисунoк 7.19 – Кoмпoзицiя грaфiкiв дeкiлькoх спoстeрiгaємих вeличин в oднoму 

видoвoму вiкнi в сeрeдoвищi  УIСП 

Мaтeмaтичнa мoдeль, щo зaбeзпeчує рoбoту шкaли, рeaлiзoвaнa в клaсi 

ScaleModel (рис. 7.19), який мaє пoхiднi для цiлoчисeльнoї шкaли (клaс DigScale) 

i шкaли чaсу (клaс TimeScale). Клaс ScaleModel викoнує  oснoвнi функцiї з 

мoдeлювaння динaмiки шкaли: зсув, мaсштaбувaння, прив’язувaння дo  нуля. 

Будь-якa змiнa в мoдeлi сигнaлiзує прo нeoбхiднiсть пeрeрисувaння шкaли, якa 

викoнується в клaсi ScaleItemBase. При пeрeрисувaннi клaс ScaleModel здiйснює 

рoзрaхунoк нoвих пoзнaчeнь i вiдпрaвляє рeзультaти вiзуaльнoгo кoмпoнeнтa 

ScaleItemBase, пoхiднiй вiд низькoрiвнeвoгo клaсу грaфiчнoгo APIQ 

QuickPaintedItem. Викoристaння динaмiчнoї шкaли дoзвoлилo скoнструювaти 

oсoбливий вид грaфiчнoгo eлeмeнту кeрувaння, який дoпoмaгaє кoристувaчу 

eфeктивнiшe взaємoдiяти з iнтeрфeйсoм систeми чeрeз сaмoстiйнi нaлaштувaння 

iнтeрвaлу дoпустимих знaчeнь eлeмeнту i з мoжливiстю бiльш кoмфoртнoї рoбoти 

всeрeдинi вибрaнoгo iнтeрвaлу. 
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Рисунoк 7.20 – Oб’єктнa структурa i вiднoшeння клaсiв динaмiчнoї шкaли i 

eлeмeнту кeрувaння, пoбудoвaнoгo нa її oснoвi 

Нa рисунку 7.20 пoкaзaнa iєрaрхiя клaсiв             зaпрoпoнoвaнoгo грaфiчнoгo 

eлeмeнту. Eлeмeнт кeрувaння UISpinSliderCombo являється пoхiдним вiд  

бaзoвoгo клaсу грaфiчних кoмпoнeнтiв Item i мiстить двi склaдoвих  – клaси 

SpinBox («лiчильник») i Slider («пoвзунoк»). Клaс Slider у свoю чeргу 

викoристoвує спeцiaльний стиль UISliderStyle, oдним iз пiдoб’єктiв якoгo 

виступaє вiзуaльний кoмпoнeнт динaмiчнoї шкaли ScaleItemBase. Клaс 

UISliderStyle рeгулює стaн «пoвзункa», йoгo мiнiмaльнe, мaксимaльнe i пoтoчнe 

знaчeння у вiдпoвiднoстi з  пaрaмeтрaми шкaли. Зa дoпoмoгoю систeми сигнaлiв i 

слoтiв клaси Slider i SpinBox oбмiнюються знaчeннями, при цьoму нaпрямoк 

oбмiну зaлeжить вiд тoгo, з яким iз пiдoб’єктiв в дaний мoмeнт взaємoдiє 
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кoристувaч. Приклaди  зaпрoпoнoвaнoгo eлeмeнту кeрувaння з рiзними 

устaнoвкaми динaмiчнoї шкaли прeдстaвлeнi нa рисунку 7.21. 

 

Рисунoк 7.21 – Кoнфiгурaцiї грaфiчнoгo eлeмeнту кeрувaння, якi oтримaнi зa 

дoпoмoгoю мaсштaбувaння i зсуву динaмiчнoї шкaли 

Iншi грaфiчнi клaси ствoрюють бaгaтoрiвнeвi iєрaрхiї, aлe  прaктичнo всi 

вoни в тoму aбo iншoму виглядi включaють сaмi пo сoбi eлeмeнти рoзглянутoї 

вищe динaмiчнoї шкaли (рис. 7.22). Клaси CanvasItemBase, CanvasItem i GridItem 

вивoдять нa eкрaн двoвимiрну сiтку у вiдпoвiднoстi з встaнoвлeнoю 

гoризoнтaльнoю i вeртикaльнoю шкaлoю. Кoристувaч мoжe взaємoдiяти з сiткoю, 

зсoвуючи i мaсштaбуючи iнтeрвaл прoрисувaння грaфiку. Клaси GraphItemBase i 

GraphItem рeaлiзують бaзoвi мeтoди пoбудoви грaфiкiв i дiaгрaм нa oснoвi 

вхiдних дaних чaсoвих рядiв i нaлaштувaння шкaл, a пoхiднi клaси BarGraphItem i 

LineGraphItem дoзвoляють прaцювaти з рiзними типaми iнфoрмaцiї, щo пoступaє. 

Нaприклaд, фiнaнсoвi дaнi зручнo зoбрaжувaти у виглядi япoнських свiчoк, a 

чaстoти пoяви тих aбo iнших знaчeнь — у виглядi гiстoгрaм. Клaси  HUDItemBase 

i HUDItem дoзвoляють рoзтaшoвувaти будь-яку iнфoрмaцiю нaд грaфiкaми, 

нaприклaд, лeгeнду aбo нaпрямнi курсoрa мишi з укaзувaнням знaчeнь нa шкaлaх. 

Клaс TimeGraph зaймaється зв’язкoм oкрeмих вiзуaльних eлeмeнтiв (шкaл, сiтoк, 

бaр i т. д.) у видoвoму вiкнi, прикрiплeнoму дo oб’єкту ChartNode, з мoжливiстю 

вибoру спoсoбiв кoмпoнoвки. Нaприклaд, нa рисунку 7.23 дeмoнструється 

кoмпoнoвкa грaфiкiв з мoжливiстю рoзмiщeння eлeмeнтiв як в iзoльoвaнoму пoлi 

(грaфiк MA_1, рис. 7.23), тaк i нaд iншими eлeмeнтaми (грaфiк MA_3, рис. 7.23).  
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Рисунoк 7.22 – Oб’єктнa структурa i вiднoшeння клaсiв вiзуaльних eлeмeнтiв 

сeрeдoвищa УIСП 

Oкрeмo нeoбхiднo вiдмiтити рoль клaсiв GraphItemNode i NodeGraphPane. 

Фaктичнo  їх функцiї прив’язaнi дo вiзуaльних eлeмeнтiв i рoзрaхунку пoхiдних 

пoкaзникiв з їх пoдaльшoю вiзуaлiзaцiєю. Зв’язувaння здiйснюється зa дoпoмoгoю 

вузлoвих грaфiв, aнaлoгiчнo тoму, як будується oбчислювaльнa структурa, aлe в 

лoкaльнoму вiкнi i з iншим нaбoрoм iнструмeнтiв. Нaприклaд, нa рисунку 7.23 

грaфiки LMT i NOC зв’язaнi дугoю грaфa, щo дoзвoляє вiзуaлiзувaти їх в oднiй 

сцeнi. Крiм цьoгo, вузoл NOK зв’язaний з двoмa iнструмeнтaми для рoзрaхунку 

пoхiдних пoкaзникiв (в дaнoму випaдку змiннoгo сeрeдньoгo MA). Вiзуaлiзaцiя 

змiннoгo сeрeдньoгo тaкoж викoнується в зaгaльнiй сцeнi рaзoм з грaфiкaми 

фiнaнсoвих iндeксiв. 
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Рисунoк 7.23 – Приклaд  пoбудoви склaдoвих грaфiкiв з вiзуaлiзaцiєю пoхiдних 

пoкaзникiв 

        7.2.2.6 Штучнa iмуннa систeмa (ШIС) 

ШIС являється чaстинoю iнструмeнтaрiю УIСП, якa зaстoсoвується для 

синтeзу прoгнoзуючих мoдeлeй чaсoвих рядiв. В дaнiй рoбoтi ШIС прeдстaвлeнi 

двoмa oснoвними типaми: aлгoритмoм клoнaльнoгo вiдбoру (Clonalg) i 

кooпeрaтивним iммунним aлгoритмoм (Fan). Успaдкoвуючи кoнцeпцiї 

гiбридизaцiї, oбчислювaльний iнструмeнтaрiй рoзрoблeнoї  систeми, щo бaзується 

нa iммуннiй пaрaдигмi, включaє сaм пo сoбi щe ряд пaрaдигм, щo знaхoдять свoє 

вiдoбрaжeння в oб’єктнiй структурi прoeкту. 

Гiбриднi ШIС пeршoгo типу (рис. 7.24) включaють двa oснoвних клaси – 

Clonalg i Domain [287, 288]. В клaсi Clonalg рeaлiзoвaний нaбiр oпeрaтoрiв 

клoнaльнoгo вiдбoру i oснoвний цикл aлгoритму. Oб’єктaми синтeзу дaнoгo клaсу 

являються oбчислювaльнi структури, якi бeзпoсeрeдньo здiйснюють прoцeс 

oбрoбки дaних чaсoвoгo ряду. Цi структури прeдстaвлeнi бaзoвим aбстрaктним 
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клaсoм Domain. Вoни oснoвaнi нa iнших oбчислювaльних пaрaдигмaх, aлe 

знaхoдяться пiд кeрувaнням штучнoї iмуннoї систeми. Пoхiднi клaсу Domain 

мiстять спeцифiчнi для кoжнoї iз oбчислювaльних пaрaдигм влaстивoстi i мeтoди. 

Джeрeлoм дaних для пoтoмкiв Domain являється клaс TimeDataStream, функцiї 

якoгo дeтaльнo були oписaнi вищe. Рeзультaти oбчислeнь нaкoпичуються в клaсi 

Report i, зa нeoбхiднoстi, пeрeдaються в гeнeрaтoр звiтiв для привeдeння їх дo 

пoтрiбнoгo вигляду. 

 

Рисунoк 7.24 – Oб’єктнa структурa i вiднoшeння клaсiв гiбриднoї мoдeлi 

aлгoритму клoнaльнoгo вiдбoру 
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Clonalg, у вiдпoвiднoстi зi свoєю спeцифiкaцiєю, включaє сaм пo сoбi двa 

eкзeмпляри oб’єктiв клaсу пoпуляцiї (Population), oдин для oснoвнoї пoпуляцiї, 

iнший для пoпуляцiї клoнiв, a тaкoж eкзeмпляр кoнкрeтнoї oбчислювaльнoї 

структури, якoю вiн кeрує. Для нaлaштувaння aлгoритму клoнaльнoгo вiдбoру 

викoристoвується ряд пaрaмeтрiв, дoступних iз пaнeлi влaстивoстeй дoдaтку (рис. 

7.25). 

 

Рисунoк 7.25 – Влaстивoстi  вузлa aлгoритму клoнaльнoгo вiдбoру 

З тoчки зoру кoристувaцькoгo iнтeрфeйсу Clonalg виглядaє як блoк вузлoвoгo 

грaфa (ClonalgNode), нa вхiд якoгo пoдaється iнфoрмaцiя прo клaс Domain. Клaси 

GMDHDomain (пoлiнoмiaльнa нeйрoннa мeрeжa), KalmanDomain (фiльтр 

Кaлмaнa), GEPDomain (eкспрeсiя гeнiв) WNETDomain (вeйвлeт-нeйрoннa 

мeрeжa) тaкoж рeaлiзoвaнi у виглядi вузлiв грaфa i мoжуть бути пiдключeнi дo 

ClonalgNode [140, 287, 308]. Крiм цьoгo, систeмa пeрeдбaчaє мoжливiсть 

викoристaння гiбридних вузлiв (як, нaприклaд, ClonalgGmdhNode), якi 

iнкaпсулюють сaмi пo сoбi як ШIС, тaк i кeрoвaну нeю oбчислювaльну структуру. 

При цьoму пaрaмeтри гiбриднoгo вузлa oб'єднуються вiдпoвiдним чинoм, a нa 
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вхoдi зaлишaється сигнaл типу TimeDataStream, який нaявний нa вхoдaх усiх 

iнструмeнтiв, пoхiдних вiд клaсу Domain (рис. 7.26). 

 

Рисунoк 7.26 – Влaстивoстi гiбриднoгo вузлa aлгoритму клoнaльнoгo вiдбoру i 

пoлiнoмiaльнoї нeйрoннoї мeрeжi 

Кooпeрaтивний iмунний aлгoритм прeдстaвлeний клaсoм Fan, i в дaнiй 

рeaлiзaцiї iнтeгрoвaний в гiбрид з пoлiнoмiaльнoю нeйрoннoю мeрeжeю – 

GMDHFan (рис. 7.27). Функцioнaльнa структурa FanTreeNode збeрiгaє сaмa пo 

сoбi влaстивoстi чaсткoвoгo oпису (тип: лiнiйний aбo квaдрaтичний, a тaкoж 

кoeфiцiєнти) i oднoчaснo являється вузлoвoю клiтинoю кooпeрaтивнoгo 

aлгoритму. Ця структурa успaдкoвує клaс чaсткoвoгo oпису GmdhTreeNode i клaс 

вузлa мeрeжi TreeNode. Дaнi клaси тaкoж викoристoвуються в систeмi 

гeнeрaтoрoм звiтiв для вiзуaлiзaцiї мoдeлeй. В прoцeсi нaвчaння вузлoвi клiтини 

шикуються в функцioнaльну мeрeжу, якa ствoрюється нa бaзi рoзшaрувaння. 

Нoмeри шaрiв для всiх вузлoвих клiтин збeрiгaються в їх влaстивoстi 

«Нoмeр_шaру». Зaвaнтaжeння  дaних чaсoвoгo ряду здiйснюється зa дoпoмoгoю 

oб’єктiв, пoхiдних вiд TimeDataStream, a вивeдeння рeзультaтiв прoгнoзувaння – 

чeрeз oб’єкт клaсу Report. Тут тaкoж мoжнa збeрiгaти в фaйл структуру мeрeжi, 

щo нaвчилaся, i зaвaнтaжувaти гoтoву oбчислювaльну мoдeль для пoдaльшoгo 
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тeстувaння. В iнструмeнтaрiї кoристувaчa рoзрoблeний гiбридний aлгoритм 

прeдстaвлeний клaсoм GMDHFanNode з мнoжинoю пaрaмeтрiв, зoбрaжeних нa 

рисунку 7.28 [115, 116, 140].  

 

Рисунoк 7.27 – Oб’єктнa структурa i вiднoшeння клaсiв гiбриднoї мoдeлi 

кooпeрaтивнoгo iмуннoгo aлгoритму i пoлiнoмiaльнoї нeйрoннoї мeрeжi  

Нeoбхiднo вiдмiтити, щo oбчислювaльний iнструмeнтaрiй УIСП мoжнa 

рoзширяти зa рaхунoк  дoдaвaння нoвих мeтoдiв i мoдeлeй. Для ствoрeння нoвoгo 

iнструмeнту нeoбхiднo рeaлiзувaти три клaси: клaс прoгнoзуючoї мoдeлi, 

пoхiдний вiд Domain з кoнкрeтизaцiєю вiдпoвiдних aбстрaктних мeтoдiв; клaс 

aлгoритму oптимiзaцiї, пoхiдний вiд QObject i QRunnable, щo нaдaє мoжливiсть 
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зaпуску прoцeсу прoгнoзувaння у пaрaлeльнoму пoтoцi i QML-клaс вузлa для 

вiдoбрaжeння нoвoгo iнструмeнту в iнтeрфeйсi кoристувaчa. 

 

 

Рисунoк 7.28 – Влaстивoстi гiбриднoгo вузлa кooпeрaтивнoгo iмуннoгo aлгoритму 

i пoлiнoмiaльнoї нeйрoннoї мeрeжi 

 

      7.3 Виснoвки дo сьoмoгo рoздiлу 

      1.  Рoзрoблeнa кoнцeпцiя прoeкту iнфoрмaцiйнoї систeми для 

прoгнoзувaння нeлiнiйних нeстaцioнaрних чaсoвих рядів та оцінювання ризиків 

втрат, якa включaє oпис функцiй i eксплуaтaцiйних хaрaктeристик. 

      2. Нaвeдeнo тeхнiчний oпис прoeкту iнфoрмaцiйнoї систeми в мoдульнoму 

прeдстaвлeннi з oписoм iнтeрфeйсiв клaсiв, якi прeдстaвлeнi в виглядi дiaгрaм 

oб’єктнoї структури i вiднoшeнь. 

      3. Нa oснoвi рoзрoблeнoї кoнцeпцiї прoeкту iнфoрмaцiйнoї систeми ствoрeнo 

прoгрaмний дoдaтoк, який рeaлiзoвaнo нa мoвi прoгрaмувaння C++ з 

викoристaнням плaтфoрми Qt i дeклaрaтивнoї нaдбудoви  QML. 
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      4. При рoзрoбцi кoнцeпцiї прoгрaмнoї систeми УIСП пeрeдбaчaлoся ствoрeння 

вiдкритoї aрхiтeктури, якa дoзвoляє нaрoщувaти oбчислювaльнi мoжливoстi 

iнструмeнтaрiю зa рaхунoк дoдaвaння зoвнiшнiх прoгрaмних мoдулiв, щo 

пiдключaються дo систeми. 

      5. Ствoрeнa iнфoрмaцiйнa систeмa є крoсплaтфoрмeннoю нa рiвнi пoчaткoвoгo 

кoду i мoжe функцioнувaти нa бiльшoстi пoпулярних нa сьoгoднi oпeрaцiйних 

систeм, включaючи Windows, MacOS i Linux. 

     6. Грaфiчний iнтeрфeйс систeми дає можливість нaклaдaти мiнiмaльнi вимoги 

дo кiнцeвих кoристувaчiв стoсoвнo нeoбхiдних нaвичoк рoбoти з iнструмeнтaрiєм, 

зoкрeмa, знaння бaзoвoгo нaбoру oпeрaцiй при взaємoдiї  з цiльoвoю плaтфoрмoю, 

a тaкoж рoзумiння тeрмiнoлoгiї, щo викoристoвується при oписі зaстoсoвaних 

oбчислювaльних мeтoдiв.  
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ЗAГAЛЬНI  ВИСНOВКИ 
 

У рoбoтi вирiшeнo нaукoвo-прaктичну прoблeму рoзрoблeння мeтoдiв i 

зaсoбiв мaтeмaтичнoгo мoдeлювaння i прoгнoзувaння нeлiнiйних нeстaцioнaрних 

фiнaнсoвo-eкoнoмiчних прoцeсiв, a тaкoж oцiнювaння фiнaнсoвих ризикiв з 

викoристaнням прoгнoзiв вoлaтильнoстi. Нa oснoвi зaпрoпoнoвaних мoдeлeй, 

мeтoдiв, стaтистичних критeрiїв якoстi i мeтoдик ствoрeнo iнфoрмaцiйну 

тeхнoлoгiю i систeму пiдтримки прийняття рiшeнь для рoзв’язaння прaктичних 

зaдaч мoдeлювaння i прoгнoзувaння фiнaнсoвo-eкoнoмiчних прoцeсiв тa 

oцiнювaння фiнaнсoвих ризикiв.  

При цьoму oтримaнo тaкi нaукoвi i прaктичнi рeзультaти:  

1. Викoнaнo aнaлiз вiдoмих структур мoдeлeй нeстaцioнaрних 

гeтeрoскeдaстичних прoцeсiв тa мeтoдiв їх пoбудoви зa стaтистичними дaними. 

Встaнoвлeнo мoжливi прoблeми з мoдeлювaння пoширeних нeстaцioнaрних 

прoцeсiв тa мoжливoстi зaстoсувaння мoдeлeй вoлaтильнoстi для oцiнювaння 

фiнaнсoвих ризикiв з мeтoю пiдвищeння тoчнoстi oцiнoк мoжливих втрaт.  

2. Зaпрoпoнoвaнo нoвi структури мoдeлeй гeтeрoскeдaстичних прoцeсiв у 

фoрмi мoдeлeй стoхaстичнoї вoлaтильнoстi тa удoскoнaлeних узaгaльнeних 

aвтoрeгрeсiйних структур з умoвнoю гeтeрoскeдaстичнiстю, якi зaбeзпeчують 

пiдвищeння якoстi oцiнoк прoгнoзiв вoлaтильнoстi нa 3-5% i тoчнoстi oцiнювaння 

фiнaнсoвих ризикiв нa 2,5-3,0%.  

3. Рoзрoблeнo гiбридний мeтoд структурнo-пaрaмeтричнoгo синтeзу МГУA-

нeйрoнних мeрeж з викoристaнням eвoлюцiйних oбчислювaльних мeтoдiв для 

рoзв’язaння зaдaч прoгнoзувaння нeстaцioнaрних чaсoвих рядiв. Зaвдяки 

зaстoсувaнню eвoлюцiйних oбчислювaльних мeтoдiв дoсягнутo пiдвищeння 

aдeквaтнoстi мaтeмaтичних мoдeлeй у фoрмi МГУA-нeйрoнних мeрeж у 

сeрeдньoму нa 5,5%.  

4. Рoзрoблeнo рoбaстний oптимaльний фiльтр Кaлмaнa для oцiнювaння 

стaнiв нeлiнiйних нeстaцioнaрних систeм тa зглaджувaння oцiнoк вoлaтильнoстi з 
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мeтoю пoдaльшoгo пiдвищeння якoстi прoгнoзувaння умoвнoї диспeрсiї. 

Викoнaнo тeoрeтичний aнaлiз збiжнoстi oцiнoк, oтримaних зa oптимaльним 

фiльтрoм.  

5. Викoнaнo пaрaмeтричний синтeз фiльтрa Кaлмaнa для прoгнoзувaння 

нeстaцioнaрних чaсoвих рядiв з викoристaнням eвoлюцiйних oбчислювaльних 

мeтoдiв i нaвчaння з пiдкрiплeнням. Фiльтр викoристaнo у ствoрeнiй 

iнфoрмaцiйнiй тeхнoлoгiї aнaлiзу нeстaцioнaрних прoцeсiв з мeтoю змeншeння 

впливу випaдкoвих зoвнiшнiх збурeнь i пoхибoк вимiрiв нa aдeквaтнiсть 

мaтeмaтичних мoдeлeй тa якiсть oцiнoк прoгнoзiв.  

6. Рoзрoблeнo мeтoд oцiнювaння пaрaмeтрiв мoдeлeй вoлaтильнoстi зa 

мeтoдoм Мoнтe-Кaрлo для мaркoвських лaнцюгiв, який зaбeзпeчує oтримaння 

нeзмiщeних eфeктивних oцiнoк пaрaмeтрiв мoдeлeй нeстaцioнaрних 

гeтeрoскeдaстичних прoцeсiв. Мeтoд хaрaктeризується унiвeрсaльнiстю 

зaстoсувaння в умoвaх дoслiджeння фaктичних прoцeсiв з рiзними типaми 

рoзпoдiлiв ймoвiрнoстeй.  

7. Зaпрoпoнoвaнo мeтoд oцiнювaння ринкoвих фiнaнсoвих ризикiв з 

викoристaнням прoгнoзiв вoлaтильнoстi, oцiнeних зa мoдeлями 

гeтeрoскeдaстичних прoцeсiв, рoзрoблeними зa фaктичними стaтистичними 

дaними. Пoкaзaнo, щo тaкий пiдхiд дo oцiнювaння фiнaнсoвих ризикiв дaє 

мoжливiсть змeншити пoхибки oцiнoк мoжливих втрaт  у сeрeдньoму нa 3-5%.  

8. Ствoрeнo мeтoд oцiнювaння oпeрaцiйних aктуaрних ризикiв з 

викoристaнням рoзрoблeнoї мoдeлi у виглядi бaгaтoвимiрнoгo рoзпoдiлу 

мoжливих втрaт.  

9. Рoзрoблeнo тa рeaлiзoвaнo прoгрaмнo aрхiтeктуру i функцioнaльну схeму 

iнфoрмaцiйнoї систeми пiдтримки прийняття рiшeнь (СППР)  для прoгнoзувaння 

нeлiнiйних нeстaцioнaрних процесів та їх дисперсії (волатильності) і oцiнювaння 

фiнaнсoвих ризикiв. Систeмa хaрaктeризується унiвeрсaльнiстю зaстoсувaння тa 

мoжливiстю рoзширeння та модифікації її функцioнaльних мoжливoстeй, 

спрямoвaних нa ствoрeння мoдeлeй нoвих структур для рoзв’язaння прaктичних 
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зaдaч мoдeлювaння, прoгнoзувaння рoзвитку нeстaцioнaрних прoцeсiв тa 

oцiнювaння супутнiх фiнaнсoвих ризикiв.  

Розроблені методики аналізу нелінійних нестаціонарних процесів та 

оцінювання супутніх фінансових ризиків з використанням СППР впроваджено у 

практику у фінансових організаціях, зокрема, у банківській системі: ”Райффайзен 

БАНК АВАЛЬ”, ПАТ “Альфа-банк”, а також у страхових  компаніях: СК ПрАТ 

“Європейський страховий альянс”, СК “Саламандра-Україна”.    

 Результати дисертаційної роботи впроваджено у вигляді методів і засобів 

побудови математичних моделей нелінійних нестаціонарних процесів у 

навчальному процесі кафедри якості, стандартизації та управління проектами 

Черкаського національного університету ім. Б Хмельницького. 

 Теоретичні і практичні результати та розробки, отримані у процесі виконання 

дисертаційного дослідження, мають широкі перспективи для подальшого 

впровадження у практику оцінювання та прогнозування фінансових ризиків 

практично для будь-яких видів господарської діяльності, оскільки проблема 

аналізу та прогнозування можливих фінансових втрат є надзвичайно актуальною 

для всіх видів фінансових установ та промислових підприємств.  
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ДОДАТОК Б 

 
МОДУЛІ ГРАФІКИ 

 
mport QtQuick 2.3 
import GUI 1.0 
import UI.Singletons 1.0 
 
CanvasItemBase 
{ 
    id: canvasItem 
 
    property color backgroundColor: Palette.nodeGraphBackground 
 
    gridColor: Palette.nodeGraphGrid 
 
    width: xScale.rightBnd 
    height: yScale.rightBnd 
 
    Connections{ 
        target: xScale.scaleModel 
        onScaleUpdated: update() 
    } 
 
    Connections{ 
        target: yScale.scaleModel 
        onScaleUpdated: update() 
    } 
 
    Rectangle{ 
        anchors.fill: parent 
        color: backgroundColor 
        z: -1 
    } 
} 
#include "canvasitembase.h" 
 
#include <QSGGeometryNode> 
#include <QSGGeometry> 
#include <QSGFlatColorMaterial> 
 
CanvasItemBase::CanvasItemBase(QQuickItem *parent) : 
    QQuickItem(parent) 
{ 
    m_xScale = 0; 
    m_yScale = 0; 
    m_gridColor = QColor(56, 56, 56); 



396 
 

 
 

    m_horizontalLines = true; 
    m_verticalLines = true; 
 
    setFlag(ItemHasContents, true); 
    setAntialiasing(false); 
} 
 
QSGNode *CanvasItemBase::updatePaintNode(QSGNode *oldNode, 
QQuickItem::UpdatePaintNodeData *) 
{     
    QSGGeometryNode *node = 0; 
    QSGGeometry *geometry = 0; 
 
    qreal w = width(); 
    qreal h = height(); 
 
    /* create lines*/ 
 
    QList<float> vert; 
 
    int tickIterator = 1; 
    qreal tickValue, x = 0, vx; 
    int vCount = 0, hCount = 0; 
 
    while(x < w && m_verticalLines) 
    { 
        tickValue = m_xScale->scaleModel()->getTickValue(tickIterator++, m_xScale->delta()); 
        x = m_xScale->itemLen() * m_xScale->scaleModel()->getNormValue(tickValue); 
        vx = qRound(m_xScale->inverted() ? w - x : x); 
 
        vert.append(vx); 
        vCount++; 
    } 
 
    tickIterator = 1; x = 0; 
 
    while(x < h && m_horizontalLines) 
    { 
        tickValue = m_yScale->scaleModel()->getTickValue(tickIterator++, m_yScale->delta()); 
        x = m_yScale->itemLen() * m_yScale->scaleModel()->getNormValue(tickValue); 
        vx = qRound(m_yScale->inverted() ? h - x : x); 
 
        vert.append(vx); 
        hCount++; 
    } 
 
    int lineCount = vCount + hCount; 
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    /* draw lines */ 
 
    if (!oldNode) { 
        node = new QSGGeometryNode; 
 
        // set geometry 
        geometry = new QSGGeometry(QSGGeometry::defaultAttributes_Point2D(), lineCount * 
2); 
        geometry->setLineWidth(1); 
        geometry->setDrawingMode(GL_LINES); 
        node->setGeometry(geometry); 
        node->setFlag(QSGNode::OwnsGeometry); 
 
        // set material 
        QSGFlatColorMaterial *material = new QSGFlatColorMaterial; 
        material->setColor(m_gridColor); 
        node->setMaterial(material); 
        node->setFlag(QSGNode::OwnsMaterial); 
 
    } else { 
        node = static_cast<QSGGeometryNode *>(oldNode); 
        geometry = node->geometry(); 
        geometry->allocate(lineCount * 2); 
    } 
 
    QSGGeometry::Point2D *v = geometry->vertexDataAsPoint2D(); 
 
    // write the vertical lines 
    for(int i = 0; i < vCount; i++) 
    { 
        v[i * 2].set(vert.at(i), 0); 
        v[i * 2 + 1].set(vert.at(i), h); 
    } 
 
    // write the horizontal lines 
    for(int i = vCount; i < lineCount; i++) 
    { 
        v[i * 2].set(0, vert.at(i)); 
        v[i * 2 + 1].set(w, vert.at(i)); 
    } 
 
    node->markDirty(QSGNode::DirtyGeometry); 
 
    return node; 
} 
#ifndef CANVASITEMBASE_H 
#define CANVASITEMBASE_H 
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#include <QQuickItem> 
#include "scaleitembase.h" 
 
class CanvasItemBase : public QQuickItem 
{ 
    Q_OBJECT 
 
    Q_PROPERTY(ScaleItemBase* xScale MEMBER m_xScale NOTIFY xScaleChanged) 
    Q_PROPERTY(ScaleItemBase* yScale MEMBER m_yScale NOTIFY yScaleChanged) 
    Q_PROPERTY(QColor gridColor MEMBER m_gridColor NOTIFY gridColorChanged) 
    Q_PROPERTY(bool horizontalLines MEMBER m_horizontalLines NOTIFY 
horizontalLinesChanged) 
    Q_PROPERTY(bool verticalLines MEMBER m_verticalLines NOTIFY verticalLinesChanged) 
 
public: 
    explicit CanvasItemBase(QQuickItem *parent = 0); 
    QSGNode *updatePaintNode(QSGNode *oldNode, UpdatePaintNodeData *);    
 
signals: 
    void xScaleChanged(ScaleItemBase* arg); 
    void yScaleChanged(ScaleItemBase* arg);     
    void gridColorChanged(QColor arg); 
    void horizontalLinesChanged(bool arg); 
    void verticalLinesChanged(bool arg); 
 
protected: 
    ScaleItemBase* m_xScale; 
    ScaleItemBase* m_yScale; 
    QColor m_gridColor; 
    bool m_horizontalLines; 
    bool m_verticalLines; 
}; 
 
#endif // CANVASITEMBASE_H 
 
#include <QtDebug> 
#include "connectionbase.h" 
 
#include <QSGGeometryNode> 
#include <QSGGeometry> 
#include <QSGFlatColorMaterial> 
#include <QtCore/qmath.h> 
 
ConnectionBase::ConnectionBase(QQuickItem *parent) : 
    QQuickItem(parent) 
{ 
    m_startAnchor = 0; 
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    m_endAnchor = 0; 
    m_captionItem = 0; 
 
    m_arrowLength = 10; 
    m_arrowWidth = 4; 
    m_useStartEdgeDetection = true; 
    m_useEndEdgeDetection = true; 
    m_captionOffset = 10; 
 
    setFlag(ItemHasContents, true); 
    setAntialiasing(true);     
} 
 
QSGNode *ConnectionBase::updatePaintNode(QSGNode *oldNode, 
QQuickItem::UpdatePaintNodeData *) 
{ 
    QSGGeometryNode *node = 0; 
    QSGGeometry *geometry = 0; 
 
    /* draw line */ 
 
    if (!oldNode) { 
        node = new QSGGeometryNode; 
 
        // set geometry 
        geometry = new QSGGeometry(QSGGeometry::defaultAttributes_Point2D(), 6); 
        geometry->setLineWidth(1); 
        geometry->setDrawingMode(GL_LINES); 
        node->setGeometry(geometry); 
        node->setFlag(QSGNode::OwnsGeometry); 
 
        // set material 
        QSGFlatColorMaterial *material = new QSGFlatColorMaterial; 
        material->setColor(QColor(0, 0, 0)/*m_gridColor*/); 
        node->setMaterial(material); 
        node->setFlag(QSGNode::OwnsMaterial); 
 
    } else { 
        node = static_cast<QSGGeometryNode *>(oldNode); 
        geometry = node->geometry(); 
        geometry->allocate(6); 
    } 
 
    QSGGeometry::Point2D *v = geometry->vertexDataAsPoint2D(); 
 
    /* find the start and end points */ 
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    float start_x, start_y, end_x, end_y;         
 
    if(m_startAnchor->x() <= m_endAnchor->x()){start_x = 0.0; end_x = width();} 
    else {start_x = width(); end_x = 0.0;} 
 
    if(m_startAnchor->y() <= m_endAnchor->y()){start_y = 0.0; end_y = height();} 
    else {start_y = height(); end_y = 0.0;} 
 
    /* find the anchor item edge */ 
 
    float margin_x = 0.0, margin_y = 0.0; 
 
    if(m_useStartEdgeDetection){ 
 
        margin_x = 0.5 * m_startAnchor->width() * (m_startAnchor->x() <= m_endAnchor->x() ? -
1.0 : 1.0); 
        margin_y = end_x == start_x ? 0.5 * m_startAnchor->height() : margin_x * (end_y - 
start_y) / (end_x - start_x); 
 
        if(qAbs(margin_y) >= 0.5 * m_startAnchor->height()){ 
            margin_y = 0.5 * m_startAnchor->height() * (m_startAnchor->y() <= m_endAnchor->y() 
? -1.0 : 1.0); 
            margin_x = margin_y * (end_x - start_x) / (end_y - start_y); 
        } 
        start_x -= margin_x; 
        start_y -= margin_y; 
    } 
 
    if(m_useEndEdgeDetection){ 
 
        margin_x = 0.5 * m_endAnchor->width() * (m_startAnchor->x() <= m_endAnchor->x() ? 
1.0 : -1.0); 
        margin_y = end_x == start_x ? 0.5 * m_endAnchor->height() : margin_x * (end_y - 
start_y) / (end_x - start_x); 
 
        if(qAbs(margin_y) >= 0.5 * m_endAnchor->height()){ 
            margin_y = 0.5 * m_endAnchor->height() * (m_startAnchor->y() <= m_endAnchor->y() 
? 1.0 : -1.0); 
            margin_x = margin_y * (end_x - start_x) / (end_y - start_y); 
        } 
        end_x -= margin_x; 
        end_y -= margin_y; 
    } 
 
    v[0].set(start_x, start_y); 
    v[1].set(end_x, end_y); 
 
    /* find the arrow lines */ 
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    float arcLength = qSqrt((end_x - start_x) * (end_x - start_x) + (end_y - start_y) * (end_y - 
start_y)); 
    float scale = arcLength >= m_arrowLength ? 1.0 : arcLength / m_arrowLength; 
 
    float arrow_x = end_x + (start_x - end_x) * m_arrowLength * scale / arcLength; 
    float arrow_y = end_y + (start_y - end_y) * m_arrowLength * scale / arcLength; 
 
    float d = m_arrowWidth / qSqrt(1.0 + (arrow_x - end_x) * (arrow_x - end_x) / ((end_y - 
arrow_y) * (end_y - arrow_y))); 
    float delta_y = (end_y == arrow_y) ? m_arrowWidth : d*(end_x - arrow_x) / (end_y - 
arrow_y); 
 
    v[2].set(arrow_x - d, arrow_y + delta_y); 
    v[3].set(end_x, end_y); 
 
    v[4].set(arrow_x + d, arrow_y - delta_y); 
    v[5].set(end_x, end_y); 
 
    /* set caption */ 
 
    if(m_captionItem){ 
 
        float offsetX = (end_x - start_x) * m_captionOffset / arcLength; 
        float offsetY = (end_y - start_y) * m_captionOffset / arcLength; 
 
        m_captionItem->setX(start_x > end_x ? end_x - offsetX : end_x - m_captionItem->width() 
- offsetX); 
        m_captionItem->setY(start_y > end_y ? end_y - offsetY : end_y - m_captionItem-
>height() - offsetY); 
    } 
 
    node->markDirty(QSGNode::DirtyGeometry); 
 
    return node; 
} 
 
qreal ConnectionBase::hitTest(qreal hitX, qreal hitY) 
{ 
    qreal x1 = m_startAnchor->x() - this->x(); 
    qreal y1 = m_startAnchor->y() - this->y(); 
    qreal a = m_endAnchor->x() - m_startAnchor->x(); 
    qreal b = m_endAnchor->y() - m_startAnchor->y(); 
    qreal x = (a * a * hitX + b * b * x1 - a * b * (y1 - hitY)) / (a * a + b * b); 
    qreal y = b * (x - x1) / a + y1; 
 
    return qSqrt((x - hitX) * (x - hitX) + (y - hitY) * (y - hitY)); 
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} 
 
#ifndef CONNECTIONBASE_H 
#define CONNECTIONBASE_H 
 
#include <QQuickItem> 
 
class ConnectionBase : public QQuickItem 
{ 
    Q_OBJECT 
 
    Q_PROPERTY(QQuickItem* startAnchor MEMBER m_startAnchor NOTIFY 
startAnchorChanged) 
    Q_PROPERTY(QQuickItem* endAnchor MEMBER m_endAnchor NOTIFY 
endAnchorChanged) 
    Q_PROPERTY(bool useStartEdgeDetection MEMBER m_useStartEdgeDetection NOTIFY 
useStartEdgeDetectionChanged) 
    Q_PROPERTY(bool useEndEdgeDetection MEMBER m_useEndEdgeDetection NOTIFY 
useEndEdgeDetectionChanged) 
    Q_PROPERTY(QQuickItem* captionItem MEMBER m_captionItem NOTIFY 
captionItemChanged) 
 
public: 
    explicit ConnectionBase(QQuickItem *parent = 0); 
    QSGNode *updatePaintNode(QSGNode *oldNode, UpdatePaintNodeData *); 
 
    Q_INVOKABLE qreal hitTest(qreal hitX, qreal hitY); 
 
signals:     
    void startAnchorChanged(QQuickItem* startAnchor); 
    void endAnchorChanged(QQuickItem* endAnchor);     
    void useStartEdgeDetectionChanged(bool useStartEdgeDetection); 
    void useEndEdgeDetectionChanged(bool useEndEdgeDetection);     
    void captionItemChanged(QQuickItem* captionItem); 
 
protected: 
    QQuickItem* m_startAnchor; 
    QQuickItem* m_endAnchor; 
    int m_arrowLength; 
    int m_arrowWidth; 
    bool m_useStartEdgeDetection; 
    bool m_useEndEdgeDetection; 
    QQuickItem* m_captionItem; 
    int m_captionOffset; 
}; 
 
#endif // CONNECTIONBASE_H 
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import QtQuick 2.4 
 
Item { 
    id: connectionInPort 
 
    property real arrowStartX: 10.0 
    property real arrowStartY: -20.0 
    property bool connected: false 
    property string caption: "" 
 
    readonly property real arrowCrossX: width/2 - (width/2 - arrowStartX) * height/2 / 
(height/2 + Math.abs(arrowStartY)) 
 
    ConnectionItem{ 
        id: connection         
        useStartEdgeDetection: connected 
        startAnchor: outTile 
        endAnchor: inTile 
        caption: connectionInPort.caption 
 
        MouseArea{ 
            anchors.fill: parent 
            anchors.margins: -5 
            enabled: connected 
 
            onDoubleClicked: 
                if(connection.hitTest(mouseX, mouseY) <= 10.0){ 
                    connection.startAnchor = outTile 
                    connection.endAnchor = inTile 
                    connection.parent = connectionInPort 
                    connected = false 
                } 
        } 
    } 
    MouseArea{ 
        id: clickArea 
        x: arrowStartX < arrowCrossX ? arrowStartX : arrowCrossX 
        y: arrowStartY 
        width: Math.abs(arrowCrossX - arrowStartX) 
        height: Math.abs(arrowStartY) 
        enabled: !connected 
 
        drag.target: outTile 
        drag.threshold: 0 
        drag.smoothed: false 
 
        onReleased: if(drag.active && outTile.Drag.target !== null){ 
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                        connection.startAnchor = outTile.Drag.target.parent 
                        connection.endAnchor = connectionInPort.parent 
                        connection.parent = connectionInPort.parent.parent 
                        connected = true 
                        //outTile.Drag.drop(); 
                    } 
 
 
        Rectangle{ 
            anchors.fill: parent 
            color: "transparent" 
            border.color: "black" 
            visible: false 
        } 
    } 
    Rectangle{ 
        id: outTile 
 
        x: clickArea.pressed ? clickArea.x + clickArea.mouseX : 
                               (arrowStartX < arrowCrossX ? clickArea.x + 5 : clickArea.x + clickArea.width - 
5) 
        y: clickArea.pressed ? clickArea.y + clickArea.mouseY : clickArea.y + 5 
 
        width: 10; height: 10 
        transform: Translate{x: -5; y: -5} 
        color: "transparent" 
        border.color: "black" 
 
        Drag.active: clickArea.drag.active 
        Drag.keys: [ "in" ] 
        Drag.hotSpot.x: width / 2 
        Drag.hotSpot.y: height / 2 
 
 
        visible: false 
    } 
    Item{ 
        id: inTile 
        x: parent.width/2 
        y: parent.height/2 
        width: parent.width 
        height: parent.height 
        transform: Translate{x: -width/2; y: -height/2} 
    }     
} 
 
import QtQuick 2.4 
import GUI 1.0 
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import UI.Singletons 1.0 
 
ConnectionBase 
{ 
    id: connectionItem 
 
    property string caption: "" 
 
    captionItem: connectionCaption 
 
    x: (startAnchor && endAnchor) ? Math.min(startAnchor.x, endAnchor.x) : 0 
    y: (startAnchor && endAnchor) ? Math.min(startAnchor.y, endAnchor.y) : 0 
    width: (startAnchor && endAnchor) ? Math.abs(endAnchor.x - startAnchor.x) : 0 
    height: (startAnchor && endAnchor) ? Math.abs(endAnchor.y - startAnchor.y) : 0 
 
    Text{ 
        id: connectionCaption 
        text: caption 
        color: Palette.windowTextSelected //Palette.windowText 
        font.family: Prefs.uiTextFontFamily 
        font.pointSize: Prefs.uiTextFontPointSize 
        renderType: Text.NativeRendering 
        visible: caption == "" ? false : true 
    } 
} 
import QtQuick 2.4 
 
DropArea { 
    id: connectionOutPort 
 
    keys: ["in"] 
    onDropped: { 
        console.log("dropped") 
        //drag.source.parent.connect(connectionOutPort) 
    } 
 
    ConnectionItem{ 
        useEndEdgeDetection: false 
        startAnchor: outTile 
        endAnchor: inTile 
 
        //visible: false 
    } 
    MouseArea{ 
        id: clickArea 
        x: parent.width/2 - 10 
        y: parent.height 
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        width: 20 
        height: 20 
 
        drag.target: inTile 
        drag.threshold: 0 
        drag.smoothed: false 
 
        Rectangle{ 
            anchors.fill: parent 
            color: "transparent" 
            border.color: "black" 
            visible: false 
        } 
    } 
    Rectangle{ 
        id: inTile 
 
        x: clickArea.pressed ? clickArea.x + clickArea.mouseX : parent.width / 2 
        y: clickArea.pressed ? clickArea.y + clickArea.mouseY : clickArea.y + 15 
 
        width: 10; height: 10 
        transform: Translate{x: -5; y: -5} 
        color: "transparent" 
        border.color: "black" 
 
        //Drag.active: drag.active 
 
        visible: false 
    } 
    Item{ 
        id: outTile 
        x: parent.width/2 
        y: parent.height/2 
        width: parent.width 
        height: parent.height 
        transform: Translate{x: -width/2; y: -height/2} 
    } 
} 
 
#include "digscale.h" 
#include <QtCore/qmath.h> 
 
DigScale::DigScale(QObject *parent) : 
    ScaleModel(parent) 
{ 
    m_basis.clear(); 
    m_basis << 1.0 << 2.0 << 5.0 << 10.0; 
} 
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qreal DigScale::createTicks(int maxTicks) 
{ 
    if(maxTicks <= 0) maxTicks = 1; 
 
    /* 
        Создаем тики для шкалы с непрерывными значениями 
    */ 
 
    qreal delta = (m_rightValue - m_leftValue) / maxTicks; 
    if(delta < 1.0) delta = 1.0; 
 
    /* 
        Получаем показатель степени 
    */ 
    qreal base = qFloor(qLn(delta) / ln10); 
    qreal powBase = qPow(10.0, base); 
 
    /* 
        Получаем нормализованный шаг в интервале от 1.0 до 10.0 
    */ 
    delta /= powBase; 
 
    /* 
        Подбираем ближайший больший шаг 
    */ 
 
    for(int i = 0; i < m_basis.size() - 1; i++) 
        if(delta > m_basis.at(i) && delta <= m_basis.at(i + 1)){ 
            delta = m_basis.at(i + 1); break; 
        } 
 
    /* 
        Получаем обновленный шаг 
    */ 
    delta *= powBase; 
    return delta; 
} 
 
void DigScale::shift(int numSteps, qreal stepSize) 
{ 
    /* compute new boundaries */ 
    qreal dltValue = stepSize * numSteps; 
 
    /* clump the boundaries */ 
    m_leftValue = qRound(m_leftValue - dltValue); 
    m_rightValue = qRound(m_rightValue - dltValue); 
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    emit scaleUpdated(false); 
} 
 
QString DigScale::getFormattedValue(qreal rawValue, qreal delta) 
{ 
    Q_UNUSED(delta); 
    return QString("%1").arg(qRound(rawValue)); 
} 
 
qreal DigScale::getRoundedValue(qreal rawValue, qreal delta) 
{ 
    Q_UNUSED(delta); 
    return qRound(rawValue); 
} 
 
#ifndef DIGSCALE_H 
#define DIGSCALE_H 
 
#include <QObject> 
#include "scalemodel.h" 
 
class DigScale : public ScaleModel 
{ 
    Q_OBJECT 
public: 
    explicit DigScale(QObject *parent = 0); 
 
    Q_INVOKABLE qreal createTicks(int maxTicks); 
    Q_INVOKABLE void shift(int numSteps, qreal stepSize); 
    Q_INVOKABLE QString getFormattedValue(qreal rawValue, qreal delta); 
    Q_INVOKABLE qreal getRoundedValue(qreal rawValue, qreal delta); 
 
signals: 
 
public slots: 
 
}; 
 
#endif // DIGSCALE_H 
 
import QtQuick 2.3 
import GUI 1.0 
 
GraphItemBase 
{ 
    id: graphItem 
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    width: xScale.rightBnd 
    height: yScale.rightBnd 
 
    Connections{ 
        target: xScale.scaleModel 
        onScaleUpdated: update() 
    } 
 
    Connections{ 
        target: yScale.scaleModel 
        onScaleUpdated: update() 
    } 
 
    onXDataChanged: update() 
    onYDataChanged: update() 
} 
 
#include "graphitembase.h" 
 
#include <QSGGeometryNode> 
#include <QSGGeometry> 
#include <QSGFlatColorMaterial> 
#include <QApplication> 
#include <QPalette> 
 
GraphItemBase::GraphItemBase(QQuickItem *parent) : 
    CanvasItemBase(parent) 
{ 
    m_strokeColor = QApplication::palette().color(QPalette::Active, QPalette::Text); 
} 
 
QSGNode *GraphItemBase::updatePaintNode(QSGNode *oldNode, 
QQuickItem::UpdatePaintNodeData *) 
{ 
    QSGGeometryNode *node = 0; 
    QSGGeometry *geometry = 0; 
 
    qreal w = width(); 
    qreal h = height(); 
 
    /* create graph*/ 
 
    QList<float> vert; 
 
    qreal x, y, vx, vy, nx = 0; 
 
    for(int i = 0; i < m_xData.size(); i++) 
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    { 
        x = i == 0 ? m_xScale->itemLen() * m_xScale->scaleModel()-
>getNormValue(m_xData.at(i)) : nx; 
        nx = i < m_xData.size() - 1 ? m_xScale->itemLen() * m_xScale->scaleModel()-
>getNormValue(m_xData.at(i + 1)) : x; 
 
        if(nx > 0) 
        { 
            y = m_yScale->itemLen() * m_yScale->scaleModel()->getNormValue(m_yData.at(i)); 
            vx = m_xScale->inverted() ? w - x : x; 
            vy = m_yScale->inverted() ? h - y : y; 
 
            vert.append(vx); 
            vert.append(vy); 
 
            if(x > w) break; 
        } 
    } 
 
    int segCount = vert.size() / 2; 
 
    /* draw lines */ 
 
    if (!oldNode) { 
        node = new QSGGeometryNode; 
 
        // set geometry 
        geometry = new QSGGeometry(QSGGeometry::defaultAttributes_Point2D(), segCount); 
        geometry->setLineWidth(1); 
        geometry->setDrawingMode(GL_LINE_STRIP); 
        node->setGeometry(geometry); 
        node->setFlag(QSGNode::OwnsGeometry); 
 
        // set material 
        QSGFlatColorMaterial *material = new QSGFlatColorMaterial; 
        material->setColor(m_strokeColor); 
        node->setMaterial(material); 
        node->setFlag(QSGNode::OwnsMaterial); 
 
    } else { 
        node = static_cast<QSGGeometryNode *>(oldNode); 
        geometry = node->geometry(); 
        geometry->allocate(segCount); 
    } 
 
    QSGGeometry::Point2D *v = geometry->vertexDataAsPoint2D(); 
 
    for(int i = 0; i < segCount; i++) 
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        v[i].set(vert.at(i * 2), vert.at(i * 2 + 1)); 
 
    node->markDirty(QSGNode::DirtyGeometry); 
 
    return node; 
} 
 
#ifndef GRAPHITEMBASE_H 
#define GRAPHITEMBASE_H 
 
#include <QQuickItem> 
#include "canvasitembase.h" 
 
class GraphItemBase : public CanvasItemBase 
{ 
    Q_OBJECT 
 
    Q_PROPERTY(QList<qreal> xData MEMBER m_xData NOTIFY xDataChanged) 
    Q_PROPERTY(QList<qreal> yData MEMBER m_yData NOTIFY yDataChanged) 
    Q_PROPERTY(QColor strokeColor MEMBER m_strokeColor NOTIFY strokeColorChanged) 
 
public: 
    explicit GraphItemBase(QQuickItem *parent = 0); 
    QSGNode *updatePaintNode(QSGNode *oldNode, UpdatePaintNodeData *); 
 
signals: 
    void xDataChanged(const QList<qreal>& arg); 
    void yDataChanged(const QList<qreal>& arg); 
    void strokeColorChanged(QColor arg); 
 
protected: 
    QList<qreal> m_xData; 
    QList<qreal> m_yData; 
    QColor m_strokeColor; 
}; 
 
#endif // GRAPHITEMBASE_H 
 
import QtQuick 2.3 
 
CanvasItem { 
    id: gridItem 
 
    property alias mice: mouseArea 
 
    MouseArea{ 
        id: mouseArea 
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        anchors.fill: parent 
        acceptedButtons: Qt.MiddleButton 
        cursorShape: mouseArea.pressed ? Qt.SizeAllCursor : Qt.ArrowCursor 
        hoverEnabled: true 
 
        property point oldPos 
        property point newPos 
 
        onPressed: oldPos = Qt.point(mouse.x, mouse.y); 
 
        onPositionChanged:{ 
            newPos = Qt.point(mouse.x, mouse.y); 
 
            if(mouseArea.pressed){ 
                if(xScale.enabled) xScale.scaleModel.shift((xScale.inverted ? -1.0 : 1.0) * (newPos.x - 
oldPos.x) / xScale.itemLen); 
                if(yScale.enabled) yScale.scaleModel.shift((yScale.inverted ? -1.0 : 1.0) * (newPos.y - 
oldPos.y) / yScale.itemLen); 
                oldPos = newPos; 
            } 
        } 
 
        onWheel:{ 
            if(xScale.enabled && xScale.scalingEnabled){ 
                xScale.scaleModel.scaleBase += wheel.angleDelta.y > 0 ? 1 : -1; 
                xScale.scaleModel.scale(Math.abs((xScale.inverted ? width : 0.0) - wheel.x) / 
xScale.itemLen); 
            } 
            if(yScale.enabled && yScale.scalingEnabled){ 
                yScale.scaleModel.scaleBase += wheel.angleDelta.y > 0 ? 1 : -1; 
                yScale.scaleModel.scale(Math.abs((yScale.inverted ? height : 0.0) - wheel.y) / 
yScale.itemLen); 
            } 
        } 
    } 
} 
 
#include "gui.h" 
 
#include "scalemodel.h" 
#include "digscale.h" 
#include "timescale.h" 
#include "scaleitembase.h" 
#include "canvasitembase.h" 
#include "graphitembase.h" 
#include "huditembase.h" 
#include "connectionbase.h" 
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void initGUI(){ 
 
    // GUI library types 
    qmlRegisterType<ScaleModel, 1>("GUI", 1, 0, "ScaleModel"); 
    qmlRegisterType<DigScale, 1>("GUI", 1, 0, "DigScale"); 
    qmlRegisterType<TimeScale, 1>("GUI", 1, 0, "TimeScale"); 
    qmlRegisterType<ScaleItemBase, 1>("GUI", 1, 0, "ScaleItemBase"); 
    qmlRegisterType<CanvasItemBase, 1>("GUI", 1, 0, "CanvasItemBase"); 
    qmlRegisterType<GraphItemBase, 1>("GUI", 1, 0, "GraphItemBase"); 
    qmlRegisterType<HUDItemBase, 1>("GUI", 1, 0, "HUDItemBase"); 
    qmlRegisterType<ConnectionBase, 1>("GUI", 1, 0, "ConnectionBase"); 
} 
 
#ifndef GUI_H 
#define GUI_H 
 
#include <QtQml> 
 
void initGUI(); 
 
#endif // GUI_H 
 
import QtQuick 2.3 
import GUI 1.0 
 
HUDItemBase 
{ 
    id: hudItem 
 
    width: xScale.rightBnd 
    height: yScale.rightBnd 
 
    Connections{ 
        target: xScale.scaleModel 
        onScaleUpdated: update() 
    } 
 
    Connections{ 
        target: yScale.scaleModel 
        onScaleUpdated: update() 
    } 
 
    onPtrCrossEnabledChanged: update() 
    onPtrCrossXChanged: update() 
    onPtrCrossYChanged: update() 
} 
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#include "huditembase.h" 
#include <QApplication> 
#include <QPalette> 
 
HUDItemBase::HUDItemBase(QQuickItem *parent) : 
    QQuickPaintedItem(parent) 
{ 
    m_xScale = 0; 
    m_yScale = 0; 
    m_ptrCrossEnabled = true; 
    m_ptrCrossX = 0.0; 
    m_ptrCrossY = 0.0; 
 
    setFlag(ItemHasContents, true); 
    setAntialiasing(false); 
} 
 
void HUDItemBase::paint(QPainter *painter) 
{ 
    if(m_ptrCrossEnabled){ 
 
        /* set crossline properties */ 
 
        QPen pen = painter->pen();         
        pen.setWidthF(0.3); 
        pen.setColor(QApplication::palette().color(QPalette::Active, QPalette::WindowText));  
        painter->setPen(pen); 
        painter->setRenderHint(QPainter::Antialiasing, false);        
 
        qreal w = width(); 
        qreal h = height(); 
 
        /* draw crossline */ 
 
        painter->drawLine(m_ptrCrossX, 0, m_ptrCrossX, h); 
        painter->drawLine(0, m_ptrCrossY, w, m_ptrCrossY); 
 
        /* 
            Чертит значение под курсором 
        */ 
 
        painter->setPen(QApplication::palette().color(QPalette::Active, QPalette::Window)); 
        QFont font = painter->font(); 
        font.setStyleStrategy(QFont::NoAntialias); 
        font.setPointSize(8); 
        painter->setFont(font); 
 
        qreal valueUnderCursorX = m_xScale->scaleModel()->getValue(qAbs((m_xScale-
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>inverted() ? w : 0.0) - m_ptrCrossX) / m_xScale->itemLen()); 
        qreal valueUnderCursorY = m_yScale->scaleModel()->getValue(qAbs((m_yScale-
>inverted() ? h : 0.0) - m_ptrCrossY) / m_yScale->itemLen()); 
 
        /* x value */ 
 
        qreal mx = m_ptrCrossX; 
        QString value = m_xScale->scaleModel()->getFormattedValue(valueUnderCursorX, 
m_xScale->delta()); 
        int valWidth = painter->fontMetrics().width(value); 
 
        if(mx > w - valWidth - 8) mx = w - valWidth - 8; 
        painter->fillRect(mx + 2, h - 14, valWidth + 1, 12, 
                          QApplication::palette().color(QPalette::Active, QPalette::Text)); 
        painter->drawText(mx + 3, h - 4, value); 
 
        /* y value */ 
 
        mx = m_ptrCrossY; 
        value = m_yScale->scaleModel()->getFormattedValue(valueUnderCursorY, m_yScale-
>delta()); 
        valWidth = painter->fontMetrics().width(value); 
        if(mx < 18) mx = 18; 
        painter->fillRect(4, mx - 13, valWidth + 1, 12, 
                          QApplication::palette().color(QPalette::Active, QPalette::Text)); 
        painter->drawText(5, mx - 3, value); 
    } 
} 
 
#ifndef HUDITEMBASE_H 
#define HUDITEMBASE_H 
 
#include <QQuickItem> 
#include <QQuickPaintedItem> 
#include <QPainter> 
 
#include "scaleitembase.h" 
 
class HUDItemBase : public QQuickPaintedItem 
{ 
    Q_OBJECT 
 
    Q_PROPERTY(ScaleItemBase* xScale MEMBER m_xScale NOTIFY xScaleChanged) 
    Q_PROPERTY(ScaleItemBase* yScale MEMBER m_yScale NOTIFY yScaleChanged) 
    Q_PROPERTY(bool ptrCrossEnabled MEMBER m_ptrCrossEnabled NOTIFY 
ptrCrossEnabledChanged) 
    Q_PROPERTY(qreal ptrCrossX MEMBER m_ptrCrossX NOTIFY ptrCrossXChanged) 
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    Q_PROPERTY(qreal ptrCrossY MEMBER m_ptrCrossY NOTIFY ptrCrossYChanged) 
 
public: 
    explicit HUDItemBase(QQuickItem *parent = 0); 
    void paint(QPainter * painter); 
 
signals: 
    void xScaleChanged(ScaleItemBase* arg); 
    void yScaleChanged(ScaleItemBase* arg); 
    void ptrCrossEnabledChanged(bool arg); 
    void ptrCrossXChanged(qreal arg); 
    void ptrCrossYChanged(qreal arg); 
 
protected: 
    ScaleItemBase* m_xScale; 
    ScaleItemBase* m_yScale; 
    bool m_ptrCrossEnabled; 
    qreal m_ptrCrossX; 
    qreal m_ptrCrossY; 
}; 
 
#endif // HUDITEMBASE_H 
 
import QtQuick 2.4 
import UI.Singletons 1.0 
 
MouseArea{ 
    id: nodeItem 
    property Item propertiesPane: null 
    property string caption: "" 
    property color tileColor: "#7f7f7f" 
 
    /* internal */ 
 
    readonly property real _width: nodeCaption.width + 28 
    readonly property real _height: nodeCaption.height + 12 
 
    width: _width < 90 ? 90 : _width 
    height: _height < 22 ? 22 : _height 
    z: 10 
 
    drag.target: nodeItem 
    drag.threshold: 0 
    drag.smoothed: false     
 
    transform: Translate{x: -width/2; y: -height/2} 
 
//    ConnectionInPort{ 
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//        id: port1 
//        anchors.fill: parent 
//        arrowStartX: 10 
//        arrowStartY: -20 
//    } 
 
//    ConnectionInPort{ 
//        id: port2 
//        anchors.fill: parent 
//        arrowStartX: port1.arrowCrossX 
//        arrowStartY: -30 
//    } 
 
//    ConnectionInPort{ 
//        id: port3 
//        anchors.fill: parent 
//        arrowStartX: 70 
//        arrowStartY: -30 
//    } 
 
//    ConnectionOutPort{ 
//        anchors.fill: parent 
//    } 
 
    /* node item decoration */ 
 
    Rectangle{ 
        anchors.fill: parent 
        color: tileColor //"#e8d755" //"#5858fb" 
        border.color: "black" 
        radius: 2 
 
        Rectangle{ 
            y: 1 
            implicitWidth: parent.width - 4 
            implicitHeight: 1 
            anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter 
            color: Qt.lighter(parent.color, 1.25) 
        } 
    } 
 
    Text{ 
        id: nodeCaption 
        anchors.centerIn: parent 
        text: caption 
        color: "black" 
        font.family: Prefs.uiTextFontFamily 
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        font.pointSize: Prefs.uiTextFontPointSize 
        renderType: Text.NativeRendering 
    }     
} 
 
import QtQuick 2.3 
import GUI 1.0 
 
/* 
 
    Данный класс является классом представления для 
    математической шкалы, инкапсулируя шкалу в графическую 
    оболочку 
 
*/ 
 
ScaleItemBase{ 
    id: scaleItem    
    rightBnd: horizontal ? width : height     
 
    Connections{ 
        target: scaleModel 
        onScaleUpdated: 
        { 
            if(scaled) updateDelta(); 
            update(); 
        } 
    } 
    Binding on itemLen{ 
       when: locked 
       value: rightBnd 
    } 
 
    MouseArea{ 
        id: mouseArea 
        anchors.fill: parent 
        acceptedButtons: Qt.MiddleButton 
        hoverEnabled: false 
 
        property real oldPos 
        property real newPos 
 
        onPressed: oldPos = horizontal ? mouse.x : mouse.y; 
 
        onPositionChanged:{ 
            newPos = horizontal ? mouse.x : mouse.y; 
 
            if(mouseArea.pressed){ 
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                scaleModel.shift((inverted ? -1.0 : 1.0) * (newPos - oldPos) / itemLen); 
                oldPos = newPos; 
            } 
        } 
        onWheel: 
            if(scalingEnabled){ 
                scaleModel.scaleBase += wheel.angleDelta.y > 0 ? 1 : -1; 
                scaleModel.scale(Math.abs((inverted ? rightBnd : 0.0) - 
                                          (horizontal ? wheel.x : wheel.y)) / itemLen); 
            } 
    } 
} 
 
#include "scaleitembase.h" 
#include <QApplication> 
#include <QPalette> 
 
ScaleItemBase::ScaleItemBase(QQuickItem *parent) : 
    QQuickPaintedItem(parent) 
{ 
    m_defaultScaleModel = new ScaleModel(this); 
    m_scaleModel = 0; 
    m_minTickInterval = 50; 
    m_horizontal = true; 
    m_locked = true; 
    m_inverted = false; 
    m_itemLen = 1000; 
    m_delta = 0.0; 
    m_rightBnd = width(); 
    m_fontFamily = "Verdana"; 
    m_fontSize = 8; 
    m_fontSmooth = false; 
    m_fontColor = QApplication::palette().color(QPalette::Active, QPalette::Text); 
    m_forceLeft = false; 
    m_forceRight = false; 
 
    connect(this, SIGNAL(scaleModelChanged(ScaleModel*)), this, 
SLOT(onScaleModelChanged(ScaleModel*))); 
    connect(this, SIGNAL(minTickIntervalChanged(int)), this, 
SLOT(onMinTickIntervalChanged(int))); 
    connect(this, SIGNAL(itemLenChanged(qreal)), this, SLOT(onItemLenChanged(qreal))); 
} 
 
void ScaleItemBase::paint(QPainter *painter) 
{ 
    if(!m_scaleModel) return; 
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    painter->setPen(m_fontColor); 
    QFont font = painter->font(); 
    if(!m_fontSmooth) font.setStyleStrategy(QFont::NoAntialias); 
    font.setFamily(m_fontFamily); 
    font.setPointSize(m_fontSize); 
    painter->setFont(font); 
 
    int tickIterator = 1; 
    qreal tickValue, x = 0, vx; 
    QString value; 
    qreal w = width(); 
    qreal h = height(); 
    int fontWidth = painter->fontMetrics().width("0");     
    int flags; 
 
    /* 
        Force to draw left and right values 
    */ 
 
    if(m_forceLeft && m_locked){ 
        flags = (m_horizontal ? Qt::AlignVCenter : Qt::AlignTop) | Qt::AlignLeft; 
        value = m_scaleModel->getFormattedValue(m_inverted ? m_scaleModel->rightValue() : 
                                                             m_scaleModel->leftValue(), m_delta); 
        painter->drawText(0, 0, w, h, flags, value); 
    } 
 
    if(m_forceRight && m_locked){ 
        flags = m_horizontal ? Qt::AlignVCenter | Qt::AlignRight : Qt::AlignBottom | Qt::AlignLeft; 
        value = m_scaleModel->getFormattedValue(m_inverted ? m_scaleModel->leftValue() : 
                                                             m_scaleModel->rightValue(), m_delta); 
        painter->drawText(0, 0, w, h, flags, value); 
    } 
 
    /* 
        Draws intermediate ticks 
    */ 
 
    while(x < m_rightBnd){ 
 
        if(m_itemLen < m_minTickInterval) return; 
 
        /* 
            Чертит тики на основной линии оси 
        */ 
 
        tickValue = m_scaleModel->getTickValue(tickIterator++, m_delta); 
        x = m_itemLen * m_scaleModel->getNormValue(tickValue); 
 



  421

 
        vx = qRound(m_inverted ? m_rightBnd - x : x); 
        value = m_scaleModel->getFormattedValue(tickValue, m_delta); 
 
        if(m_horizontal){ 
            flags = Qt::AlignLeft | Qt::AlignVCenter; 
            painter->drawText(vx + fontWidth / 2, 0, m_rightBnd - vx, h, flags, value); 
        }else{ 
            flags = Qt::AlignLeft | Qt::AlignBottom; 
            painter->drawText(0, 0, w, vx, flags, value); 
        } 
    }     
} 
 
void ScaleItemBase::updateDelta() 
{ 
    if(!m_scaleModel) return; 
    m_delta = m_scaleModel->createTicks(m_itemLen / m_minTickInterval); 
    emit deltaChanged(m_delta); 
} 
 
#ifndef SCALEITEMBASE_H 
#define SCALEITEMBASE_H 
 
#include <QQuickItem> 
#include <QQuickPaintedItem> 
#include <QPainter> 
#include "scalemodel.h" 
 
class ScaleItemBase : public QQuickPaintedItem 
{ 
    Q_OBJECT 
 
    Q_PROPERTY(ScaleModel* scaleModel MEMBER m_scaleModel NOTIFY 
scaleModelChanged) 
    Q_PROPERTY(int minTickInterval MEMBER m_minTickInterval NOTIFY 
minTickIntervalChanged) 
    Q_PROPERTY(bool horizontal MEMBER m_horizontal NOTIFY horizontalChanged) 
    Q_PROPERTY(bool locked MEMBER m_locked NOTIFY lockedChanged) 
    Q_PROPERTY(bool inverted MEMBER m_inverted NOTIFY invertedChanged) 
    Q_PROPERTY(qreal itemLen MEMBER m_itemLen NOTIFY itemLenChanged) 
    Q_PROPERTY(qreal delta MEMBER m_delta NOTIFY deltaChanged) 
    Q_PROPERTY(qreal rightBnd MEMBER m_rightBnd NOTIFY rightBndChanged) 
    Q_PROPERTY(QString fontFamily MEMBER m_fontFamily NOTIFY fontFamilyChanged) 
    Q_PROPERTY(int fontSize MEMBER m_fontSize NOTIFY fontSizeChanged) 
    Q_PROPERTY(bool fontSmooth MEMBER m_fontSmooth NOTIFY fontSmoothChanged) 
    Q_PROPERTY(QColor fontColor MEMBER m_fontColor NOTIFY fontColorChanged) 
    Q_PROPERTY(bool forceLeft MEMBER m_forceLeft NOTIFY forceLeftChanged) 
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    Q_PROPERTY(bool forceRight MEMBER m_forceRight NOTIFY forceRightChanged) 
    Q_PROPERTY(bool scalingEnabled MEMBER m_scalingEnabled NOTIFY 
scalingEnabledChanged) 
 
    Q_PROPERTY(ScaleModel* defaultScaleModel READ defaultScaleModel CONSTANT)        
 
public: 
    explicit ScaleItemBase(QQuickItem *parent = 0); 
    void paint(QPainter * painter); 
 
    Q_INVOKABLE void updateDelta(); 
 
    ScaleModel* scaleModel() const {return m_scaleModel;} 
    ScaleModel* defaultScaleModel() const {return m_defaultScaleModel;} 
    bool inverted() const {return m_inverted;} 
    qreal itemLen() const {return m_itemLen;} 
    qreal delta() const {return m_delta;} 
 
signals: 
    void scaleModelChanged(ScaleModel* arg); 
    void minTickIntervalChanged(int arg); 
    void horizontalChanged(bool arg); 
    void lockedChanged(bool arg); 
    void invertedChanged(bool arg); 
    void itemLenChanged(qreal arg); 
    void deltaChanged(qreal arg); 
    void rightBndChanged(qreal arg); 
    void fontFamilyChanged(QString arg); 
    void fontSizeChanged(int arg); 
    void fontSmoothChanged(bool arg); 
    void fontColorChanged(QColor arg); 
    void forceLeftChanged(bool arg); 
    void forceRightChanged(bool arg);         
    void scalingEnabledChanged(bool arg); 
 
private slots: 
    void onScaleModelChanged(ScaleModel* arg){Q_UNUSED(arg); updateDelta();} 
    void onMinTickIntervalChanged(int arg){Q_UNUSED(arg); updateDelta();} 
    void onItemLenChanged(qreal arg){Q_UNUSED(arg); updateDelta();} 
 
protected: 
    ScaleModel* m_scaleModel; 
    int m_minTickInterval; 
    bool m_horizontal; 
    bool m_locked; 
    bool m_inverted; 
    qreal m_itemLen; 
    qreal m_delta; 
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    qreal m_rightBnd; 
    QString m_fontFamily; 
    int m_fontSize; 
    bool m_fontSmooth; 
    QColor m_fontColor; 
    bool m_forceLeft; 
    bool m_forceRight; 
    bool m_scalingEnabled; 
 
    ScaleModel* m_defaultScaleModel; 
}; 
 
#endif // SCALEITEMBASE_H 
 
#include "scalemodel.h" 
#include <QtCore/qmath.h> 
 
ScaleModel::ScaleModel(QObject *parent) : 
    QObject(parent) 
{ 
    ln10 = qLn(10); 
 
    m_basis.clear(); 
    m_basis << 1.0 << 2.0 << 5.0 << 10.0; 
    m_leftValue = 0.0; 
    m_rightValue = 1.0; 
    m_scaleBase = 0; 
    m_scaleBias = 0.0; 
} 
 
qreal ScaleModel::createTicks(int maxTicks) 
{ 
    if(maxTicks <= 0) maxTicks = 1; 
 
    /* 
        Создаем тики для шкалы с непрерывными значениями 
    */ 
 
    qreal delta = (m_rightValue - m_leftValue) / maxTicks; 
 
    /* 
        Получаем показатель степени 
    */ 
    qreal base = qFloor(qLn(delta) / ln10); 
    qreal powBase = qPow(10.0, base); 
 
    /* 
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        Получаем нормализованный шаг в интервале от 1.0 до 10.0 
    */ 
    delta /= powBase; 
 
    /* 
        Подбираем ближайший больший шаг 
    */     
    for(int i = 0; i < m_basis.size() - 1; i++) 
        if(delta > m_basis.at(i) && delta <= m_basis.at(i + 1)){ 
            delta = m_basis.at(i + 1); break; 
        } 
 
    /* 
        Получаем обновленный шаг 
    */ 
    delta *= powBase; 
    return delta; 
} 
 
void ScaleModel::zero(qreal left, bool quiet) 
{ 
    if(m_leftValue != left) 
    { 
        qreal dltValue = m_rightValue - m_leftValue; 
        m_leftValue = left; 
        m_rightValue = m_leftValue + dltValue; 
        if(!quiet) emit scaleUpdated(false); 
    } 
} 
 
void ScaleModel::one(qreal right, bool quiet) 
{ 
    if(m_rightValue != right) 
    { 
        qreal dltValue = m_rightValue - m_leftValue; 
        m_rightValue = right; 
        m_leftValue = m_rightValue - dltValue; 
        if(!quiet) emit scaleUpdated(false); 
    } 
} 
 
void ScaleModel::shift(qreal norma) 
{     
    qreal dltValue = m_rightValue - m_leftValue; 
    m_leftValue = m_leftValue - norma * dltValue; 
    m_rightValue = m_leftValue + dltValue; 
    emit scaleUpdated(false); 
} 
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void ScaleModel::shift(int numSteps, qreal stepSize) 
{ 
    /* create accuracy base */ 
    int optimalBase = qLn(stepSize) / ln10 - 1; 
    qreal accuracy = qPow(10, -optimalBase); 
 
    /* compute new boundaries */ 
    qreal dltValue = stepSize * numSteps; 
 
    /* clump the boundaries */ 
    m_leftValue = qRound((m_leftValue - dltValue) * accuracy) / accuracy; 
    m_rightValue = qRound((m_rightValue - dltValue) * accuracy) / accuracy; 
 
//    m_leftValue = qRound((m_leftValue - dltValue) / stepSize) * stepSize; 
//    m_rightValue = qRound((m_rightValue - dltValue) / stepSize) * stepSize; 
 
    emit scaleUpdated(false); 
} 
 
void ScaleModel::scale(qreal norma) 
{ 
    qreal scaleFactor = qPow(1.05, m_scaleBase + m_scaleBias); 
    qreal value = getValue(norma); 
    m_leftValue = value - norma * scaleFactor; 
    m_rightValue = value + (1 - norma) * scaleFactor; 
    emit scaleUpdated(true); 
} 
 
void ScaleModel::scale(qreal norma, qreal basis) 
{ 
    qreal scaleFactor = qPow(1.05, m_scaleBase + m_scaleBias); 
    qreal value = getValue(norma); 
    m_leftValue = value - norma * scaleFactor; 
    m_rightValue = value + (1 - norma) * scaleFactor; 
 
    m_leftValue = basis * qFloor(m_leftValue / basis); 
    m_rightValue = basis * (qFloor(m_rightValue / basis) + 1); 
 
    m_scaleBias = qLn((m_rightValue - m_leftValue) / qPow(1.05, m_scaleBase)) / qLn(1.05); 
    emit scaleUpdated(true); 
} 
 
void ScaleModel::reset(qreal left, qreal right, bool quiet) 
{ 
    m_scaleBase = 0; 
    m_scaleBias = qLn(right - left) / qLn(1.05); 
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    m_leftValue = left; 
    m_rightValue = right; 
    if(!quiet) emit scaleUpdated(true); 
} 
 
qreal ScaleModel::getValue(qreal normValue) 
{ 
    return normValue * (m_rightValue - m_leftValue) + m_leftValue; 
} 
 
qreal ScaleModel::getNormValue(qreal rawValue) 
{ 
    return (rawValue - m_leftValue) / (m_rightValue - m_leftValue); 
} 
 
qreal ScaleModel::getTickValue(int tickNumber, qreal delta) 
{ 
    return (qFloor(m_leftValue / delta) + tickNumber) * delta; 
} 
 
QString ScaleModel::getFormattedValue(qreal rawValue, qreal delta) 
{ 
    return QString("%1").arg(getRoundedValue(rawValue, delta)); 
} 
 
qreal ScaleModel::getRoundedValue(qreal rawValue, qreal delta) 
{     
    int optimalBase = qLn(delta) / ln10 - 1; 
    qreal accuracy = qPow(10, -optimalBase); 
    return qRound(rawValue * accuracy) / accuracy; 
} 
 
#ifndef SCALEMODEL_H 
#define SCALEMODEL_H 
 
#include <QObject> 
#include <QList> 
 
class ScaleModel : public QObject 
{ 
    Q_OBJECT 
 
    Q_PROPERTY(QList<qreal> basis MEMBER m_basis NOTIFY basisChanged) 
    Q_PROPERTY(int scaleBase MEMBER m_scaleBase) 
    Q_PROPERTY(qreal leftValue READ leftValue) 
    Q_PROPERTY(qreal rightValue READ rightValue) 
 
public: 
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    explicit ScaleModel(QObject *parent = 0); 
 
    qreal leftValue() const {return m_leftValue;} 
    qreal rightValue() const {return m_rightValue;}     
 
    Q_INVOKABLE void zero(qreal left, bool quiet = false); 
    Q_INVOKABLE void one(qreal right, bool quiet = false); 
    Q_INVOKABLE void shift(qreal norma); 
    Q_INVOKABLE virtual void shift(int numSteps, qreal stepSize); 
    Q_INVOKABLE virtual void scale(qreal norma); 
    Q_INVOKABLE virtual void scale(qreal norma, qreal basis); 
    Q_INVOKABLE void reset(qreal left, qreal right, bool quiet = false); 
    virtual qreal createTicks(int maxTicks); 
    qreal getValue(qreal normValue); 
    qreal getNormValue(qreal rawValue); 
    qreal getTickValue(int tickNumber, qreal delta); 
    virtual QString getFormattedValue(qreal rawValue, qreal delta); 
    Q_INVOKABLE virtual qreal getRoundedValue(qreal rawValue, qreal delta); 
 
signals: 
    void basisChanged(QList<qreal> arg); 
    void scaleUpdated(bool scaled); 
 
protected: 
    QList<qreal> m_basis; 
    qreal m_leftValue; 
    qreal m_rightValue; 
    int m_scaleBase; 
    qreal m_scaleBias; 
    qreal ln10; 
}; 
 
#endif // SCALEMODEL_H 
 
#include "timescale.h" 
#include <QtCore/qmath.h> 
#include <QTime> 
 
TimeScale::TimeScale(QObject *parent) : 
    ScaleModel(parent) 
{ 
    m_basis.clear(); 
    m_basis << 1 << 5 << 15 << 30/*s*/ << 60 << 300 << 900 << 1800/*min*/ << 3600/*hour*/; 
} 
 
qreal TimeScale::createTicks(int maxTicks) 
{ 
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    if(maxTicks <= 0) maxTicks = 1; 
 
    /* 
        Создаем тики для шкалы с непрерывными значениями 
    */ 
    qreal delta = (m_rightValue - m_leftValue) / maxTicks; 
    if(delta < 1) return 1; 
    if(delta > 3600) return 3600; 
 
    /* 
        Подбираем ближайший больший шаг 
    */ 
    for(int i = 0; i < m_basis.size() - 1; i++) 
    { 
        if(delta > m_basis.at(i) && delta <= m_basis.at(i + 1)){ 
            delta = m_basis.at(i + 1); break; 
        } 
    } 
    return delta; 
} 
 
void TimeScale::scale(qreal norma) 
{ 
    qreal scaleFactor = qPow(1.05, m_scaleBase + m_scaleBias); 
    qreal value = getValue(norma); 
    m_leftValue = value - norma * scaleFactor; 
    m_rightValue = value + (1 - norma) * scaleFactor; 
 
    if((m_rightValue - m_leftValue) > 86400) 
    { 
        m_scaleBase--; 
        scale(norma); 
    } 
 
    if((m_rightValue - m_leftValue) < 2) 
    { 
        m_scaleBase++; 
        scale(norma); 
    } 
    emit scaleUpdated(true); 
} 
 
QString TimeScale::getFormattedValue(qreal rawValue, qreal delta) 
{ 
    QTime time = QTime(0, 0).addSecs(qRound(rawValue)); 
    return time.toString(delta >= 60 ? "hh:mm" : "hh:mm:ss"); 
} 
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#ifndef TIMESCALE_H 
#define TIMESCALE_H 
 
#include <QObject> 
#include "scalemodel.h" 
 
class TimeScale : public ScaleModel 
{ 
    Q_OBJECT 
public: 
    explicit TimeScale(QObject *parent = 0); 
 
    Q_INVOKABLE qreal createTicks(int maxTicks); 
    Q_INVOKABLE void scale(qreal norma); 
    Q_INVOKABLE QString getFormattedValue(qreal rawValue, qreal delta); 
 
signals: 
 
public slots: 
 
}; 
 
#endif // TIMESCALE_H 
 
 

МОДУЛІ РОБОТИ З ДАНИМИ 
 
 

#include "cfgparser.h" 
#include "fileio.h" 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ 
// class CfgParser 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ 
 
QByteArray CfgParser::delims = "{}=;\"[]"; 
 
CfgParser::CfgParser(QObject *parent) : 
    QObject(parent) 
{ 
    str = ""; 
    strHead = strTail = 0; 
    parseError = QString(); 
} 
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bool CfgParser::parse(const QString &cfgString) 
{ 
    str = cfgString; 
    str.remove("\n"); 
    str.remove("\t"); 
 
    strTail = -1; 
 
    return !mainCycle(0).isNull(); 
} 
 
bool CfgParser::load(const QString &filename) 
{ 
    FileIO fileio; 
    fileio.setSource(filename); 
    QString cfgString = fileio.read(); 
    if(cfgString.isNull()){ 
        parseError = "CfgParser.load: Error loading file"; 
        emit error(parseError); 
        return false; 
    } 
    bool res = parse(cfgString); 
    return res; 
} 
 
bool CfgParser::save(const QString& filename, const QString& data) 
{ 
    str = data; 
    strTail = -1; 
    formatString(0); 
 
    FileIO fileio; 
    fileio.setSource(filename); 
    fileio.write(str); 
 
    return true; 
} 
 
int CfgParser::getNextToken() 
{ 
    strHead = strTail + 1; 
 
    int delimInd; 
    for(int i = strHead; i < str.length(); i++){ 
        delimInd = delims.indexOf(str.at(i)); 
        if(delimInd >= 0){ 
            strTail = i; 
            return delimInd; 
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        } 
    } 
    return -1; 
} 
 
QVariant CfgParser::mainCycle(QObject *param, bool isProperty) 
{ 
 
    /* 
        Основной цикл перебирает все разделы файла конфигурации 
    */ 
 
    int tokenType; 
    while((tokenType = getNextToken()) != -1){ 
 
        switch(tokenType){ 
 
        case 0 /* { - Part */:{ 
            QObject* object = createObjects(param); 
            if(object == 0) return QVariant(); 
            if(isProperty /* object is property */){ 
                QVariant v; 
                v.setValue(object); 
                return v; 
            } 
            break; 
        } 
 
        case 1 /* } - Part end */: return true; 
        case 2 /* = - Property */: if(!createProperties(param)) return QVariant(); break; 
        case 3 /* ; - Value */   : return createValue(); 
        case 4 /* " - String */  : return createStringValue(); 
        case 5 /* [ - Comment start */: if(!handleComments()) return QVariant(); 
        } 
    } 
    return true; 
} 
 
QObject *CfgParser::createObjects(QObject *parent) 
{ 
    int objectType = keywords.indexOf(QStringRef(&str, strHead, strTail - 
strHead).toString().trimmed()); 
 
    if(objectType < 0){ 
        parseError = "CfgParser.createObjects: Unknown object type"; 
        emit error(parseError); 
        return 0; 
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    } 
 
    QObject* curObject = createObject(objectType, parent); 
 
    if(curObject == 0){ 
        parseError = "CfgParser.createObjects: Error creating object"; 
        emit error(parseError); 
        return 0; 
    } 
 
    if(mainCycle(curObject).isNull()) return 0; 
    return curObject; 
} 
 
bool CfgParser::createProperties(QObject *object) 
{ 
    QString tmpProp = QStringRef(&str, strHead, strTail - strHead).toString().trimmed(); 
    QByteArray tmpPropArray = tmpProp.toLocal8Bit(); 
    const char* curProperty = tmpPropArray.constData(); 
 
    QVariant curValue = mainCycle(object, true); 
 
    if(curValue.isNull()) return false; 
 
    return object->setProperty(curProperty, curValue); 
} 
 
QVariant CfgParser::createStringValue() 
{ 
    int tempHead = strTail + 1; 
    int tokenType; 
    while((tokenType = getNextToken()) != -1){ 
        if(tokenType == 4 /* " */){ 
 
            QString s = QStringRef(&str, tempHead, strTail - tempHead).toString(); 
            getNextToken(); /* to pass a ; delimiter */ 
            return s; 
        } 
    } 
 
    parseError = "CfgParser.createStringValue: Invalid string value"; 
    emit error(parseError); 
    return QVariant(); 
} 
 
QVariant CfgParser::createValue() 
{ 
    return QStringRef(&str, strHead, strTail - strHead).toString().trimmed(); 
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} 
 
QVariant CfgParser::createSubscript() 
{ 
    int tempHead = strTail + 1; 
    int tokenType, tokenCount = 1; 
    while((tokenType = getNextToken()) != -1) 
        if(tokenType == 1 /* } */){ 
 
            if(--tokenCount == 0){ 
                QString s = QStringRef(&str, tempHead, strTail - tempHead).toString(); 
                return s; 
            } 
        }else 
            if(tokenType == 0 /* { */) tokenCount++; 
 
    parseError = "CfgParser.createSubscript: Error creating subscript"; 
    emit error(parseError); 
    return QVariant(); 
} 
 
bool CfgParser::handleComments() 
{ 
    int tokenType; 
    while((tokenType = getNextToken()) != -1) 
        if(tokenType == 6 /* ] */) return true; 
 
    parseError = "CfgParser.handleComments: Invalid comment bounds"; 
    emit error(parseError); 
    return false; 
} 
 
void CfgParser::formatString(int dep) 
{ 
 
    /* 
        String formatting 
    */ 
 
    int tokenType; 
    while((tokenType = getNextToken()) != -1){ 
 
        switch(tokenType){ 
 
        case 0 /* { - Part */: 
            updateString(strHead, !strHead ? 0 : 1, '\n'); 
            updateString(strHead, dep, '\t'); 
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            formatString(dep + 1); 
            break; 
 
        case 1 /* } - Part end */: 
            updateString(strHead, 1, '\n'); 
            updateString(strHead, dep - 1, '\t'); 
            return; 
 
        case 2 /* = - Property */: 
            updateString(strHead, 1, '\n'); 
            updateString(strHead, dep, '\t'); 
            break; 
 
        case 3 /* ; - Value */: break; 
        case 4 /* " - String */  : break; 
        case 5 /* [ - Comment */: 
            updateString(strHead, !strHead ? 0 : 1, '\n'); 
            updateString(strHead, dep, '\t'); 
            break; 
        } 
    } 
} 
 
void CfgParser::updateString(int index, int dep, QChar symbol) 
{ 
    if(dep == 0) return; 
 
    for(int i = 0; i < dep; i++) 
        str.insert(index, symbol); 
 
    if(strHead >= index) strHead += dep; 
    if(strTail >= index) strTail += dep; 
} 
 
#ifndef CFGPARSER_H 
#define CFGPARSER_H 
 
#include <QObject> 
#include <QVariant> 
#include <QStringList> 
 
// class CfgParser 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
class CfgParser : public QObject 
{ 
    Q_OBJECT 
public: 



  435

 
    explicit CfgParser(QObject *parent = 0); 
    Q_INVOKABLE bool parse(const QString& cfgString); 
    Q_INVOKABLE bool load(const QString& filename); 
    Q_INVOKABLE bool save(const QString& filename, const QString& data); 
 
protected: 
    virtual QObject* createObject(int objectType, QObject* parent) = 0; 
    Q_INVOKABLE QVariant createSubscript(); 
 
private: 
    int getNextToken(); 
    QVariant mainCycle(QObject* param, bool isProperty = false); 
    QObject* createObjects(QObject* parent); 
    bool createProperties(QObject* object); 
    QVariant createStringValue(); 
    QVariant createValue();    
    bool handleComments(); 
    void formatString(int dep); 
    void updateString(int index, int dep, QChar symbol); 
 
private: 
    QString str; 
    int strHead; 
    int strTail; 
    QString parseError; 
    static QByteArray delims; 
 
protected: 
    QStringList keywords; 
 
signals: 
    void error(const QString& msg); 
}; 
 
#endif // CFGPARSER_H 
 
#include "csvfileio.h" 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ 
// class CsvFileIO 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ 
 
CsvFileIO::CsvFileIO(QObject *parent) : 
    FileIO(parent) 
{ 
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    m_columnDelimiter = ";"; 
    m_dateFormat = "dd.MM.yyyy"; 
    m_timeFormat = "hh:mm:ss"; 
    m_defTimeInterval = 5; 
 
    m_defTimeStart = QDateTime::currentDateTime(); 
    m_defTimeStart.setTime(QTime(0, 0)); 
 
} 
 
QList<TimeData*> CsvFileIO::readCsv() 
{ 
    m_header.clear(); 
 
    QStringList buffer = read().trimmed().split("\n"); 
    QStringList header = buffer.at(0).toLower().split(m_columnDelimiter); 
    QLocale local; 
 
    int dateColumn = header.indexOf("date"); 
    int timeColumn = header.indexOf("time"); 
    int columns = header.size(); 
 
    QList<TimeData*> timeDataList; 
    bool ok = true; 
 
    for(int i = 1; i < buffer.size(); i++){ 
 
        QStringList dataLine = buffer.at(i).split(m_columnDelimiter); 
        TimeData* timeData = createData(); 
        timeDataList.append(timeData); 
 
        /* set default date/time */ 
 
        if(dateColumn < 0 && timeColumn < 0) 
            timeData->setTime(m_defTimeStart.addSecs(m_defTimeInterval * (i - 1))); 
        else 
            timeData->setTime(m_defTimeStart.date(), m_defTimeStart.time()); 
 
        /* parse a line */ 
 
        for(int j = 0; j < columns; j++){ 
            if(j == dateColumn) timeData->setTime( 
                        QDate::fromString(dataLine.at(j), m_dateFormat), timeData->time().time()); 
            else 
                if(j == timeColumn) timeData->setTime( 
                            timeData->time().date(), QTime::fromString(dataLine.at(j), m_timeFormat)); 
                else{ 
                    QByteArray tmpPropArray = header.at(j).toLocal8Bit(); 
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                    const char* property = tmpPropArray.constData(); 
                    timeData->setProperty(property, local.toDouble(dataLine.at(j), &ok)); 
                    if(i == 1) m_header.append(property); 
                } 
            if(!timeData->time().isValid() || !ok){ 
                emit error(QString("CsvFileIO.readCsv: Unable to parse the data (line: %1, col: 
%2)").arg(i).arg(j)); 
                return QList<TimeData*>(); 
            } 
        } 
    } 
    return timeDataList; 
} 
 
QString CsvFileIO::serialize() 
{ 
    QString cfg = "CSVFILEIO{"; 
 
    cfg = cfg.append("columnDelimiter=\"%1\";").arg(m_columnDelimiter); 
    cfg = cfg.append("dateFormat=\"%1\";").arg(m_dateFormat); 
    cfg = cfg.append("timeFormat=\"%1\";").arg(m_timeFormat); 
    cfg = cfg.append("defTimeInterval=%1;").arg(m_defTimeInterval); 
 
    cfg.append("}"); /* endof CSVFILEIO */ 
 
    return cfg; 
} 
 
#ifndef CSVFILEIO_H 
#define CSVFILEIO_H 
 
#include <QDateTime> 
#include <QStringList> 
 
#include "fileio.h" 
#include "timedata.h" 
 
// class CsvFileIO //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
class CsvFileIO : public FileIO{ 
 
    Q_OBJECT 
 
    Q_PROPERTY(QString columnDelimiter MEMBER m_columnDelimiter) 
    Q_PROPERTY(QString dateFormat MEMBER m_dateFormat) 
    Q_PROPERTY(QString timeFormat MEMBER m_timeFormat) 
    Q_PROPERTY(QDateTime defTimeStart MEMBER m_defTimeStart) 
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    Q_PROPERTY(qint64 defTimeInterval MEMBER m_defTimeInterval) 
 
    QString m_columnDelimiter; 
    QString m_dateFormat; 
    QString m_timeFormat; 
    QDateTime m_defTimeStart; 
    qint64 m_defTimeInterval; 
 
public: 
    explicit CsvFileIO(QObject *parent = 0); 
    QList<TimeData*> readCsv(); 
    QString serialize(); 
 
    QStringList header() const{return m_header;} 
    void setDefTimeInterval(qint64 arg){m_defTimeInterval = arg;} 
 
protected: 
    virtual TimeData* createData(){return new TimeData;} 
 
protected: 
    QStringList m_header; 
}; 
 
#endif // CSVFILEIO_H 
 
#include "data.h" 
 
#include "localdata.h" 
#include "offlinedata.h" 
#include "timedata.h" 
#include "csvfileio.h" 
#include "timedatastream.h" 
 
void initData(){ 
 
    // Data library types 
    qmlRegisterType<LocalData, 1>("Data", 1, 0, "LocalData"); 
    qmlRegisterType<OfflineData, 1>("Data", 1, 0, "OfflineData"); 
    qmlRegisterType<TimeData, 1>("Data", 1, 0, "TimeData"); 
    qmlRegisterType<CsvFileIO, 1>("Data", 1, 0, "CsvFileIO"); 
    qmlRegisterType<TimeDataStream, 1>("Data", 1, 0, "TimeDataStream"); 
} 
 
#ifndef DATA_H 
#define DATA_H 
 
#include <QtQml> 
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void initData(); 
 
#endif // DATA_H 
 
#include "fileio.h" 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ 
// class FileIO 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ 
 
FileIO::FileIO(QObject *parent) : 
    QObject(parent) 
{ 
} 
 
QString FileIO::read(){ 
 
    if (m_source.isEmpty()){ 
        emit error("FileIO.read: Source is empty"); 
        return QString(); 
    } 
 
    QFile file(m_source); 
    QString fileContent; 
 
    if (file.open(QIODevice::ReadOnly)) { 
        QString line; 
        QTextStream t( &file ); 
 
        do { 
            line = t.readLine(); 
            fileContent += line + "\n"; 
        } while (!line.isNull()); 
 
        file.close(); 
 
    } else { 
        emit error(QString("FileIO.read: Unable to open the file \"%1\"").arg(m_source)); 
        return QString(); 
    } 
 
    return fileContent; 
} 
 
bool FileIO::write(const QString& data){ 
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    if (m_source.isEmpty()) 
        return false; 
 
    QFile file(m_source); 
 
    if (!file.open(QFile::WriteOnly | QFile::Truncate)) 
        return false; 
 
    QTextStream out(&file); 
    out << data; 
 
    file.close(); 
 
    return true; 
} 
 
#ifndef FILEIO_H 
#define FILEIO_H 
 
#include <QObject> 
#include <QFile> 
#include <QTextStream> 
 
// class FileIO /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
class FileIO : public QObject 
{ 
    Q_OBJECT 
public: 
    Q_PROPERTY(QString source 
               READ source 
               WRITE setSource 
               NOTIFY sourceChanged 
               ) 
    explicit FileIO(QObject *parent = 0); 
 
    Q_INVOKABLE QString read(); 
    Q_INVOKABLE bool write(const QString& data); 
 
    QString source() const{return m_source;} 
 
public slots: 
    void setSource(const QString& arg){ 
        if (m_source != arg) { 
            m_source = arg; 
            emit sourceChanged(arg); 
        } 
    } 
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signals: 
    void sourceChanged(const QString& source); 
    void error(const QString& msg); 
 
private: 
    QString m_source; 
}; 
 
#endif // FILEIO_H 
 
#include "localdata.h" 
 
LocalData::LocalData(QObject *parent) : 
    TimeDataStream(parent) 
{    
    m_dataLoader = &m_defDataLoader; 
    m_retimingEnabled = true; 
    m_dataPointer = 0; 
    m_startPosition = 0; 
    m_endPosition = 0; 
 
    connect(this, SIGNAL(retimingIntervalChanged(qint64)), this, 
SLOT(onRetimingIntervalChanged(qint64))); 
 
    connect(&m_defDataLoader, SIGNAL(error(QString)), this, SIGNAL(error(QString))); 
 
    connect(&m_timer, &QTimer::timeout, this, &LocalData::onTimerTimeout); 
    connect(this, SIGNAL(startTimer(int)), &m_timer, SLOT(start(int))); 
    connect(this, &LocalData::stopTimer, &m_timer, &QTimer::stop); 
} 
 
LocalData::~LocalData() 
{    
    clear(); 
} 
 
bool LocalData::startStreaming() 
{                   
    if(!m_streamingActive){ 
 
        allocateTraining(); 
        emit startTimer(m_retimingInterval * 1000); 
 
        m_streamingActive = true; 
        emit streamingActiveChanged(m_streamingActive); 
    } 
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    return true; 
} 
 
void LocalData::endStreaming() 
{             
    if(m_streamingActive){ 
 
        emit stopTimer(); 
 
        m_streamingActive = false; 
        emit streamingActiveChanged(m_streamingActive); 
    } 
} 
 
QString LocalData::serialize() 
{ 
    QString cfg = "LOCALDATA{"; 
 
    cfg = cfg.append("maxBufferSize=%1;").arg(m_maxBufferSize); 
    cfg = cfg.append("dataFile=\"%1\";").arg(m_dataFile); 
    cfg = cfg.append("retimingInterval=%1;").arg(m_retimingInterval); 
    cfg = cfg.append("dataLoader=%1").arg(m_dataLoader->serialize()); 
 
    cfg.append("}"); /* endof LOCALDATA */ 
 
    return cfg; 
} 
 
void LocalData::loadData() 
{ 
    endStreaming(); 
 
    clear(); 
    m_dataLoader->setSource(m_dataFile); 
    m_dataLoader->setDefTimeInterval(m_retimingInterval); 
    m_dataPool = m_dataLoader->readCsv(); 
    m_header = m_dataLoader->header(); 
 
    m_startPosition = 0; 
    m_endPosition = m_dataPool.size(); 
    m_maxBufferSize = 1; 
 
    // TODO: manage data loading properly (if dataPool is empty...) 
 
    //allocateTraining(); 
 
    emit dataLoaded(); 
} 
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void LocalData::allocateTraining() 
{ 
    allocateBuffer(m_startPosition, m_maxBufferSize); 
} 
 
void LocalData::allocateTesting() 
{ 
    allocateBuffer(m_startPosition + m_maxBufferSize, 
                   m_endPosition - (m_startPosition + m_maxBufferSize)); 
} 
 
void LocalData::clear() 
{ 
    /* destroy all data */ 
 
    m_data.clear(); 
    m_header.clear(); 
    while(!m_dataPool.isEmpty()) 
        delete m_dataPool.takeFirst();         
 
    /* value is not valid after setting new data */ 
    m_minMaxData = QPointF(); 
} 
 
void LocalData::allocateBuffer(int startPos, int size) 
{ 
    /* fill the buffer with training data set */ 
 
    m_data.clear(); 
 
    /* value is not valid after setting new data */ 
    m_minMaxData = QPointF(); 
 
    if(!m_dataPool.isEmpty()){ 
        m_data = m_dataPool.mid(startPos, size); 
        m_dataPointer = m_data.size(); 
    } 
} 
 
void LocalData::onTimerTimeout() 
{ 
    if(m_dataPointer > m_endPosition || m_dataPointer >= m_dataPool.size()) 
endStreaming(); 
    else 
        addData(m_dataPool.at(m_dataPointer++)); 
} 
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void LocalData::onRetimingIntervalChanged(qint64 arg) 
{ 
    Q_UNUSED(arg); 
    if(m_streamingActive) 
        emit startTimer(m_retimingInterval * 1000); 
} 
 
#ifndef LOCALDATA_H 
#define LOCALDATA_H 
 
#include <QTimer> 
 
#include "timedatastream.h" 
#include "csvfileio.h" 
 
class LocalData : public TimeDataStream 
{ 
    Q_OBJECT 
 
    Q_PROPERTY(QString dataFile MEMBER m_dataFile NOTIFY dataFileChanged) 
    Q_PROPERTY(CsvFileIO* dataLoader MEMBER m_dataLoader) 
    Q_PROPERTY(int dataPoolSize READ dataPoolSize) 
    Q_PROPERTY(int startPosition MEMBER m_startPosition NOTIFY startPositionChanged) 
    Q_PROPERTY(int endPosition MEMBER m_endPosition NOTIFY endPositionChanged) 
 
private: 
    QString m_dataFile; 
    CsvFileIO* m_dataLoader; 
    int m_startPosition; 
    int m_endPosition; 
 
    QList<TimeData*> m_dataPool; 
    int m_dataPointer; 
    CsvFileIO m_defDataLoader; 
    QTimer m_timer; 
 
public: 
    explicit LocalData(QObject *parent = 0); 
    virtual ~LocalData(); 
 
    Q_INVOKABLE void loadData(); 
 
    Q_INVOKABLE void allocateTraining(); 
    Q_INVOKABLE void allocateTesting(); 
    bool startStreaming(); 
    void endStreaming();     
    QString serialize(); 
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    int dataPoolSize() const{return m_dataPool.size();}         
 
signals: 
    void startTimer(int interval); 
    void stopTimer(); 
    void dataFileChanged(QString arg); 
    void startPositionChanged(int arg); 
    void endPositionChanged(int arg); 
    void dataLoaded(); 
 
private slots: 
    void onTimerTimeout(); 
    void onRetimingIntervalChanged(qint64 arg); 
 
private:     
    void clear(); 
    void allocateBuffer(int startPos, int size); 
}; 
 
#endif // LOCALDATA_H 
 
import QtQuick 2.3 
import QtQuick.Controls 1.2 
import QtQuick.Layouts 1.1 
import QtQuick.Controls.Styles 1.3 
import QtQuick.Dialogs 1.0 
import UI.Singletons 1.0 
import Data 1.0 
import "qrc:/ui" as UI 
import "qrc:/gui" as GUI 
import "qrc:/ui/globals.js" as Engine 
 
GUI.NodeItem{ 
    id: localDataNode 
 
    caption: "LocalData1" 
    tileColor: Palette.pushButtonNormal//"#5858fb"//"#e8d755" 
 
    property LocalData localDataObject: null 
    property string activeColumn: "" 
 
    /* 
        ports 
    */ 
 
    GUI.ConnectionOutPort{ 
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        anchors.fill: parent 
    } 
 
    /* 
        connections 
    */ 
 
    Connections{ 
        target: localDataObject 
        onDataFileChanged: { 
            localDataObject.loadData(); 
            activeColumn = ""; 
            if(localDataObject.header.length > 0) activeColumn = localDataObject.header[0]; 
        } 
        onError: Engine.globalObject.consolePane().append(String("[%1] Error: %2").arg(new 
Date().toTimeString()).arg(msg)) 
    }     
 
    /* 
        node properties 
    */ 
 
    Loader{ 
        sourceComponent: Engine.globalObject.propertiesPane().parent != null ? 
propertiesComponent : undefined 
    } 
 
    Component{ 
        id: propertiesComponent 
 
        UI.NodePropertiesItem{ 
            caption: localDataNode.caption 
            tileColor: localDataNode.tileColor 
            Component.onCompleted: { 
                parent = Engine.globalObject.propertiesPane().propertyItem 
                contentTab.addTab("LocalData", localDataUI) 
                contentTab.addTab("Format") 
                contentTab.addTab("Node") 
                contentTab.height = 177 - 23 
            } 
        } 
    } 
 
    Component{ 
        id: localDataUI 
 
        Item{ 
            GridLayout{ 
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                columns: 2 
                rowSpacing: 3 
                columnSpacing: 5 
                anchors.fill: parent 
                anchors.margins: 10 
                clip: true 
 
                /* data file control */ 
 
                UI.UILabel{ 
                    Layout.minimumHeight: 20 
                    Layout.alignment: Qt.AlignRight 
                    Layout.minimumWidth: 0 
                    text: qsTr("data file") 
                } 
 
                RowLayout{ 
                    Layout.minimumHeight: 20 
                    Layout.fillWidth: true 
 
                    TextField{ 
                        id: dataFileCtrl 
                        Layout.fillWidth: true 
                        style: UI.UITextFieldStyle{} 
                        text: localDataObject.dataFile 
                        onEditingFinished: localDataObject.dataFile = text 
 
                        FileDialog { 
                            id: dataFileDialog 
                            title: "Open File" 
                            nameFilters: [ "Data files (*.csv)" ] 
                            onAccepted: 
                                localDataObject.dataFile = fileUrl.toString().replace("file:///","") 
                        } 
                    } 
                    Button{ 
                        implicitWidth: 16 
                        implicitHeight: 16 
                        iconSource: Icons.i_folder_open_icon_16 
                        opacity: pressed ? 0.7 : 1.0 
                        onClicked: dataFileDialog.open() 
                        style: ButtonStyle { 
                            background: Item{} 
                        } 
                    } 
                } 
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                UI.UISeparator{ 
                    Layout.columnSpan: 2 
                    Layout.minimumHeight: 17 
                    Layout.fillWidth: true 
                } 
 
                /* data set control */ 
 
                UI.UILabel{ 
                    Layout.minimumHeight: 20 
                    Layout.alignment: Qt.AlignRight 
                    Layout.minimumWidth: 0 
                    text: qsTr("data set") 
                    enabled: dataSetCtrl.enabled 
                } 
                UI.UISliderInterval{ 
                    id: dataSetCtrl 
                    Layout.minimumWidth: 40 
                    Layout.minimumHeight: 20 
                    Layout.fillWidth: true 
                    enabled: activeColumn.length > 0 
 
                    //value: localDataObject.startPosition + localDataObject.maxBufferSize - 1 
                    minimumValue: localDataObject.startPosition 
                    maximumValue: localDataObject.endPosition 
                    stepSize: 10 
 
                    onValueChanged: localDataObject.maxBufferSize = value - minimumValue + 1 
                    onMinimumValueChanged: localDataObject.startPosition = minimumValue 
                    onMaximumValueChanged: localDataObject.endPosition = maximumValue 
 
                    Connections{ 
                        target: localDataObject 
                        onDataLoaded: { 
                            dataSetCtrl.minimumValue = localDataObject.startPosition; 
                            dataSetCtrl.maximumValue = localDataObject.endPosition; 
                            dataSetCtrl.value = localDataObject.startPosition + 
localDataObject.maxBufferSize - 1; 
                            dataSetCtrl.resetScale(); 
                        } 
                    } 
                } 
 
                /* time delay control */ 
 
                UI.UILabel{ 
                    Layout.minimumHeight: 20 
                    Layout.alignment: Qt.AlignRight 
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                    Layout.minimumWidth: 0 
                    text: qsTr("time delay") 
                } 
                UI.UISpinSliderCombo{ 
                    id: timeDelayCtrl 
                    Layout.minimumHeight: 20 
                    Layout.fillWidth: true 
                    minimumValue: 0 
                    maximumValue: 60 
                    stepSize: 1 
                    suffix: qsTr("s") 
                    value: localDataObject.retimingInterval 
                    onValueChanged: localDataObject.retimingInterval = value 
                } 
 
                /* active column control */ 
 
                UI.UILabel{ 
                    Layout.minimumHeight: 20 
                    Layout.alignment: Qt.AlignRight 
                    Layout.minimumWidth: 0 
                    text: qsTr("active column") 
                    enabled: activeColumnCtrl.enabled 
                } 
                ComboBox{ 
                    id: activeColumnCtrl 
                    Layout.minimumHeight: 20 
                    Layout.fillWidth: true 
                    style: UI.UIComboBoxStyle{} 
                    model: activeColumn.length > 0 ? localDataObject.header : [""] 
                    enabled: activeColumn.length > 0 
                    currentIndex: localDataObject.header.indexOf(activeColumn) 
                    onActivated: activeColumn = localDataObject.header[index] 
                } 
 
                Item{Layout.fillHeight: true} 
            } 
        } 
    } 
} 
 
#include "offlinedata.h" 
 
OfflineData::OfflineData(QObject *parent) : 
    TimeDataStream(parent) 
{ 
    m_dataLoader = &m_defDataLoader; 
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    m_retimingEnabled = true; 
    m_dataPointer = 0; 
    m_startPosition = 0; 
    m_endPosition = 0; 
 
    connect(this, SIGNAL(retimingIntervalChanged(qint64)), this, 
SLOT(onRetimingIntervalChanged(qint64))); 
 
    connect(&m_defDataLoader, SIGNAL(error(QString)), this, SIGNAL(error(QString))); 
 
    connect(&m_timer, &QTimer::timeout, this, &OfflineData::onTimerTimeout); 
    connect(this, SIGNAL(startTimer(int)), &m_timer, SLOT(start(int))); 
    connect(this, &OfflineData::stopTimer, &m_timer, &QTimer::stop); 
} 
 
OfflineData::~OfflineData() 
{ 
    clear(); 
} 
 
bool OfflineData::startStreaming() 
{ 
    if(!m_streamingActive){ 
 
        allocateTraining(); 
        emit startTimer(m_retimingInterval * 1000); 
 
        m_streamingActive = true; 
        emit streamingActiveChanged(m_streamingActive); 
    } 
    return true; 
} 
 
void OfflineData::endStreaming() 
{ 
    if(m_streamingActive){ 
 
        emit stopTimer(); 
 
        m_streamingActive = false; 
        emit streamingActiveChanged(m_streamingActive); 
    } 
} 
 
QString OfflineData::serialize() 
{ 
    QString cfg = "LOCALDATA{"; 
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    cfg = cfg.append("maxBufferSize=%1;").arg(m_maxBufferSize); 
    cfg = cfg.append("dataFile=\"%1\";").arg(m_dataFile); 
    cfg = cfg.append("retimingInterval=%1;").arg(m_retimingInterval); 
    cfg = cfg.append("dataLoader=%1").arg(m_dataLoader->serialize()); 
 
    cfg.append("}"); /* endof LOCALDATA */ 
 
    return cfg; 
} 
 
void OfflineData::loadData() 
{ 
    endStreaming(); 
 
    clear(); 
    m_dataLoader->setSource(m_dataFile); 
    m_dataLoader->setDefTimeInterval(m_retimingInterval); 
    m_dataPool = m_dataLoader->readCsv(); 
    m_header = m_dataLoader->header(); 
 
    m_startPosition = 0; 
    m_endPosition = m_dataPool.size(); 
    m_maxBufferSize = 1; 
 
    // TODO: manage data loading properly (if dataPool is empty...) 
 
    //allocateTraining(); 
 
    emit dataLoaded(); 
} 
 
void OfflineData::allocateTraining() 
{ 
    allocateBuffer(m_startPosition, m_maxBufferSize); 
} 
 
void OfflineData::allocateTesting() 
{ 
    allocateBuffer(m_startPosition + m_maxBufferSize, 
                   m_endPosition - (m_startPosition + m_maxBufferSize)); 
} 
 
void OfflineData::clear() 
{ 
    /* destroy all data */ 
 
    m_data.clear(); 
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    m_header.clear(); 
    while(!m_dataPool.isEmpty()) 
        delete m_dataPool.takeFirst(); 
 
    /* value is not valid after setting new data */ 
    m_minMaxData = QPointF(); 
} 
 
void OfflineData::allocateBuffer(int startPos, int size) 
{ 
    /* fill the buffer with training data set */ 
 
    m_data.clear(); 
 
    /* value is not valid after setting new data */ 
    m_minMaxData = QPointF(); 
 
    if(!m_dataPool.isEmpty()){ 
        m_data = m_dataPool.mid(startPos, size); 
        m_dataPointer = m_data.size(); 
    } 
} 
 
void OfflineData::onTimerTimeout() 
{ 
    if(m_dataPointer > m_endPosition || m_dataPointer >= m_dataPool.size()) 
endStreaming(); 
    else 
        addData(m_dataPool.at(m_dataPointer++)); 
} 
 
void OfflineData::onRetimingIntervalChanged(qint64 arg) 
{ 
    Q_UNUSED(arg); 
    if(m_streamingActive) 
        emit startTimer(m_retimingInterval * 1000); 
} 
 
#ifndef OFFLINEDATA_H 
#define OFFLINEDATA_H 
 
 
#include <QTimer> 
 
#include "timedatastream.h" 
#include "csvfileio.h" 
 
class OfflineData : public TimeDataStream 
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{ 
    Q_OBJECT 
 
    Q_PROPERTY(QString dataFile MEMBER m_dataFile NOTIFY dataFileChanged) 
    Q_PROPERTY(CsvFileIO* dataLoader MEMBER m_dataLoader) 
    Q_PROPERTY(int dataPoolSize READ dataPoolSize) 
    Q_PROPERTY(int startPosition MEMBER m_startPosition NOTIFY startPositionChanged) 
    Q_PROPERTY(int endPosition MEMBER m_endPosition NOTIFY endPositionChanged) 
 
private: 
    QString m_dataFile; 
    CsvFileIO* m_dataLoader; 
    int m_startPosition; 
    int m_endPosition; 
 
    QList<TimeData*> m_dataPool; 
    int m_dataPointer; 
    CsvFileIO m_defDataLoader; 
    QTimer m_timer; 
 
public: 
    explicit OfflineData(QObject *parent = 0); 
    virtual ~OfflineData(); 
 
    Q_INVOKABLE void loadData(); 
 
    Q_INVOKABLE void allocateTraining(); 
    Q_INVOKABLE void allocateTesting(); 
    bool startStreaming(); 
    void endStreaming(); 
    QString serialize(); 
 
    int dataPoolSize() const{return m_dataPool.size();} 
 
signals: 
    void startTimer(int interval); 
    void stopTimer(); 
    void dataFileChanged(QString arg); 
    void startPositionChanged(int arg); 
    void endPositionChanged(int arg); 
    void dataLoaded(); 
 
private slots: 
    void onTimerTimeout(); 
    void onRetimingIntervalChanged(qint64 arg); 
 
private: 
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    void clear(); 
    void allocateBuffer(int startPos, int size); 
}; 
 
#endif // OFFLINEDATA_H 
 
import QtQuick 2.3 
import QtQuick.Controls 1.2 
import QtQuick.Layouts 1.1 
import QtQuick.Controls.Styles 1.3 
import UI.Singletons 1.0 
import Data 1.0 
import "qrc:/ui" as UI 
import "qrc:/gui" as GUI 
import "qrc:/ui/globals.js" as Engine 
 
GUI.NodeItem{ 
    id: offlineDataNode 
 
    caption: "OfflineData1" 
    tileColor: Palette.pushButtonNormal//"#5858fb"//"#e8d755" 
 
    property OfflineData offlineDataObject: null 
    property string activeColumn: "" 
 
    /* 
        ports 
    */ 
 
    GUI.ConnectionOutPort{ 
        anchors.fill: parent 
    } 
 
    /* 
        connections 
    */ 
 
    Connections{ 
        target: offlineDataObject 
        onDataFileChanged: { 
            offlineDataObject.loadData(); 
            activeColumn = ""; 
            if(offlineDataObject.header.length > 0) activeColumn = offlineDataObject.header[0];  
        } 
        onError: Engine.globalObject.consolePane().append(String("[%1] Error: %2").arg(new 
Date().toTimeString()).arg(msg)) 
    } 
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    /* 
        node properties 
    */ 
 
    Loader{ 
        sourceComponent: Engine.globalObject.propertiesPane().parent != null ? 
propertiesComponent : undefined 
    } 
 
    Component{ 
        id: propertiesComponent 
 
        UI.NodePropertiesItem{ 
            caption: offlineDataNode.caption 
            tileColor: offlineDataNode.tileColor 
            Component.onCompleted: { 
                parent = Engine.globalObject.propertiesPane().propertyItem 
                contentTab.addTab("OfflineData", offlineDataUI) 
                contentTab.addTab("Format") 
                contentTab.addTab("Node") 
                contentTab.height = 177 - 23 + 20 + 23 + 23 + 23 + 23 + 23 + 23 + 23 
            } 
        } 
    } 
 
    Component{ 
        id: offlineDataUI 
 
        Item{ 
            GridLayout{ 
                columns: 2 
                rowSpacing: 3 
                columnSpacing: 5 
                anchors.fill: parent 
                anchors.margins: 10 
                clip: true 
 
                /* data file control */ 
 
                UI.UILabel{ 
                    Layout.minimumHeight: 20 
                    Layout.alignment: Qt.AlignRight 
                    Layout.minimumWidth: 0 
                    text: qsTr("data provider") 
                } 
                ComboBox{ 
                    id: dataProviderCtrl 
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                    Layout.minimumHeight: 20 
                    Layout.fillWidth: true 
                    style: UI.UIComboBoxStyle{} 
                    model: ["Yahoo Finance"] 
                    currentIndex: 0 
                } 
 
                UI.UISeparator{ 
                    Layout.columnSpan: 2 
                    Layout.minimumHeight: 17 
                    Layout.fillWidth: true 
                } 
 
                /* data set control */ 
 
                UI.UILabel{ 
                    Layout.minimumHeight: 20 
                    Layout.alignment: Qt.AlignRight 
                    Layout.minimumWidth: 0 
                    text: qsTr("data set") 
                    enabled: dataSetCtrl.enabled 
                } 
                UI.UISliderInterval{ 
                    id: dataSetCtrl 
                    Layout.minimumWidth: 40 
                    Layout.minimumHeight: 20 
                    Layout.fillWidth: true 
                    enabled: activeColumn.length > 0 
 
                    //value: localDataObject.startPosition + localDataObject.maxBufferSize - 1 
                    minimumValue: offlineDataObject.startPosition 
                    maximumValue: offlineDataObject.endPosition 
                    stepSize: 10 
 
                    onValueChanged: offlineDataObject.maxBufferSize = value - minimumValue + 1 
                    onMinimumValueChanged: offlineDataObject.startPosition = minimumValue 
                    onMaximumValueChanged: offlineDataObject.endPosition = maximumValue 
 
                    Connections{ 
                        target: offlineDataObject 
                        onDataLoaded: { 
                            dataSetCtrl.minimumValue = offlineDataObject.startPosition; 
                            dataSetCtrl.maximumValue = offlineDataObject.endPosition; 
                            dataSetCtrl.value = offlineDataObject.startPosition + 
offlineDataObject.maxBufferSize - 1; 
                            dataSetCtrl.resetScale(); 
                        } 
                    } 
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                } 
 
                /* time delay control */ 
 
                UI.UILabel{ 
                    Layout.minimumHeight: 20 
                    Layout.alignment: Qt.AlignRight 
                    Layout.minimumWidth: 0 
                    text: qsTr("time delay") 
                } 
                UI.UISpinSliderCombo{ 
                    id: timeDelayCtrl 
                    Layout.minimumHeight: 20 
                    Layout.fillWidth: true 
                    minimumValue: 0 
                    maximumValue: 60 
                    stepSize: 1 
                    suffix: qsTr("s") 
                    value: offlineDataObject.retimingInterval 
                    onValueChanged: offlineDataObject.retimingInterval = value 
                } 
 
                /* active column control */ 
 
                UI.UILabel{ 
                    Layout.minimumHeight: 20 
                    Layout.alignment: Qt.AlignRight 
                    Layout.minimumWidth: 0 
                    text: qsTr("active column") 
                    enabled: activeColumnCtrl.enabled 
                } 
                ComboBox{ 
                    id: activeColumnCtrl 
                    Layout.minimumHeight: 20 
                    Layout.fillWidth: true 
                    style: UI.UIComboBoxStyle{} 
                    model: activeColumn.length > 0 ? offlineDataObject.header : [""] 
                    enabled: activeColumn.length > 0 
                    currentIndex: offlineDataObject.header.indexOf(activeColumn) 
                    onActivated: activeColumn = offlineDataObject.header[index] 
                } 
 
                /* provider options */ 
 
                UI.UILabel{ 
                    Layout.minimumHeight: 17 
                    Layout.alignment: Qt.AlignRight 
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                    Layout.minimumWidth: 0 
                    text: qsTr("provider options") 
                } 
                UI.UISeparator{ 
                    Layout.minimumHeight: 17 
                    Layout.fillWidth: true 
                } 
 
                /* symbol control */ 
 
                UI.UILabel{ 
                    Layout.minimumHeight: 20 
                    Layout.alignment: Qt.AlignRight 
                    Layout.minimumWidth: 0 
                    text: qsTr("symbol") 
                } 
                TextField{ 
                    id: symbolCtrl 
                    Layout.minimumHeight: 20 
                    Layout.fillWidth: true 
                    style: UI.UITextFieldStyle{} 
                    text: "AA" 
                } 
 
                /* mode control */ 
 
                UI.UILabel{ 
                    Layout.minimumHeight: 20 
                    Layout.alignment: Qt.AlignRight 
                    Layout.minimumWidth: 0 
                    text: qsTr("mode") 
                } 
                ComboBox{ 
                    id: modeCtrl 
                    Layout.minimumHeight: 20 
                    Layout.fillWidth: true 
                    style: UI.UIComboBoxStyle{} 
                    model: ["All Data", "Number Of Bars", "Most Resent", "Date Range"] 
                    currentIndex: 2 
                } 
 
                /* duration control */ 
 
                UI.UILabel{ 
                    Layout.minimumHeight: 20 
                    Layout.alignment: Qt.AlignRight 
                    Layout.minimumWidth: 0 
                    text: qsTr("bar scale") 
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                } 
                ComboBox{ 
                    id: durationCtrl 
                    Layout.minimumHeight: 20 
                    Layout.fillWidth: true 
                    style: UI.UIComboBoxStyle{} 
                    model: ["Daily", "Weekly", "Monthly"] 
                    currentIndex: 0 
                } 
 
                /* resent time scale control */ 
 
                UI.UILabel{ 
                    Layout.minimumHeight: 20 
                    Layout.alignment: Qt.AlignRight 
                    Layout.minimumWidth: 0 
                    text: qsTr("resent time scale") 
                } 
                ComboBox{ 
                    id: resentTimeScaleCtrl 
                    Layout.minimumHeight: 20 
                    Layout.fillWidth: true 
                    style: UI.UIComboBoxStyle{} 
                    model: ["Days", "Weeks", "Months", "Years"] 
                    currentIndex: 0 
                } 
 
                /* bars number control */ 
 
                UI.UILabel{ 
                    Layout.minimumHeight: 20 
                    Layout.alignment: Qt.AlignRight 
                    Layout.minimumWidth: 0 
                    text: qsTr("bars number") 
                } 
                UI.UISpinSliderCombo{ 
                    id: barsNumberCtrl 
                    Layout.minimumHeight: 20 
                    Layout.fillWidth: true 
                    minimumValue: 10 
                    maximumValue: 600 
                    stepSize: 1 
                    value: 100 
                } 
 
                /* start date control */ 
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                UI.UILabel{ 
                    Layout.minimumHeight: 20 
                    Layout.alignment: Qt.AlignRight 
                    Layout.minimumWidth: 0 
                    text: qsTr("start date") 
                    enabled: startDateCtrl.enabled 
                } 
                TextField{ 
                    id: startDateCtrl 
                    Layout.minimumHeight: 20 
                    Layout.fillWidth: true 
                    style: UI.UITextFieldStyle{} 
                    text: "" 
                    enabled: modeCtrl.currentIndex != 2 
                } 
 
                /* end date control */ 
 
                UI.UILabel{ 
                    Layout.minimumHeight: 20 
                    Layout.alignment: Qt.AlignRight 
                    Layout.minimumWidth: 0 
                    text: qsTr("end date") 
                    enabled: endDateCtrl.enabled 
                } 
                TextField{ 
                    id: endDateCtrl 
                    Layout.minimumHeight: 20 
                    Layout.fillWidth: true 
                    style: UI.UITextFieldStyle{} 
                    text: "" 
                    enabled: modeCtrl.currentIndex != 2 
                } 
 
 
                Item{Layout.fillHeight: true} 
            } 
        } 
    } 
} 
 
#include "timedata.h" 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ 
// class TimeData 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ 
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TimeData::TimeData(QObject *parent) : 
    QObject(parent) 
{ 
    m_time = QDateTime::currentDateTime(); 
} 
 
#ifndef TIMEDATA_H 
#define TIMEDATA_H 
 
#include <QObject> 
#include <QDateTime> 
#include <QVariant> 
 
// class TimeData 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
class TimeData : public QObject{ 
    Q_OBJECT 
 
    Q_PROPERTY(QDateTime time READ time WRITE setTime) 
 
private: 
    QDateTime m_time; 
 
public: 
    explicit TimeData(QObject *parent = 0); 
    QDateTime time() const{return m_time;} 
 
    Q_INVOKABLE QVariant get(const QString& name){ 
        QByteArray tmpPropArray = name.toLocal8Bit(); 
        const char* prop = tmpPropArray.constData(); 
        return property(prop); 
    }     
 
public slots: 
    void setTime(const QDateTime& arg){m_time = arg;} 
    void setTime(const QDate& date, const QTime& time){ 
        m_time.setDate(date); 
        m_time.setTime(time); 
    } 
}; 
 
#endif // TIMEDATA_H 
 
#include "timedatastream.h" 
 



462 
 

 
 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ 
// class TimeData Stream 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ 
 
TimeDataStream::TimeDataStream(QObject *parent) : 
    QObject(parent) 
{ 
    m_maxBufferSize = 0; 
    m_retimingEnabled = true; 
    m_retimingInterval = 5; /* seconds */ 
 
    /* Для off-line потоков retimingInterval содержит временной промежуток 
     * поступления транзактов от симулятора. 
     * Для on-line потоков retimingInterval является параметром ретранслятора 
     * потока в нестандартные временные интервалы (интервалы, не поддерживаемые 
     * драйвером on-line потока)*/ 
 
    m_streamingActive = false; 
} 
 
QList<TimeData *> TimeDataStream::data() const 
{ 
    return m_data; 
} 
 
QList<qreal> TimeDataStream::cacheData() const 
{ 
    return m_cacheData; 
} 
 
bool TimeDataStream::startStreaming() 
{ 
    m_streamingActive = true; 
    return true; 
} 
 
void TimeDataStream::endStreaming() 
{ 
    m_streamingActive = false; 
} 
 
QVariant TimeDataStream::data(int index, const QString &property) 
{ 
    return m_data.at(index)->get(property); 
} 
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QTime TimeDataStream::time(int index) 
{ 
    return m_data.at(index)->time().time(); 
} 
 
QPointF TimeDataStream::computeMinMaxData(const char *curProperty) 
{ 
    if(!m_minMaxData.isNull()) return m_minMaxData; 
 
    int numData = m_data.size(); 
    Q_ASSERT(numData > 0); 
 
    qreal minData = 0.0, maxData = 0.0; 
    qreal rawData; 
 
    /* clear cache */ 
    m_cacheData.clear(); 
 
    for(int i = 0; i < numData; i++){ 
        rawData = m_data.at(i)->property(curProperty).toDouble(); 
        m_cacheData.append(rawData); 
        if(i == 0) minData = maxData = rawData; 
        else{ 
            if(rawData < minData) minData = rawData; 
            if(rawData > maxData) maxData = rawData; 
        } 
    } 
    m_minMaxData = QPointF(minData, maxData); 
 
    return m_minMaxData; 
} 
 
void TimeDataStream::addData(TimeData *data) 
{     
    m_data.append(data); 
    while(m_data.size() > m_maxBufferSize) m_data.removeFirst(); 
 
    /* value is not valid after setting new data */ 
    m_minMaxData = QPointF(); 
 
    emit dataChanged(data); 
} 
 
#ifndef TIMEDATASTREAM_H 
#define TIMEDATASTREAM_H 
 
#include <QStringList> 
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#include <QPointF> 
#include "timedata.h" 
 
// class TimeDataStream 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
class TimeDataStream : public QObject{ 
    Q_OBJECT 
 
    /* 
     * maxBufferSize - максимальное количество данных ряда, сохраняемое в буфере 
     * потока. Сам буфер может быть использован как обучающая выборка системы. 
     * При превышении размера буфер обновляется по принципу FIFO. 
     */ 
    Q_PROPERTY(int maxBufferSize MEMBER m_maxBufferSize NOTIFY 
maxBufferSizeChanged) 
    Q_PROPERTY(bool retimingEnabled MEMBER m_retimingEnabled) 
    Q_PROPERTY(qint64 retimingInterval MEMBER m_retimingInterval NOTIFY 
retimingIntervalChanged) 
    Q_PROPERTY(QStringList header READ header NOTIFY headerChanged) 
    Q_PROPERTY(bool streamingActive READ streamingActive NOTIFY 
streamingActiveChanged) 
    Q_PROPERTY(int dataCount READ dataCount NOTIFY dataCountChanged)     
 
public: 
    enum DataSource{Local, Internet}; 
    Q_ENUMS(DataSource) 
 
public: 
    explicit TimeDataStream(QObject *parent = 0); 
 
    QStringList header() const{return m_header;} 
    QList<TimeData*> data() const; 
    QList<qreal> cacheData() const; 
    bool streamingActive() const{return m_streamingActive;} 
    int dataCount() const{return m_data.size();} 
    QPointF minMaxData() {return m_minMaxData;} 
 
    Q_INVOKABLE virtual bool startStreaming(); 
    Q_INVOKABLE virtual void endStreaming(); 
    Q_INVOKABLE QVariant data(int index, const QString& property); 
    Q_INVOKABLE QTime time(int index); 
 
    virtual QString serialize(){return QString();} 
    QPointF computeMinMaxData(const char *curProperty); 
 
protected: 
    void addData(TimeData* data);     
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signals: 
    void dataChanged(TimeData* data); 
    void error(QString msg); 
    void retimingIntervalChanged(qint64 arg); 
    void maxBufferSizeChanged(int arg);     
    void streamingActiveChanged(bool active); 
    void dataCountChanged(int arg);     
    void headerChanged(QStringList arg); 
 
protected: 
    QList<TimeData*> m_data;     
    QStringList m_header; 
    int m_maxBufferSize; 
    bool m_retimingEnabled; 
    qint64 m_retimingInterval; 
    bool m_streamingActive; 
    int m_dataCount; 
    QPointF m_minMaxData; 
    QList<qreal> m_cacheData; 
}; 
 
#endif // TIMEDATASTREAM_H 
 
 

МОДУЛІ ЯДРА СИСТЕМИ 
 

МОДУЛЬ КЛОНАЛЬНОГО АЛГОРИТМА 
 

 
#include "clonalg.h" 
 
Clonalg::Clonalg(QObject *parent) : 
    QObject(parent) 
{ 
    setAutoDelete(false); 
 
    m_domain = 0;     
 
    // set default parameters 
    m_populationSize = 50; 
    m_clonePopSize = 300; 
    m_numGenerations = 300; 
    m_selectionRate = 0.7; 
    m_selectionPressue = 20; 
    m_mutationRate = 0.01; 
    m_mutationType = Simple; 
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    connect(&m_timer, &QTimer::timeout, this, &Clonalg::onTimerTimeout); 
 
    m_multithreading = false; 
    m_infGenerations = false; 
} 
 
bool Clonalg::loadConfig() 
{ 
    //AisCfgParser cfgParser(this); 
    //bool res = cfgParser.load(m_cfgFilename); 
    return true;//res; 
} 
 
bool Clonalg::saveConfig() 
{ 
    //AisCfgParser cfgParser(this); 
    QString cfg = "[Immune system parameters]AISPROPERTIES{"; 
 
    cfg = cfg.append("populationSize=%1;").arg(m_populationSize); 
    cfg = cfg.append("clonePopSize=%1;").arg(m_clonePopSize); 
    cfg = cfg.append("numGenerations=%1;").arg(m_numGenerations); 
    cfg = cfg.append("selectionRate=%1;").arg(m_selectionRate); 
    cfg = cfg.append("selectionPressue=%1;").arg(m_selectionPressue); 
    cfg = cfg.append("mutationRate=%1;").arg(m_mutationRate); 
    cfg = cfg.append("mutationType=%1;").arg(m_mutationType); 
 
    cfg = cfg.append("domain=%1").arg(m_domain->serialize()); 
 
    cfg.append("}"); 
    //cfgParser.save(m_cfgFilename, cfg); 
 
    return true; 
} 
 
void Clonalg::init(){ 
 
    /* init random generator */ 
    qsrand(1); 
 
    /* init domain */ 
    if(!m_domain->init()) return; 
 
    /* generate current population */ 
    currentPop.create(m_populationSize, m_domain->abLength()); 
    currentPop.initAll(); 
 
    /* do some preparation */ 
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    int numSelected = m_selectionRate * m_populationSize; 
    if(numSelected < 1) numSelected = 1; 
    int cloneFamily = m_clonePopSize / numSelected; 
    if(cloneFamily < 1) cloneFamily = 1; 
    int newClonPopSize = cloneFamily * numSelected; 
 
    /* construct an empty population of clones */ 
    clonePop.create(newClonPopSize, m_domain->abLength()); 
 
    /* start iteration process */ 
    if(!m_multithreading){ 
        currentGen = 0; 
        m_timer.start(16); 
    }else 
        QThreadPool::globalInstance()->start(this); 
} 
 
void Clonalg::stop() 
{ 
    m_timer.stop(); 
    m_domain->saveModel(&currentPop, 0); 
    emit runEnded(); 
} 
 
void Clonalg::test() 
{ 
    m_domain->evaluateNet(&currentPop, 0, true); 
} 
 
void Clonalg::onTimerTimeout() 
{ 
    runOnce(); 
 
    currentGen++; 
    if(m_infGenerations) return; 
 
    if(currentGen >= m_numGenerations) stop(); 
} 
 
void Clonalg::run() 
{ 
    for(currentGen = 0; currentGen < m_numGenerations; currentGen++) 
        runOnce(); 
} 
 
void Clonalg::runOnce() 
{ 
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    /* do some preparation */ 
    int numSelected = m_selectionRate * m_populationSize; 
    if(numSelected < 1) numSelected = 1; 
    if(m_selectionPressue < 2) m_selectionPressue = 2; 
    int cloneFamily = m_clonePopSize / numSelected; 
    if(cloneFamily < 1) cloneFamily = 1; 
    int newClonPopSize = cloneFamily * numSelected; 
    int numReplaced = m_populationSize - numSelected; 
 
    /* evaluate current population */ 
    for(int j = 0; j < m_populationSize; j++) 
        currentPop.setAffinity(j, m_domain->evaluateNet(&currentPop, j)); 
 
    /* selection */ 
    int theBest; 
    for(int j = 0; j < numSelected; j++){ 
        theBest = currentPop.tournamentSelection(m_selectionPressue); 
 
        /* clonation of the best */ 
        for(int k = 0; k < cloneFamily; k++){ 
            Population::copy(&clonePop, j * cloneFamily + k, &currentPop, theBest); 
 
            /* mutation of clones */ 
            if(k > 0) 
                //m_domain->mutation(&clonePop, j * cloneFamily + k, m_mutationRate); 
                switch(m_mutationType){ 
                case OnePoint: clonePop.onePointMutation(j * cloneFamily + k, m_mutationRate); 
break; 
                case Simple: clonePop.simpleMutation(j * cloneFamily + k, m_mutationRate); break; 
                case Ranked: clonePop.rankedMutation(j * cloneFamily + k, m_mutationRate); 
break; 
                } 
        } 
    } 
 
    /* elitism */ 
    int minAff = 0; 
    for(int j = 1; j < m_populationSize; j++) 
        if(currentPop.affinity(j) < currentPop.affinity(minAff)) minAff = j; 
 
    Population::copy(&currentPop, 0, &currentPop, minAff); 
 
    /* evaluate the population of clones */ 
    for(int j = 0; j < newClonPopSize; j++) 
        clonePop.setAffinity(j, m_domain->evaluateNet(&clonePop, j)); 
 
    /* select the clones */ 
    for(int j = 1; j < numSelected; j++){ 
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        theBest = clonePop.tournamentSelection(m_selectionPressue); 
 
        /* replace the current antibodies */ 
        Population::copy(&currentPop, j, &clonePop, theBest); 
 
    } 
 
    /* Editing */ 
    for(int j = 0; j < numReplaced; j++) 
        currentPop.init(numSelected + j); 
 
    emit statUpdated(currentGen, currentPop.affinity(0)); 
} 
 
//void Clonalg::onDataChanged(TimeData *data) 
//{ 
//    if(currentPop.size() > 0){ 
 
//        //m_domain->evaluateReport(&currentPop, 0); 
 
//        //qreal factValueCurrent = m_domain->getDataValue(data); 
//        qreal modelValueNext = m_domain->oneStepPrediction(&currentPop, 0); 
 
//        //m_report->addData(data->time(), factValueCurrent, modelValueNext); 
 
//        emit predictionUpdated(data->time().time(), modelValueNext, 
//                               currentPop.affinity(0), currentPop.averAffinity(), m_domain->report()); 
//    } 
//} 
 
#ifndef CLONALG_H 
#define CLONALG_H 
 
#include <QRunnable> 
#include <QThreadPool> 
#include <QTimer> 
 
//#include "aiscfgparser.h" 
#include "domain.h" 
 
class Clonalg : public QObject, QRunnable 
{ 
    Q_OBJECT 
 
public: 
    enum Mutations{OnePoint, Simple, Ranked}; 
    Q_ENUMS(Mutations) 
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private: 
    Q_PROPERTY(int populationSize MEMBER m_populationSize NOTIFY 
populationSizeChanged) 
    Q_PROPERTY(int clonePopSize MEMBER m_clonePopSize NOTIFY clonePopSizeChanged) 
    Q_PROPERTY(int numGenerations MEMBER m_numGenerations NOTIFY 
numGenerationsChanged) 
    Q_PROPERTY(qreal selectionRate MEMBER m_selectionRate NOTIFY 
selectionRateChanged) 
    Q_PROPERTY(int selectionPressue MEMBER m_selectionPressue NOTIFY 
selectionPressueChanged) 
    Q_PROPERTY(qreal mutationRate MEMBER m_mutationRate NOTIFY 
mutationRateChanged) 
    Q_PROPERTY(int mutationType MEMBER m_mutationType NOTIFY mutationTypeChanged) 
    Q_PROPERTY(QString cfgFilename MEMBER m_cfgFilename NOTIFY cfgFilenameChanged) 
    Q_PROPERTY(bool multithreading MEMBER m_multithreading NOTIFY 
multithreadingChanged) 
    Q_PROPERTY(bool infGenerations MEMBER m_infGenerations NOTIFY 
infGenerationsChanged) 
    Q_PROPERTY(Domain* domain MEMBER m_domain NOTIFY domainChanged) 
 
public: 
    explicit Clonalg(QObject* parent = 0); 
 
    Q_INVOKABLE bool loadConfig(); 
    Q_INVOKABLE bool saveConfig(); 
    Q_INVOKABLE void init(); 
    Q_INVOKABLE void stop(); 
    Q_INVOKABLE void test(); 
    void run(); 
 
private: 
    void runOnce(); 
 
private slots: 
    void onTimerTimeout(); 
 
signals: 
    void error(QString msg); 
    void runEnded(); 
    void statUpdated(int gen, qreal minError); 
    void predictionUpdated(QTime time, qreal value, qreal minError, qreal averError, Report* 
modelReport); 
 
    void populationSizeChanged(int arg); 
    void clonePopSizeChanged(int arg); 
    void numGenerationsChanged(int arg); 
    void selectionRateChanged(qreal arg); 
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    void selectionPressueChanged(int arg); 
    void mutationRateChanged(qreal arg); 
    void mutationTypeChanged(int arg); 
    void cfgFilenameChanged(QString arg); 
    void multithreadingChanged(bool arg); 
    void infGenerationsChanged(bool arg); 
    void domainChanged(Domain* arg); 
 
private: 
    Population currentPop; /* current population */ 
    Population clonePop;   /* clone population */ 
    Domain* m_domain; 
    QTimer m_timer;     
 
    /* fly-on parameters */ 
    int currentGen; 
 
    /* clonalg properties */ 
    int m_populationSize; 
    int m_clonePopSize; 
    int m_numGenerations; 
    qreal m_selectionRate; 
    int m_selectionPressue; 
    qreal m_mutationRate; 
    int m_mutationType; 
    QString m_cfgFilename; 
    bool m_multithreading; 
    bool m_infGenerations; 
}; 
 
#endif // CLONALG_H 
 
import QtQuick 2.3 
//import QtQuick.Controls 1.2 
//import QtQuick.Layouts 1.1 
import UI.Singletons 1.0 
//import QtQuick.Dialogs 1.0 
//import QtQuick.Controls.Styles 1.3 
import Tools 1.0 
import Charts 1.0 
import "qrc:/ui" as UI 
import "qrc:/gui" as GUI 
import "qrc:/ui/globals.js" as Engine 
 
GUI.NodeItem{ 
    id: consoleNode 
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    caption: "Clonalg1" 
    tileColor: Palette.pushButtonNormal 
 
    property Clonalg clonalgObject: null 
 
    /* 
        ports 
    */ 
 
    GUI.ConnectionInPort{ 
        anchors.fill: parent 
        arrowStartX: 10 
        arrowStartY: -20 
        caption: "domain" 
    } 
    GUI.ConnectionOutPort{ 
        anchors.fill: parent 
    } 
 
    /* 
        node properties 
    */         
 
    Loader{ 
        sourceComponent: Engine.globalObject.propertiesPane().parent != null ? 
propertiesComponent : undefined 
    } 
 
    Component{ 
        id: propertiesComponent 
 
        UI.NodePropertiesItem{ 
            Component.onCompleted: { 
                parent = Engine.globalObject.propertiesPane().propertyItem 
                contentTab.addTab("Clonalg", clonalgUI) 
                contentTab.addTab("Node") 
                contentTab.height = 226 
            } 
        } 
    } 
 
    Component{ 
        id: clonalgUI 
 
        Item{ 
            ClonalgUI{ 
                anchors.fill: parent 
                anchors.margins: 10 
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                clip: true 
                clonalg: clonalgObject 
            } 
        } 
    } 
} 
 
import QtQuick 2.3 
import QtQuick.Controls 1.2 
import QtQuick.Layouts 1.1 
import Tools 1.0 
import "qrc:/ui" as UI 
 
/* TODO: this class have to be extended to ImmNetUI later */ 
 
RowLayout{ 
    id: clonalgUI 
 
    property Clonalg clonalg: null     
 
    ColumnLayout{ 
        spacing: 0 
        Layout.minimumWidth: 0         
        Item{Layout.minimumHeight: 23} 
 
        UI.UILabel{ 
            anchors.right: parent.right 
            Layout.minimumHeight: 23                         
            text: qsTr("population size") 
        } 
        UI.UILabel{ 
            anchors.right: parent.right 
            Layout.minimumHeight: 23             
            text: qsTr("clone pool size") 
        } 
        UI.UILabel{ 
            anchors.right: parent.right 
            Layout.minimumHeight: 23             
            text: qsTr("num. generations") 
        } 
        UI.UILabel{ 
            anchors.right: parent.right 
            Layout.minimumHeight: 23             
            text: qsTr("selection rate") 
        } 
        UI.UILabel{ 
            anchors.right: parent.right 
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            Layout.minimumHeight: 23             
            text: qsTr("selection pressue") 
        } 
        UI.UILabel{ 
            anchors.right: parent.right 
            Layout.minimumHeight: 23             
            text: qsTr("mutation rate") 
        } 
        UI.UILabel{ 
            anchors.right: parent.right 
            Layout.minimumHeight: 23             
            text: qsTr("mutation type") 
        } 
        Item{Layout.fillHeight: true} 
    } 
    ColumnLayout{ 
        spacing: 0 
        Layout.preferredWidth: 50 
        CheckBox{ 
            id: unlimitedRunCheckbox 
            Layout.fillWidth: true 
            Layout.minimumHeight: 23             
            text: qsTr("unlimited run") 
            style: UI.UICheckBoxStyle{} 
            checked: clonalg.infGenerations 
            onCheckedChanged: clonalg.infGenerations = checked 
        } 
        UI.UISpinSliderCombo{ 
            id: populationSizeCtrl 
            Layout.minimumHeight: 23 
            Layout.fillWidth: true 
            minimumValue: 10 
            maximumValue: 500 
            stepSize: 10 
            value: clonalg.populationSize 
            onValueChanged: clonalg.populationSize = value 
            marker: "#30a030" 
        } 
        UI.UISpinSliderCombo{ 
            id: clonePoolSizeCtrl 
            Layout.minimumHeight: 23 
            Layout.fillWidth: true 
            minimumValue: 10 
            maximumValue: 1000 
            stepSize: 10 
            value: clonalg.clonePopSize 
            onValueChanged: clonalg.clonePopSize = value 
            marker: "#30a030" 
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        } 
        UI.UISpinSliderCombo{ 
            id: numGenerationsCtrl 
            Layout.minimumHeight: 23 
            Layout.fillWidth: true 
            minimumValue: 10 
            maximumValue: 1000 
            stepSize: 10 
            value: clonalg.numGenerations 
            onValueChanged: clonalg.numGenerations = value 
        } 
        UI.UISpinSliderCombo{ 
            id: selectionRateCtrl 
            Layout.minimumHeight: 23 
            Layout.fillWidth: true 
            minimumValue: 0 
            maximumValue: 1.0 
            stepSize: 0.1 
            decimals: 1 
            flowScale: false 
            value: clonalg.selectionRate 
            onValueChanged: clonalg.selectionRate = value 
            marker: "#d04040" 
        } 
        UI.UISpinSliderCombo{ 
            id: selectionPressueCtrl 
            Layout.minimumHeight: 23 
            Layout.fillWidth: true 
            minimumValue: 2 
            maximumValue: 20 
            stepSize: 1 
            value: clonalg.selectionPressue 
            onValueChanged: clonalg.selectionPressue = value 
            marker: "#d04040" 
        } 
        UI.UISpinSliderCombo{ 
            id: mutationRateCtrl 
            Layout.minimumHeight: 23 
            Layout.fillWidth: true 
            minimumValue: 0.01 
            maximumValue: 1.0 
            stepSize: 0.01 
            decimals: 2 
            flowScale: false 
            value: clonalg.mutationRate 
            onValueChanged: clonalg.mutationRate = value 
        } 
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        RowLayout{ 
            Layout.minimumHeight: 23                         
            ComboBox{ 
                id: mutationTypeCtrl 
                clip: true 
                Layout.fillWidth: true 
                Layout.maximumWidth: 100 
                style: UI.UIComboBoxStyle{} 
                implicitWidth: 100 
                implicitHeight: 19 
                anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter 
                model: [qsTr("one-point"), qsTr("simple"), qsTr("ranked")] 
                currentIndex: clonalg.mutationType 
                onCurrentIndexChanged: clonalg.mutationType = currentIndex 
            } 
            CheckBox{ 
                id: mutationSpecCtrl 
                Layout.fillWidth: true 
                text: qsTr("use specific mutation") 
                style: UI.UICheckBoxStyle{} 
                //checked: clonalg.infGenerations 
                //onCheckedChanged: clonalg.infGenerations = checked 
            } 
        } 
        Item{Layout.fillHeight: true} 
    } 
} 
 
#include "population.h" 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ 
// class Population 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ 
 
Population::Population() 
{ 
    m_indLength = 0; 
    m_data = 0; 
} 
 
Population::~Population() 
{ 
    if(m_data) delete[] m_data; 
} 
 
char *Population::data() 
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{ 
    return m_data; 
} 
 
char Population::gene(int indIndex, int geneIndex) 
{             
    return m_data[indIndex * m_indLength + geneIndex]; 
} 
 
qreal Population::affinity(int indIndex) 
{     
    return m_affinity.at(indIndex); 
} 
 
void Population::initAll() 
{ 
    for(int i = 0; i < m_affinity.size() * m_indLength; i++) 
        m_data[i] = getRandomEvent(0.5); 
} 
 
void Population::init(int indIndex) 
{ 
    for(int i = 0; i < m_indLength; i++) 
        setGene(indIndex, i, getRandomEvent(0.5)); 
} 
 
void Population::create(int indCount, int indLength) 
{ 
    m_indLength = indLength; 
 
    if(m_data) delete[] m_data; 
    m_data = new char[indCount * indLength]; 
 
    m_affinity.clear(); 
    m_affinity.reserve(indCount); 
    for(int i = 0; i < indCount; i++) 
        m_affinity.append(0.0); 
 
    /* value is not valid after setting new affinity */ 
    m_minMaxAffinity = QPointF(); 
} 
 
void Population::setAffinity(int indIndex, qreal value) 
{     
    m_affinity[indIndex] = value; 
 
    /* value is not valid after setting new affinity */ 
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    if(!m_minMaxAffinity.isNull()) m_minMaxAffinity = QPointF(); 
} 
 
void Population::setGene(int indIndex, int geneIndex, char value) 
{         
    m_data[indIndex * m_indLength + geneIndex] = value; 
} 
 
void Population::invertGene(int indIndex, int geneIndex) 
{         
    int index = indIndex * m_indLength + geneIndex; 
    m_data[index] = 1 - m_data[index]; 
} 
 
void Population::onePointMutation(int indIndex, qreal rate, bool ranked) 
{ 
    if(ranked){ 
        computeMinMaxAffinity(); 
        rate *= (affinity(indIndex) - m_minMaxAffinity.x()) / 
                     (m_minMaxAffinity.y() - m_minMaxAffinity.x()); 
    } 
 
    if(getRandomEvent(rate)) 
        invertGene(indIndex, getRandomInt(0, m_indLength)); 
} 
 
void Population::simpleMutation(int indIndex, qreal rate, bool ranked) 
{ 
    for(int m = 0; m < m_indLength; m++) 
        if(getRandomEvent(rate)) invertGene(indIndex, m); 
} 
 
void Population::rankedMutation(int indIndex, qreal rate) 
{ 
    /* perform the rank-dependent mutation */ 
 
    computeMinMaxAffinity(); 
    qreal rank = (affinity(indIndex) - m_minMaxAffinity.x()) / 
                 (m_minMaxAffinity.y() - m_minMaxAffinity.x()); 
    simpleMutation(indIndex, rate * rank); 
} 
 
int Population::tournamentSelection(int pressue) 
{ 
    int theBest = getRandomInt(0, size()); 
 
    for(int k = 0; k < pressue - 1; k++){ 
        int current = getRandomInt(0, size()); 
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        if(affinity(theBest) > affinity(current)) 
            theBest = current; //due to minimization task 
    } 
    return theBest; 
} 
 
qreal Population::averAffinity() 
{ 
    if(size() == 0) return 0.0; 
 
    qreal averAff = 0.0; 
    for(int j = 0; j < size(); j++) averAff += affinity(j); 
 
    return averAff / size(); 
} 
 
QPointF Population::computeMinMaxAffinity() 
{ 
    if(!m_minMaxAffinity.isNull()) return m_minMaxAffinity; 
 
    if(size() == 0) m_minMaxAffinity = QPointF(); 
    qreal aff, minAff = 0.0, maxAff = 0.0; 
 
    for(int i = 0; i < size(); i++){ 
        aff = affinity(i); 
        if(i == 0) minAff = maxAff = aff; 
        else{ 
            if(aff < minAff) minAff = aff; 
            if(aff > maxAff) maxAff = aff; 
        } 
    } 
    m_minMaxAffinity = QPointF(minAff, maxAff); 
    return m_minMaxAffinity; 
} 
 
bool Population::getRandomEvent(qreal evProb) 
{ 
    if(evProb <= 0.0) return false; 
    if(evProb >= 1.0) return true; 
    if(qrand() <= evProb * RAND_MAX) return true; 
    else return false; 
} 
 
int Population::getRandomInt(int lBnd, int rBnd) 
{ 
    unsigned int number = 0; 
    for(int i = 0; i < 32; i++) 
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        number = (number << 1) | getRandomEvent(0.5); 
    return ((qreal)number - 1.0) / 0xFFFFFFFF * (rBnd - lBnd) + lBnd; 
} 
 
qreal Population::getRandomFloat(qreal lBnd, qreal rBnd, qreal acc) 
{ 
    int interval = (rBnd - lBnd) / acc; 
    interval = getRandomInt(0, interval); 
    return interval * acc + lBnd; 
} 
 
void Population::copy(Population *dst, int dstIndex, Population *src, int srcIndex) 
{    
    int indLength = src->indLength(); 
    memcpy(dst->data() + dstIndex * indLength, src->data() + srcIndex * indLength, indLength); 
    dst->setAffinity(dstIndex, src->affinity(srcIndex)); 
} 
 
#ifndef POPULATION_H 
#define POPULATION_H 
 
#include <QBitArray> 
#include <QList> 
#include <QPointF> 
 
// class Population 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
class Population{ 
public: 
    Population(); 
    virtual ~Population(); 
    char* data(); 
    char gene(int indIndex, int geneIndex); 
    qreal affinity(int indIndex); 
    int size(){return m_affinity.size();} 
    int indLength(){return m_indLength;} 
    QPointF minMaxAffinity() {return m_minMaxAffinity;} 
 
    void initAll(); 
    void init(int indIndex); 
    void create(int indCount, int indLength); 
    void setAffinity(int indIndex, qreal value); 
    void setGene(int indIndex, int geneIndex, char value); 
    void invertGene(int indIndex, int geneIndex); 
 
    void onePointMutation(int indIndex, qreal rate, bool ranked = false); 
    void simpleMutation(int indIndex, qreal rate, bool ranked = false); 



  481

 
    void rankedMutation(int indIndex, qreal rate); 
    int tournamentSelection(int pressue); 
    qreal averAffinity(); 
    QPointF computeMinMaxAffinity(); 
 
 
    static bool getRandomEvent(qreal evProb); 
    static int getRandomInt(int lBnd, int rBnd); 
    static qreal getRandomFloat(qreal lBnd, qreal rBnd, qreal acc); 
    static void copy(Population* dst, int dstIndex, Population* src, int srcIndex); 
 
    /* GA notation */ 
    qreal fitness(int indIndex) {return affinity(indIndex);} 
    void setFitness(int indIndex, qreal value) {setAffinity(indIndex, value);} 
    qreal averFitness() {return averAffinity();} 
 
private:     
    char* m_data; 
    QList<qreal> m_affinity; 
    int m_indLength; 
    QPointF m_minMaxAffinity; 
}; 
 
#endif // POPULATION_H 
 

БАЗОВИЙ МОДУЛЬ ГІБРИДИЗАЦІЇ 
 

#include "domain.h" 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ 
// class Domain 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ 
 
Domain::Domain(QObject *parent) : 
    QObject(parent) 
{ 
    m_report = new Report(this); 
    m_dataStream = 0; 
    m_dataWindowSize = 5; 
    m_autoEvalDepth = 0; 
} 
 
bool Domain::saveModel(Population *population, int abIndex) 
{ 
    Q_UNUSED(population); 
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    Q_UNUSED(abIndex); 
    return false; 
} 
 
void Domain::renderModel(Population *population, int abIndex) 
{ 
    Q_UNUSED(population); 
    Q_UNUSED(abIndex);     
} 
 
qreal Domain::evaluateNet(Population *population, int abIndex, bool addReport) 
{ 
    Q_UNUSED(population); 
    Q_UNUSED(abIndex); 
    Q_UNUSED(addReport); 
    return 0.0; 
} 
 
qreal Domain::oneStepPrediction(Population *population, int abIndex) 
{ 
    Q_UNUSED(population); 
    Q_UNUSED(abIndex); 
    return 0.0; 
} 
 
void Domain::mutation(Population *population, int abIndex, qreal rate) 
{ 
    Q_UNUSED(population); 
    Q_UNUSED(abIndex); 
    Q_UNUSED(rate); 
} 
 
//qreal Domain::getDataValue(TimeData *data) 
//{ 
//    QString currentColumn = m_currentColumn; 
//    QByteArray tmpPropArray = currentColumn.toLocal8Bit(); 
//    const char* curProperty = tmpPropArray.constData(); 
 
//    return data->property(curProperty).toDouble(); 
//} 
 
#ifndef DOMAIN_H 
#define DOMAIN_H 
 
#include "population.h" 
#include "../data/timedatastream.h" 
#include "../charts/report.h" 
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// class Domain 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
class Domain : public QObject{ 
 
    Q_OBJECT 
 
    Q_PROPERTY(TimeDataStream* dataStream MEMBER m_dataStream NOTIFY 
dataStreamChanged) 
    Q_PROPERTY(int dataWindowSize MEMBER m_dataWindowSize NOTIFY 
dataWindowSizeChanged) 
    Q_PROPERTY(int autoEvalDepth MEMBER m_autoEvalDepth NOTIFY 
autoEvalDepthChanged) 
    Q_PROPERTY(QString modelFileName MEMBER m_modelFileName NOTIFY 
modelFileNameChanged) 
    Q_PROPERTY(QString currentColumn READ currentColumn WRITE setCurrentColumn)     
    Q_PROPERTY(Report* report READ report CONSTANT)     
 
public: 
    explicit Domain(QObject *parent = 0); 
 
    virtual bool init(){return false;} 
    virtual bool loadModel(){return false;} 
    virtual bool saveModel(Population* population, int abIndex); 
    virtual void renderModel(Population* population, int abIndex); 
    virtual qreal evaluateNet(Population* population, int abIndex, bool addReport = false); 
    virtual qreal oneStepPrediction(Population* population, int abIndex); 
    virtual void mutation(Population* population, int abIndex, qreal rate); 
    virtual QString serialize(){return QString();}     
 
    //virtual bool evaluateReport(Population* population, int 
abIndex){Q_UNUSED(population); Q_UNUSED(abIndex); return false;}     
    //virtual bool evaluateModel(QString& modelFileName, QString& reportFileName) = 0; 
 
    int abLength() const {return m_abLength;}     
    QString currentColumn() const{return m_currentColumn;}            
 
    Report* report() const{return m_report;}     
 
public slots: 
    void setCurrentColumn(QString arg){ 
        m_currentColumn = arg; 
 
        /* temp QString conversion */ 
        tmpProperty = m_currentColumn.toLocal8Bit(); 
        m_curProperty = tmpProperty.constData(); 
    } 
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signals: 
    void error(QString msg); 
    void dataStreamChanged(TimeDataStream* arg); 
    void dataWindowSizeChanged(int arg);        
    void modelFileNameChanged(QString arg); 
    void autoEvalDepthChanged(int arg); 
 
protected: 
    int m_abLength; 
    TimeDataStream* m_dataStream; 
    int m_dataWindowSize; 
    int m_autoEvalDepth; 
    QString m_modelFileName; 
    QString m_currentColumn; 
    Report* m_report; 
    QList<qreal> m_variables; 
 
    /* temp QString conversion data */ 
    const char* m_curProperty; 
    QByteArray tmpProperty; 
}; 
 
 
#endif // DOMAIN_H 
 
 
 
 

МОДУЛЬ ПЕГ – ГІБРИДИЗАЦІЇ 
 

import QtQuick 2.3 
import QtQuick.Controls 1.2 
import QtQuick.Layouts 1.1 
import UI.Singletons 1.0 
import Tools 1.0 
import Charts 1.0 
import "qrc:/ui" as UI 
import "qrc:/gui" as GUI 
import "qrc:/ui/globals.js" as Engine 
 
GUI.NodeItem{ 
    id: clonalgGepNode 
 
    caption: "ClonalgGep" 
    tileColor: Palette.pushButtonNormal 
 
    property Clonalg clonalgObject: null 
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    property GEPDomain gepDomainObject: null 
 
    function getPresentation(){ 
        var sum = 0; 
        for(var i = 0; i < gepDomainObject.functions.length; i++) 
            if(gepDomainObject.functions[i] > 0) sum += gepDomainObject.functions[i]; 
        var base = Math.log(sum + gepDomainObject.dataWindowSize) / Math.LN2; 
        var maxIndex = Math.pow(2, Math.floor(base) + (base > Math.floor(base) ? 1 : 0)); 
        var func = sum / maxIndex * 100; 
        var vars = gepDomainObject.dataWindowSize / maxIndex * 100; 
 
        return [func, vars, 100 - func - vars]; 
    } 
 
    /* 
        node properties 
    */     
 
    Loader{ 
        sourceComponent: Engine.globalObject.propertiesPane().parent != null ? 
propertiesComponent : undefined 
    } 
 
    Component{ 
        id: propertiesComponent 
 
        UI.NodePropertiesItem{ 
            Component.onCompleted: { 
                parent = Engine.globalObject.propertiesPane().propertyItem 
                contentTab.addTab("Clonalg", clonalgUI) 
                contentTab.addTab("Gep", gepUI) 
                contentTab.addTab("Node") 
                contentTab.height = 226 
            } 
        } 
    } 
 
    Component{ 
        id: clonalgUI 
 
        Item{ 
            ClonalgUI{ 
                anchors.fill: parent 
                anchors.margins: 10 
                clip: true 
                clonalg: clonalgObject 
            } 
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        } 
    } 
 
    Component{ 
        id: gepUI 
 
        Item{ 
            RowLayout{ 
                anchors.fill: parent 
                anchors.margins: 10 
                clip: true 
 
                ColumnLayout{ 
                    spacing: 0 
                    Layout.minimumWidth: 0 
                    UI.UILabel{ 
                        anchors.right: parent.right 
                        Layout.minimumHeight: 23                         
                        text: qsTr("data window size") 
                    } 
                    UI.UILabel{ 
                        anchors.right: parent.right 
                        Layout.minimumHeight: 23                         
                        text: qsTr("head length") 
                    } 
                    UI.UILabel{ 
                        anchors.right: parent.right 
                        Layout.minimumHeight: 23                         
                        text: qsTr("active functions") 
                    } 
                    UI.UILabel{ 
                        anchors.right: parent.right 
                        Layout.minimumHeight: 23 
                        text: qsTr("add") 
                    } 
                    UI.UILabel{ 
                        anchors.right: parent.right 
                        Layout.minimumHeight: 23 
                        text: qsTr("sub") 
                    } 
                    UI.UILabel{ 
                        anchors.right: parent.right 
                        Layout.minimumHeight: 23 
                        text: qsTr("mul") 
                    } 
                    UI.UILabel{ 
                        anchors.right: parent.right 
                        Layout.minimumHeight: 23 
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                        text: qsTr("div") 
                    } 
                    UI.UILabel{ 
                        anchors.right: parent.right 
                        Layout.minimumHeight: 23 
                        text: qsTr("presentation") 
                    } 
                    Item{Layout.fillHeight: true} 
                } 
                ColumnLayout{ 
                    spacing: 0 
                    Layout.preferredWidth: 50 
                    UI.UISpinSliderCombo{ 
                        id: dataWindowSizeCtrl 
                        Layout.minimumHeight: 23 
                        Layout.fillWidth: true 
                        minimumValue: 1 
                        maximumValue: 20 
                        stepSize: 1 
                        value: gepDomainObject.dataWindowSize 
                        onValueChanged: gepDomainObject.dataWindowSize = value 
                    } 
                    UI.UISpinSliderCombo{ 
                        id: headLengthCtrl 
                        Layout.minimumHeight: 23 
                        Layout.fillWidth: true 
                        minimumValue: 1 
                        maximumValue: 16 
                        stepSize: 1 
                        value: gepDomainObject.headLength 
                        onValueChanged: gepDomainObject.headLength = value 
                    } 
                    UI.UISeparator{ 
                        Layout.minimumHeight: 23 
                        Layout.fillWidth: true 
                    } 
                    RowLayout{ 
                        Layout.minimumHeight: 23 
                        SpinBox{ 
                            id: addCtrl 
                            clip: true 
                            Layout.maximumWidth: 70 
                            Layout.fillWidth: true 
                            style: UI.UISpinBoxStyle{} 
                            enabled: gepDomainObject.functions[0] > 0 
                            minimumValue: 1 
                            maximumValue: 50 
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                            stepSize: 1 
                            value: Math.abs(gepDomainObject.functions[0]) 
                            onValueChanged: gepDomainObject.functions[0] = value 
                        } 
                        CheckBox{ 
                            id: addCheckCtrl 
                            Layout.fillWidth: true 
                            text: qsTr("enabled") 
                            style: UI.UICheckBoxStyle{} 
                            checked: gepDomainObject.functions[0] > 0 
                            onCheckedChanged: 
                                gepDomainObject.functions[0] = checked ? 
Math.abs(gepDomainObject.functions[0]) : 
                                                                          -Math.abs(gepDomainObject.functions[0]) 
                        } 
                    } 
                    RowLayout{ 
                        Layout.minimumHeight: 23 
                        SpinBox{ 
                            id: subCtrl 
                            clip: true 
                            Layout.maximumWidth: 70 
                            Layout.fillWidth: true 
                            style: UI.UISpinBoxStyle{} 
                            enabled: gepDomainObject.functions[1] > 0 
                            minimumValue: 1 
                            maximumValue: 50 
                            stepSize: 1 
                            value: Math.abs(gepDomainObject.functions[1]) 
                            onValueChanged: gepDomainObject.functions[1] = value 
                        } 
                        CheckBox{ 
                            id: subCheckCtrl 
                            Layout.fillWidth: true 
                            text: qsTr("enabled") 
                            style: UI.UICheckBoxStyle{} 
                            checked: gepDomainObject.functions[1] > 0 
                            onCheckedChanged: 
                                gepDomainObject.functions[1] = checked ? 
Math.abs(gepDomainObject.functions[1]) : 
                                                                          -Math.abs(gepDomainObject.functions[1]) 
                        } 
                    } 
                    RowLayout{ 
                        Layout.minimumHeight: 23 
                        SpinBox{ 
                            id: mulCtrl 
                            clip: true 
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                            Layout.maximumWidth: 70 
                            Layout.fillWidth: true 
                            style: UI.UISpinBoxStyle{} 
                            enabled: gepDomainObject.functions[2] > 0 
                            minimumValue: 1 
                            maximumValue: 50 
                            stepSize: 1 
                            value: Math.abs(gepDomainObject.functions[2]) 
                            onValueChanged: gepDomainObject.functions[2] = value 
                        } 
                        CheckBox{ 
                            id: mulCheckCtrl 
                            Layout.fillWidth: true 
                            text: qsTr("enabled") 
                            style: UI.UICheckBoxStyle{} 
                            checked: gepDomainObject.functions[2] > 0 
                            onCheckedChanged: 
                                gepDomainObject.functions[2] = checked ? 
Math.abs(gepDomainObject.functions[2]) : 
                                                                          -Math.abs(gepDomainObject.functions[2]) 
                        } 
                    } 
                    RowLayout{ 
                        Layout.minimumHeight: 23 
                        SpinBox{ 
                            id: divCtrl 
                            clip: true 
                            Layout.maximumWidth: 70 
                            Layout.fillWidth: true 
                            style: UI.UISpinBoxStyle{} 
                            enabled: gepDomainObject.functions[3] > 0 
                            minimumValue: 1 
                            maximumValue: 50 
                            stepSize: 1 
                            value: Math.abs(gepDomainObject.functions[3]) 
                            onValueChanged: gepDomainObject.functions[3] = value 
                        } 
                        CheckBox{ 
                            id: divCheckCtrl 
                            Layout.fillWidth: true 
                            text: qsTr("enabled") 
                            style: UI.UICheckBoxStyle{} 
                            checked: gepDomainObject.functions[3] > 0 
                            onCheckedChanged: 
                                gepDomainObject.functions[3] = checked ? 
Math.abs(gepDomainObject.functions[3]) : 
                                                                          -Math.abs(gepDomainObject.functions[3]) 
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                        } 
                    } 
                    UI.UILabel{ 
                        property var presentation: getPresentation() 
                        Layout.minimumHeight: 23 
                        Layout.fillWidth: true 
                        text: qsTr("func - %1%  var - %2%  const - 
%3%").arg(presentation[0]).arg(presentation[1]).arg(presentation[2]) 
                        style: Text.Normal 
                    } 
                    Item{Layout.fillHeight: true} 
                } 
            } 
        } 
    } 
} 
 
#include "gepdomain.h" 
 
GEPDomain::GEPDomain(QObject *parent) : 
    Domain(parent) 
{ 
    m_model = 0; 
    ln2 = qLn(2.0); 
    m_headLength = 3; 
    m_numSubtrees = 1;    
 
    m_arity << 2  /* Add   */ 
            << 2  /* Sub   */ 
            << 2  /* Mul   */ 
            << 2  /* Div   */ 
            << 1  /* Sqrt  */ 
            << 1  /* Sin   */ 
            << 1  /* Cos   */ 
            << 1  /* Ln    */ 
            << 1  /* Pow2  */ 
            << 1  /* Pow3  */ 
            << 1  /* Pow4  */ 
            << 2  /* Less  */ 
            << 2  /* More  */ 
            << 2; /* Equal */ 
 
    m_functions << 1 << 1 << 1 << 1 << -1 << -1 << -1 
                << -1 <<- 1 << -1 << -1 << -1 << -1 << -1; 
    m_connectionType = Add; 
    m_funcNames << "Add(+)" << "Sub(-)" << "Mul(*)" << "Div(/)" << "Sqrt(Q)" << "Sin" << 
"Cos" << "Ln" << "^2" << "^3" << "^4" << "<" << ">" << "=="; 
} 
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GEPDomain::~GEPDomain() 
{ 
    /* clear all data */ 
 
    while(!m_tree.isEmpty()) 
        delete m_tree.takeFirst(); 
} 
 
bool GEPDomain::init() 
{ 
    /* compute the list of active functions */     
    m_activeFunctions.clear(); 
    for(int i = 0; i < m_functions.size(); i++) 
        for(int j = 0; j < m_functions.at(i); j++) 
            m_activeFunctions.append(i); 
 
    /* compute the maximum number of arguments */ 
    m_maxArity = 1; 
    for(int i = 0; i < m_activeFunctions.size(); i++) 
        m_maxArity = m_arity.at(m_activeFunctions.at(i)) > m_maxArity ? 
                     m_arity.at(m_activeFunctions.at(i)) : m_maxArity; 
 
    /* compute the binary length of gene symbol */ 
    qreal base = qLn(m_activeFunctions.size() + m_dataWindowSize) / ln2; 
    m_symbolLength = qFloor(base) + (base > qFloor(base) ? 1 : 0);     
 
    /* compute the antibody length: m_subtreeLength - in symbols; m_abLength - in bits*/ 
    m_subtreeLength = (m_headLength + m_headLength * (m_maxArity - 1) + 1); 
    m_abLength = m_subtreeLength * m_numSubtrees * m_symbolLength; 
 
    /* init tree node structure to represent phenotype */ 
    while(!m_tree.isEmpty()) 
        delete m_tree.takeFirst(); 
 
    m_model = 0; 
 
    int treeLength = m_subtreeLength * m_numSubtrees; 
    for(int i = 0; i < treeLength; i++) 
        m_tree.append(new TreeNode(m_maxArity)); 
 
    /* init constant set */ 
    m_constants.clear(); 
    int constLength = qPow(2, m_symbolLength); 
    for(int i = 0; i < constLength; i++) 
        m_constants.append(Population::getRandomInt(1, 10)); 
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    /* init variable set */ 
    m_variables.clear(); 
    for(int i = 0; i < m_dataWindowSize; i++) 
        m_variables.append(0.0); 
 
    return true; 
} 
 
qreal GEPDomain::evaluateNet(Population *population, int abIndex, bool addReport) 
{ 
    QPointF minMaxData = m_dataStream->computeMinMaxData(m_curProperty); 
    qreal delta = minMaxData.y() - minMaxData.x(); 
 
    QList<qreal> data = m_dataStream->cacheData(); 
    int numData = data.size() - m_dataWindowSize; 
    if(numData <= 0) return 0; 
 
    decodeAntibody(population, abIndex); 
 
    if(addReport){ 
        m_report->clearReport(); 
 
        /* set report header */ 
    } 
 
    /* compute RMSE */ 
    qreal mod = 0.0; 
    for(int i = 0; i < numData; i++){ 
 
        /* fill variables with portion of normalized data */ 
        for(int j = 0; j < m_dataWindowSize - (i < m_autoEvalDepth ? i : m_autoEvalDepth); j++) 
            m_variables[j] = (data.at(i + j) - minMaxData.x()) / delta; 
 
        /* evaluate tree */ 
        qreal f = evaluateSubtree(m_tree.at(0)); 
        for(int j = 1; j < m_numSubtrees; j++) 
            f = evaluateFunction(m_connectionType, QList<qreal>() << f << 
evaluateSubtree(m_tree.at(j * m_subtreeLength))); 
 
        /* compute the part of RMSE */ 
        qreal outData = (data.at(i + m_dataWindowSize) - minMaxData.x()) / delta; 
        mod += (outData - f) * (outData - f); 
 
        if(addReport) 
            m_report->addData(m_dataStream->data().at(i + m_dataWindowSize)->time(), 
                              data.at(i + m_dataWindowSize), f * delta + minMaxData.x()); 
 
        if(m_autoEvalDepth > 0){ 
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            if(i > 0 && m_autoEvalDepth > 1) m_variables.append(m_variables.takeFirst()); 
            m_variables[m_dataWindowSize - 1] = f; 
        } 
    } 
    if(addReport){ 
        m_report->saveReport(); 
        renderModel(population, abIndex); 
    } 
 
    mod = qSqrt(mod / numData); 
    return mod; 
} 
 
qreal GEPDomain::oneStepPrediction(Population *population, int abIndex) 
{ 
    QList<TimeData*> data = m_dataStream->data();     
    int i = data.size() - m_dataWindowSize; 
    if(i <= 0) {emit error("GEPDomain.oneStepPrediction: There is not enough data"); return 
0.0;} 
 
    QPointF minMaxData = m_dataStream->computeMinMaxData(m_curProperty); 
    qreal delta = minMaxData.y() - minMaxData.x(); 
 
    decodeAntibody(population, abIndex); 
 
    /* evaluate model */ 
 
    /* fill variables with portion of normalized data */ 
    for(int j = 0; j < m_dataWindowSize; j++) 
        m_variables[j] = (data.at(i + j)->property(m_curProperty).toDouble() - minMaxData.x()) / 
delta; 
 
    /* evaluate tree */ 
    qreal f = evaluateSubtree(m_tree.at(0)); 
    for(int j = 1; j < m_numSubtrees; j++) 
        f = evaluateFunction(m_connectionType, QList<qreal>() << f << 
evaluateSubtree(m_tree.at(j * m_subtreeLength))); 
 
    // compute the output value (denorm) 
    f = f * delta + minMaxData.x(); 
 
    return f; 
} 
 
void GEPDomain::renderModel(Population *population, int abIndex) 
{ 
    decodeAntibody(population, abIndex); 
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    for(int i = 0; i < m_tree.size(); i++){ 
 
        TreeNode* node = m_tree.at(i); 
        switch(node->id()){ 
            case FUNCTION: node->setData(m_funcNames.at(node->data().toInt())); break; 
            case VARIABLE: node->setData(QString("x%1").arg(node->data().toInt())); break; 
            case CONST: node->setData(m_constants.at(node->data().toInt())); break; 
        } 
    } 
    m_model = m_tree.at(0); 
} 
 
qreal GEPDomain::evaluateFunction(int type, QList<qreal> args) 
{ 
    qreal x = args.at(0), y = args.size() > 1 ? args.at(1) : 0.0; 
 
    qreal value = 0.0; 
    switch(type){ 
        case Add: value = x + y; break; 
        case Sub: value = x - y; break; 
        case Mul: value = x * y; break; 
        case Div: value = y == 0.0 ? 0.0 : x / y; break; 
        case Sqrt: value = x >= 0.0 ? qSqrt(x) : 0.0; break; 
        case Sin: value = qSin(x); break; 
        case Cos: value = qCos(x); break; 
        case Ln: value = x > 0.0 ? qLn(x) : 1.0; break; 
        case Pow2: value = qPow(x, 2.0); break; 
        case Pow3: value = qPow(x, 3.0); break; 
        case Pow4: value = qPow(x, 4.0); break; 
        case Less: value = x < y ? x : y; break; 
        case More: value = x > y ? x : y; break; 
        case Equal: value = x == y ? x : y; break; 
    } 
    return value; 
} 
 
void GEPDomain::decodeAntibody(Population *population, int abIndex) 
{     
    int k = 0, index; 
    int dataPointer = 0; 
 
    for(int i = 0; i < m_subtreeLength * m_numSubtrees; i++){ 
        index = 0; 
 
        /* convert the part of binary genotype to code of symbol */ 
        for(int j = 0; j < m_symbolLength; j++) 
            index += population->gene(abIndex, i * m_symbolLength + j) * qPow(2.0, 
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m_symbolLength - (1 + j));         
 
        m_tree.at(i)->init();         
        int activeFunctionsSize = m_activeFunctions.size(); 
 
        /* if index points to a function and i points to the head */ 
        if(index < activeFunctionsSize && i - k < m_headLength){ 
 
            int arity = m_arity.at(m_activeFunctions.at(index)); 
            for(int j = 0; j < arity; j++){ 
                dataPointer++;                 
                m_tree.at(i)->children().replace(j, m_tree.at(dataPointer)); 
            } 
            m_tree.at(i)->setId(FUNCTION); 
            m_tree.at(i)->setData(m_activeFunctions.at(index)); 
        }else 
 
            /* if index points to a variable else index points to a constant */ 
            if(index >= activeFunctionsSize && index < activeFunctionsSize + m_dataWindowSize){ 
                m_tree.at(i)->setId(VARIABLE); 
                m_tree.at(i)->setData(index - activeFunctionsSize); 
            }else{ 
                m_tree.at(i)->setId(CONST); 
                m_tree.at(i)->setData(index); 
            } 
 
        /* if subtree terminated flip to the next subtree */ 
        if(i == dataPointer){ 
            k += m_subtreeLength; 
            i = dataPointer = k; 
        } 
    } 
} 
 
qreal GEPDomain::evaluateSubtree(TreeNode *node) 
{ 
    QList<qreal> args; 
    for(int i = 0; i < m_maxArity; i++) 
        if(node->children().at(i)) args.append(evaluateSubtree(node->children().at(i))); 
        else break; 
 
    qreal value = 0.0; 
    switch(node->id()){ 
        case FUNCTION: value = evaluateFunction(node->data().toInt(), args); break; 
        case VARIABLE: value = m_variables.at(node->data().toInt()); break; 
        case CONST: value = m_constants.at(node->data().toInt()); break; 
    } 
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    return value; 
} 
 
#ifndef GEPDOMAIN_H 
#define GEPDOMAIN_H 
 
#include <QtCore/qmath.h> 
 
#include "domain.h" 
#include "treenode.h" 
 
/* gene roles */ 
#define FUNCTION    0x00 
#define VARIABLE    0x01 
#define CONST       0x02 
 
class GEPDomain : public Domain 
{ 
    Q_OBJECT 
 
public: 
    enum Functions{Add, Sub, Mul, Div, Sqrt, Sin, Cos, Ln, Pow2, Pow3, Pow4, Less, More, 
Equal}; 
    Q_ENUMS(Functions) 
 
private: 
    Q_PROPERTY(int headLength MEMBER m_headLength NOTIFY headLengthChanged) 
    Q_PROPERTY(int numSubtrees MEMBER m_numSubtrees NOTIFY numSubtreesChanged) 
    Q_PROPERTY(QList<int> functions MEMBER m_functions NOTIFY functionsChanged) 
    Q_PROPERTY(int connectionType MEMBER m_connectionType NOTIFY 
connectionTypeChanged) 
    Q_PROPERTY(TreeNode* model READ model NOTIFY modelChanged) 
 
public: 
    explicit GEPDomain(QObject *parent = 0); 
    virtual ~GEPDomain(); 
 
    bool init(); 
    qreal evaluateNet(Population* population, int abIndex, bool addReport = false); 
    qreal oneStepPrediction(Population* population, int abIndex); 
    void renderModel(Population* population, int abIndex); 
    TreeNode* model() const{return m_model;} 
 
signals: 
    void headLengthChanged(int arg); 
    void numSubtreesChanged(int arg);     
    void functionsChanged(QList<int> arg); 
    void connectionTypeChanged(int arg);     
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    void modelChanged(TreeNode* arg); 
 
private: 
    qreal evaluateFunction(int type, QList<qreal> args); 
    void decodeAntibody(Population* population, int abIndex); 
    qreal evaluateSubtree(TreeNode* node); 
 
private: 
    QList<int> m_arity; 
    QList<int> m_functions; 
    QList<int> m_activeFunctions; 
    QList<TreeNode*> m_tree;     
    QList<qreal> m_constants;     
    int m_headLength; 
    int m_subtreeLength; 
    int m_numSubtrees; 
    int m_maxArity; 
    int m_symbolLength; 
    int m_connectionType; 
    qreal ln2; 
    TreeNode* m_model; 
    QStringList m_funcNames; 
}; 
 
#endif // GEPDOMAIN_H 
 
 

МОДУЛЬ МГУА – ГІБРИДИЗАЦІЇ 
 

import QtQuick 2.3 
import QtQuick.Controls 1.2 
import QtQuick.Layouts 1.1 
import UI.Singletons 1.0 
import Tools 1.0 
import "qrc:/ui" as UI 
import "qrc:/gui" as GUI 
import "qrc:/ui/globals.js" as Engine 
 
GUI.NodeItem{ 
    id: clonalgGmdhNode 
 
    caption: "ClonalgGmdh1" 
    tileColor: Palette.pushButtonNormal 
 
    property Clonalg clonalgObject: Clonalg{} //null 
    property GMDHDomain gmdhDomainObject: GMDHDomain{} //null 
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    function getPresentation(){ 
        var sum = 0; 
        for(var i = 0; i < gmdhDomainObject.functions.length; i++) 
            if(gmdhDomainObject.functions[i] > 0) sum += gmdhDomainObject.functions[i]; 
        var base = Math.log(sum + gmdhDomainObject.dataWindowSize) / Math.LN2; 
        var maxIndex = Math.pow(2, Math.floor(base) + (base > Math.floor(base) ? 1 : 0)); 
        var func = sum / maxIndex * 100; 
        var vars = gmdhDomainObject.dataWindowSize / maxIndex * 100; 
 
        return [func, vars, 100 - func - vars]; 
    } 
 
    /* 
        ports 
    */ 
 
    GUI.ConnectionInPort{ 
        caption: "data" 
        anchors.fill: parent 
        arrowStartX: 10 
        arrowStartY: -20 
    } 
 
    GUI.ConnectionOutPort{ 
        anchors.fill: parent 
    } 
 
    /* 
        node properties 
    */ 
 
    Loader{ 
        sourceComponent: Engine.globalObject.propertiesPane().parent != null ? 
propertiesComponent : undefined 
    } 
 
    Component{ 
        id: propertiesComponent 
 
        UI.NodePropertiesItem{ 
            id: propertiesItem 
            Component.onCompleted: { 
                parent = Engine.globalObject.propertiesPane().propertyItem 
                contentTab.addTab("Clonalg", clonalgUI) 
                contentTab.addTab("Gmdh", gmdhUI) 
                contentTab.addTab("Node") 
                contentTab.height = 226 
            } 
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        } 
    } 
 
 
    Component{ 
        id: clonalgUI 
        Item{ 
            ClonalgUI{ 
                anchors.fill: parent 
                anchors.margins: 10 
                clip: true 
                clonalg: clonalgObject 
            } 
        } 
    } 
 
    Component{ 
        id: gmdhUI 
        Item{ 
            RowLayout{ 
                anchors.fill: parent 
                anchors.margins: 10 
                clip: true 
 
                ColumnLayout{ 
                    spacing: 0 
                    Layout.minimumWidth: 0 
                    UI.UILabel{ 
                        anchors.right: parent.right 
                        Layout.minimumHeight: 23 
                        text: qsTr("data window size") 
                    } 
                    UI.UILabel{ 
                        anchors.right: parent.right 
                        Layout.minimumHeight: 23 
                        text: qsTr("head length") 
                    } 
                    UI.UILabel{ 
                        anchors.right: parent.right 
                        Layout.minimumHeight: 23 
                        text: qsTr("numeric precision") 
                    } 
                    UI.UILabel{ 
                        anchors.right: parent.right 
                        Layout.minimumHeight: 23 
                        text: qsTr("numeric interval") 
                    } 
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                    UI.UILabel{ 
                        anchors.right: parent.right 
                        Layout.minimumHeight: 23 
                        text: qsTr("active functions") 
                    } 
                    UI.UILabel{ 
                        anchors.right: parent.right 
                        Layout.minimumHeight: 23                         
                        text: qsTr("linear") 
                    } 
                    UI.UILabel{ 
                        anchors.right: parent.right 
                        Layout.minimumHeight: 23                         
                        text: qsTr("quadratic") 
                    } 
                    UI.UILabel{ 
                        anchors.right: parent.right 
                        Layout.minimumHeight: 23 
                        text: qsTr("presentation") 
                    } 
                    Item{Layout.fillHeight: true} 
                } 
                ColumnLayout{ 
                    spacing: 0 
                    Layout.preferredWidth: 50 
                    UI.UISpinSliderCombo{ 
                        id: dataWindowSizeCtrl 
                        Layout.minimumHeight: 23 
                        Layout.fillWidth: true 
                        minimumValue: 1 
                        maximumValue: 20 
                        stepSize: 1 
                        value: gmdhDomainObject.dataWindowSize 
                        onValueChanged: gmdhDomainObject.dataWindowSize = value 
                    } 
                    UI.UISpinSliderCombo{ 
                        id: headLengthCtrl 
                        Layout.minimumHeight: 23 
                        Layout.fillWidth: true 
                        minimumValue: 1 
                        maximumValue: 16 
                        stepSize: 1 
                        value: gmdhDomainObject.headLength 
                        onValueChanged: gmdhDomainObject.headLength = value 
                    } 
                    UI.UISpinSliderCombo{ 
                        id: numPrecisionCtrl 
                        Layout.minimumHeight: 23 
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                        Layout.fillWidth: true 
                        minimumValue: 1 
                        maximumValue: 16 
                        stepSize: 1 
                        suffix: qsTr(" bit") 
                        value: gmdhDomainObject.numPrecision 
                        onValueChanged: gmdhDomainObject.numPrecision = value 
                    } 
                    UI.IntervalControl{ 
                        id: numIntervalCtrl 
                        Layout.minimumHeight: 23 
                        Layout.fillWidth: true 
                        minimumValue: gmdhDomainObject.aconsRange.x 
                        maximumValue: gmdhDomainObject.aconsRange.y 
                        onMinimumValueChanged: gmdhDomainObject.aconsRange.x = minimumValue 
                        onMaximumValueChanged: gmdhDomainObject.aconsRange.y = 
maximumValue 
                    } 
                    UI.UISeparator{ 
                        Layout.minimumHeight: 23 
                        Layout.fillWidth: true 
                    } 
                    RowLayout{ 
                        Layout.minimumHeight: 23 
                        SpinBox{ 
                            id: linearCtrl 
                            clip: true 
                            Layout.maximumWidth: 70 
                            Layout.fillWidth: true 
                            style: UI.UISpinBoxStyle{} 
                            enabled: gmdhDomainObject.functions[0] > 0 
                            minimumValue: 1 
                            maximumValue: 50 
                            stepSize: 1 
                            value: Math.abs(gmdhDomainObject.functions[0]) 
                            onValueChanged: gmdhDomainObject.functions[0] = value 
                        } 
                        CheckBox{ 
                            id: linearCheckCtrl 
                            Layout.fillWidth: true 
                            text: qsTr("enabled") 
                            style: UI.UICheckBoxStyle{} 
                            checked: gmdhDomainObject.functions[0] > 0 
                            onCheckedChanged: 
                                gmdhDomainObject.functions[0] = checked ? 
Math.abs(gmdhDomainObject.functions[0]) : 
                                                                          -Math.abs(gmdhDomainObject.functions[0]) 
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                        } 
                    } 
                    RowLayout{ 
                        Layout.minimumHeight: 23 
                        SpinBox{ 
                            id: quadraticCtrl 
                            clip: true 
                            Layout.maximumWidth: 70 
                            Layout.fillWidth: true 
                            style: UI.UISpinBoxStyle{} 
                            enabled: gmdhDomainObject.functions[1] > 0 
                            minimumValue: 1 
                            maximumValue: 50 
                            stepSize: 1 
                            value: Math.abs(gmdhDomainObject.functions[1]) 
                            onValueChanged: gmdhDomainObject.functions[1] = value 
                        } 
                        CheckBox{ 
                            id: quadraticCheckCtrl 
                            Layout.fillWidth: true 
                            text: qsTr("enabled") 
                            style: UI.UICheckBoxStyle{} 
                            checked: gmdhDomainObject.functions[1] > 0 
                            onCheckedChanged: 
                                gmdhDomainObject.functions[1] = checked ? 
Math.abs(gmdhDomainObject.functions[1]) : 
                                                                          -Math.abs(gmdhDomainObject.functions[1]) 
                        } 
                    } 
                    UI.UILabel{ 
                        property var presentation: getPresentation() 
                        Layout.minimumHeight: 23 
                        Layout.fillWidth: true 
                        text: qsTr("func - %1%  var - %2%  const - 
%3%").arg(presentation[0]).arg(presentation[1]).arg(presentation[2]) 
                        style: Text.Normal 
                    } 
                    Item{Layout.fillHeight: true} 
                } 
            } 
        } 
    } 
} 
 
#include "gmdhdomain.h" 
 
GMDHDomain::GMDHDomain(QObject *parent) : 
    Domain(parent) 
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{ 
    m_model = 0; 
    ln2 = qLn(2.0); 
    m_headLength = 3; 
    m_numSubtrees = 1; 
    m_numPrecision = 4; 
    m_aconsRange = QVector2D(-2.0, 2.0); 
 
    m_arity << 2 << 2;  /* linear, quadratic */ 
    m_order << 3 << 6;  /* linear, quadratic */ 
 
    m_functions << 1 << 1; 
    m_connectionType = Add; 
    m_funcNames << "L" << "Q"; 
} 
 
GMDHDomain::~GMDHDomain() 
{ 
    /* clear all data */ 
 
    while(!m_tree.isEmpty()) 
        delete m_tree.takeFirst(); 
} 
 
bool GMDHDomain::init() 
{ 
    /* compute the list of active functions */ 
    m_activeFunctions.clear(); 
    for(int i = 0; i < m_functions.size(); i++) 
        for(int j = 0; j < m_functions.at(i); j++) 
            m_activeFunctions.append(i); 
 
    /* compute the maximum number of arguments and polynom order*/ 
    m_maxArity = m_maxOrder = 1; 
    for(int i = 0; i < m_activeFunctions.size(); i++){ 
        m_maxArity = m_arity.at(m_activeFunctions.at(i)) > m_maxArity ? 
                     m_arity.at(m_activeFunctions.at(i)) : m_maxArity; 
 
        m_maxOrder = m_order.at(m_activeFunctions.at(i)) > m_maxOrder ? 
                     m_order.at(m_activeFunctions.at(i)) : m_maxOrder; 
    } 
 
    /* compute the binary length of gene symbol */ 
    qreal base = qLn(m_activeFunctions.size() + m_dataWindowSize) / ln2; 
    m_symbolLength = qFloor(base) + (base > qFloor(base) ? 1 : 0); 
 
    /* compute the antibody length: m_subtreeLength - in symbols; m_abLength - in bits*/ 
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    m_subtreeLength = (m_headLength + m_headLength * (m_maxArity - 1) + 1); 
    m_abLength = m_numSubtrees * (m_subtreeLength * m_symbolLength + 
                 m_headLength * m_numPrecision * m_maxOrder); 
 
    /* init tree node structure to represent phenotype */ 
    while(!m_tree.isEmpty()) 
        delete m_tree.takeFirst(); 
 
    m_model = 0; 
    emit modelChanged(m_model); 
 
    int treeLength = m_subtreeLength * m_numSubtrees; 
    for(int i = 0; i < treeLength; i++) 
        m_tree.append(new GmdhTreeNode(m_maxArity, m_maxOrder)); 
 
    /* init constant set */ 
    m_constants.clear(); 
    int constLength = qPow(2, m_symbolLength); 
    for(int i = 0; i < constLength; i++) 
        m_constants.append(Population::getRandomInt(1, 10)); 
 
    /* init variable set */ 
    m_variables.clear(); 
    for(int i = 0; i < m_dataWindowSize; i++) 
        m_variables.append(0.0); 
 
    return true; 
} 
 
qreal GMDHDomain::evaluateNet(Population *population, int abIndex, bool addReport) 
{ 
    QPointF minMaxData = m_dataStream->computeMinMaxData(m_curProperty); 
    qreal delta = minMaxData.y() - minMaxData.x(); 
 
    QList<qreal> data = m_dataStream->cacheData(); 
    int numData = data.size() - m_dataWindowSize; 
    if(numData <= 0) return 0; 
 
    decodeAntibody(population, abIndex); 
 
    if(addReport){ 
        m_report->clearReport(); 
 
        /* set report header */ 
    } 
 
    /* compute RMSE */ 
    qreal mod = 0.0; 
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    for(int i = 0; i < numData; i++){ 
 
        /* fill variables with portion of normalized data */ 
        for(int j = 0; j < m_dataWindowSize - (i < m_autoEvalDepth ? i : m_autoEvalDepth); j++) 
            m_variables[j] = (data.at(i + j) - minMaxData.x()) / delta; 
 
        /* evaluate tree */ 
        qreal f = evaluateSubtree(m_tree.at(0)); 
        for(int j = 1; j < m_numSubtrees; j++) 
            f = evaluateConnection(m_connectionType, QList<qreal>() << f << 
evaluateSubtree(m_tree.at(j * m_subtreeLength))); 
 
        /* compute the part of RMSE */ 
        qreal outData = (data.at(i + m_dataWindowSize) - minMaxData.x()) / delta; 
        mod += (outData - f) * (outData - f); 
 
        if(addReport) 
            m_report->addData(m_dataStream->data().at(i + m_dataWindowSize)->time(), 
                              data.at(i + m_dataWindowSize), f * delta + minMaxData.x()); 
 
        if(m_autoEvalDepth > 0){ 
            if(i > 0 && m_autoEvalDepth > 1) m_variables.append(m_variables.takeFirst()); 
            m_variables[m_dataWindowSize - 1] = f; 
        } 
    } 
    if(addReport){ 
        m_report->saveReport(); 
        renderModel(population, abIndex); 
    } 
 
    mod = qSqrt(mod / numData); 
    return mod; 
} 
 
void GMDHDomain::mutation(Population *population, int abIndex, qreal rate) 
{ 
    if(Population::getRandomEvent(rate)){ 
 
        /* pointer to start the a-constants set (in bits) */ 
        int aconsPointer = m_subtreeLength * m_numSubtrees * m_symbolLength; 
 
        population->invertGene(abIndex, Population::getRandomInt(aconsPointer, 
m_abLength)); 
 
        if(Population::getRandomEvent(0.01)) 
            population->invertGene(abIndex, Population::getRandomInt(0, aconsPointer)); 
    }         
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} 
 
void GMDHDomain::renderModel(Population *population, int abIndex) 
{ 
    decodeAntibody(population, abIndex); 
 
    for(int i = 0; i < m_tree.size(); i++){ 
 
        GmdhTreeNode* node = m_tree.at(i); 
 
        switch(node->id()){ 
        case FUNCTION: { 
            QString tmp; 
            int index = node->data().toInt(); 
            for(int i = 0; i < m_order.at(index); i++) 
                tmp.append(QString("%1; ").arg(node->constants().at(i), 0, 'f', 2)); 
            node-
>setData(QString("%1(%2)").arg(m_funcNames.at(index)).arg(tmp.remove(tmp.length() - 2, 
2))); 
            break; 
        } 
        case VARIABLE: node->setData(QString("x%1").arg(node->data().toInt())); break; 
        case CONST: node->setData(m_constants.at(node->data().toInt())); break; 
        } 
    } 
    m_model = m_tree.at(0); 
    emit modelChanged(m_model); 
} 
 
void GMDHDomain::decodeAntibody(Population *population, int abIndex) 
{ 
    int k = 0, index; 
    int dataPointer = 0; 
    int maxAcons = qPow(2.0, m_numPrecision) - 1; 
 
    /* pointer to start the a-constants set (in bits) */ 
    int aconsPointer = m_subtreeLength * m_numSubtrees * m_symbolLength; 
 
    for(int i = 0; i < m_subtreeLength * m_numSubtrees; i++){ 
        index = 0; 
 
        /* convert the part of binary genotype to code of symbol */ 
        for(int j = 0; j < m_symbolLength; j++) 
            index += population->gene(abIndex, i * m_symbolLength + j) * qPow(2.0, 
m_symbolLength - (1 + j)); 
 
        //if(i == 0) index = 0; // !!!!!!!! 
        if(i == 0) index = population->gene(abIndex, m_symbolLength - 1); 
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        //if(i == 1 || i == 2) index = 1; // !!!!!!!! 
 
        m_tree.at(i)->init(); 
        int activeFunctionsSize = m_activeFunctions.size(); 
 
        /* if index points to a function and i points to the head */ 
        if(index < activeFunctionsSize && i - k < m_headLength){ 
 
            int arity = m_arity.at(m_activeFunctions.at(index)); 
            for(int j = 0; j < arity; j++){ 
                dataPointer++; 
                m_tree.at(i)->children().replace(j, m_tree.at(dataPointer)); 
            } 
            m_tree.at(i)->setId(FUNCTION); 
            m_tree.at(i)->setData(m_activeFunctions.at(index)); 
 
            /* load a-constants from the end part of individ */ 
            int order = m_order.at(m_activeFunctions.at(index)); 
            for(int j = 0; j < order; j++){ 
                index = 0; 
 
                /* convert the a-constant from binary genotype to double */ 
                for(int m = 0; m < m_numPrecision; m++) 
                    index += population->gene(abIndex, aconsPointer + j * m_numPrecision + m) * 
                             qPow(2.0, m_numPrecision - (1 + m)); 
 
                m_tree.at(i)->constants().replace(j, (m_aconsRange.y() - m_aconsRange.x()) * index 
/ maxAcons + m_aconsRange.x()); 
            } 
            aconsPointer += order * m_numPrecision; 
        }else 
 
            /* if index points to a variable else index points to a constant */ 
            if(index >= activeFunctionsSize && index < activeFunctionsSize + m_dataWindowSize){ 
                m_tree.at(i)->setId(VARIABLE); 
                m_tree.at(i)->setData(index - activeFunctionsSize); 
            }else{ 
                m_tree.at(i)->setId(CONST); 
                m_tree.at(i)->setData(index); 
            } 
 
        /* if subtree terminated flip to the next subtree */ 
        if(i == dataPointer){ 
            k += m_subtreeLength; 
            i = dataPointer = k; 
            aconsPointer = m_subtreeLength * m_numSubtrees * m_symbolLength + 
                           k * m_headLength * m_numPrecision * m_maxOrder; 
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        } 
    } 
} 
 
qreal GMDHDomain::evaluateFunction(int type, QList<qreal> args, QList<qreal> acons) 
{ 
    qreal x = args.at(0), y = args.size() > 1 ? args.at(1) : 0.0; 
 
    qreal value = 0.0; 
    switch(type){ 
        case Linear: value = acons.at(0) + x * acons.at(1) + y * acons.at(2); break;  
        case Quadratic: value = acons.at(0) + x * acons.at(1) + y * acons.at(2) + 
                            x * y * acons.at(3) + x * x * acons.at(4) + y * y * acons.at(5); break; 
    } 
    return value; 
} 
 
qreal GMDHDomain::evaluateConnection(int type, QList<qreal> args) 
{ 
    qreal x = args.at(0), y = args.size() > 1 ? args.at(1) : 0.0; 
 
    qreal value = 0.0; 
    switch(type){ 
        case Add: value = x + y; break; 
    } 
    return value; 
} 
 
qreal GMDHDomain::evaluateSubtree(GmdhTreeNode *node) 
{ 
    QList<qreal> args; 
    for(int i = 0; i < m_maxArity; i++) 
        if(node->children().at(i)) args.append(evaluateSubtree((GmdhTreeNode*)node-
>children().at(i))); 
        else break; 
 
    qreal value = 0.0; 
    switch(node->id()){ 
        case FUNCTION: value = evaluateFunction(node->data().toInt(), args, node->constants()); 
break; 
        case VARIABLE: value = m_variables.at(node->data().toInt()); break; 
        case CONST: value = m_constants.at(node->data().toInt()); break; 
    } 
    return value; 
} 
 
#ifndef GMDHDOMAIN_H 
#define GMDHDOMAIN_H 
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#include <QtCore/qmath.h> 
#include <QVector2D> 
 
#include "domain.h" 
#include "gmdhtreenode.h" 
 
/* gene roles */ 
#define FUNCTION    0x00 
#define VARIABLE    0x01 
#define CONST       0x02 
 
class GMDHDomain : public Domain 
{ 
    Q_OBJECT 
 
public: 
    enum Functions{Linear, Quadratic}; 
    Q_ENUMS(Functions) 
 
    enum Connections{Add}; 
    Q_ENUMS(Connections) 
 
private: 
    Q_PROPERTY(int headLength MEMBER m_headLength NOTIFY headLengthChanged) 
    Q_PROPERTY(int numSubtrees MEMBER m_numSubtrees NOTIFY numSubtreesChanged) 
    Q_PROPERTY(QList<int> functions MEMBER m_functions NOTIFY functionsChanged) 
    Q_PROPERTY(int connectionType MEMBER m_connectionType NOTIFY 
connectionTypeChanged) 
    Q_PROPERTY(int numPrecision MEMBER m_numPrecision NOTIFY numPrecisionChanged) 
    Q_PROPERTY(QVector2D aconsRange MEMBER m_aconsRange NOTIFY 
aconsRangeChanged) 
    Q_PROPERTY(TreeNode* model READ model NOTIFY modelChanged) 
 
public: 
    explicit GMDHDomain(QObject *parent = 0); 
    virtual ~GMDHDomain(); 
 
    bool init(); 
    qreal evaluateNet(Population* population, int abIndex, bool addReport = false); 
    void mutation(Population* population, int abIndex, qreal rate); 
    void renderModel(Population* population, int abIndex); 
    TreeNode* model() const{return m_model;} 
 
signals: 
    void headLengthChanged(int arg); 
    void numSubtreesChanged(int arg); 
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    void functionsChanged(QList<int> arg); 
    void connectionTypeChanged(int arg); 
    void numPrecisionChanged(int arg);     
    void aconsRangeChanged(QVector2D arg);     
    void modelChanged(TreeNode* arg); 
 
private: 
    void decodeAntibody(Population* population, int abIndex); 
    qreal evaluateFunction(int type, QList<qreal> args, QList<qreal> acons); 
    qreal evaluateConnection(int type, QList<qreal> args); 
    qreal evaluateSubtree(GmdhTreeNode *node); 
 
private: 
    QList<int> m_arity; 
    QList<int> m_functions; 
    QList<int> m_activeFunctions; 
    QList<GmdhTreeNode*> m_tree; 
    QList<qreal> m_constants;     
    int m_headLength; 
    int m_subtreeLength; 
    int m_numSubtrees; 
    int m_maxArity; 
    int m_symbolLength; 
    int m_connectionType; 
    qreal ln2; 
    TreeNode* m_model; 
    QStringList m_funcNames; 
 
    /* a-constants number per polynom */ 
    QList<int> m_order; 
    int m_maxOrder; 
 
    /* a-constants binary precision */ 
    int m_numPrecision; 
 
    /* a-constants interval */ 
    QVector2D m_aconsRange; 
}; 
 
#endif // GMDHDOMAIN_H 
 
 

МОДУЛЬ КООПЕРАТИВНОГО ІМУННОГО АЛГОРИТМА 
 
#include "fan.h" 
 
Fan::Fan(QObject *parent) : 
    QObject(parent) 
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{ 
    setAutoDelete(false); 
    connect(&m_timer, &QTimer::timeout, this, &Fan::onTimerTimeout); 
 
    /* fan defaults */ 
 
    m_numGenerations = 9000; 
    m_multithreading = false; 
    m_infGenerations = false; 
    m_mutationRate = 0.5; 
    m_suppressionPeriod = 30; 
 
    /* domain defaults*/ 
 
    m_report = new Report(this); 
    m_model = 0; 
    m_dataWindowSize = 2; 
    m_wghtPrecision = 0.01; 
    m_wghtRange = QVector2D(-1.0, 1.0); 
 
    m_arity << 2  /* Add   */ 
            << 2  /* Sub   */ 
            << 2  /* Mul   */ 
            << 2  /* Div   */ 
            << 1  /* Sqrt  */ 
            << 1  /* Sin   */ 
            << 1  /* Cos   */ 
            << 1  /* Ln    */ 
            << 1  /* Pow2  */ 
            << 1  /* Pow3  */ 
            << 1  /* Pow4  */ 
            << 2  /* Less  */ 
            << 2  /* More  */ 
            << 2; /* Equal */ 
 
    m_functions << 1 << 1 << 1 << 1 << -1 << -1 << -1 
                << -1 <<- 1 << -1 << -1 << -1 << -1 << -1; 
    m_funcNames << "Add(+)" << "Sub(-)" << "Mul(*)" << "Div(/)" << "Sqrt(Q)" << "Sin" << 
"Cos" << "Ln" << "^2" << "^3" << "^4" << "<" << ">" << "=="; 
} 
 
Fan::~Fan() 
{ 
    /* clear all data */ 
 
    while(!m_tree.isEmpty()) 
        delete m_tree.takeFirst(); 
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} 
 
void Fan::init() 
{ 
    /* init random generator */ 
    qsrand(1); 
 
    /* compute the list of active functions */ 
    m_activeFunctions.clear(); 
    for(int i = 0; i < m_functions.size(); i++) 
        for(int j = 0; j < m_functions.at(i); j++) 
            m_activeFunctions.append(i); 
 
    /* compute the maximum number of arguments */ 
    m_maxArity = 1; 
    for(int i = 0; i < m_activeFunctions.size(); i++) 
        m_maxArity = m_arity.at(m_activeFunctions.at(i)) > m_maxArity ? 
                     m_arity.at(m_activeFunctions.at(i)) : m_maxArity; 
 
    /* init tree node structure to represent phenotype */ 
    while(!m_tree.isEmpty()) 
        delete m_tree.takeFirst(); 
 
    m_model = 0; 
 
    /* init variable set and terminals*/ 
    FanTreeNode* cell = 0; 
    m_variables.clear(); 
    for(int i = 0; i < m_dataWindowSize; i++){ 
 
        m_variables.append(0.0); 
 
        cell = new FanTreeNode(m_maxArity, m_maxArity); 
        cell->setId(VARIABLE); 
        cell->setData(i); 
        m_tree.append(cell); 
    } 
 
    /* init one functional cell */ 
 
    cell = new FanTreeNode(m_maxArity, m_maxArity); 
    cell->setId(FUNCTION); 
    m_tree.append(cell); 
 
    for(int i = 0; i < 2 * m_maxArity + 1; i++) 
        initCell(cell, i); 
 
    m_bestCell = cell; 
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    /* start iteration process */ 
    if(!m_multithreading){ 
        currentGen = 0; 
        m_timer.start(16); 
    }else 
        QThreadPool::globalInstance()->start(this); 
} 
 
void Fan::stop() 
{ 
    m_timer.stop(); 
    //m_domain->saveModel(&currentPop, 0); 
    emit runEnded(); 
} 
 
void Fan::test() 
{ 
    evaluateCell(m_bestCell, true); 
} 
 
void Fan::run() 
{ 
    for(currentGen = 0; currentGen < m_numGenerations; currentGen++) 
        runOnce(); 
} 
 
void Fan::runOnce() 
{ 
    /* evaluate affinity */ 
    FanTreeNode* bestCell = evaluateNet(); 
 
    /* clonation */ 
    FanTreeNode* cell = new FanTreeNode(m_maxArity, m_maxArity); 
    cell->setId(FUNCTION); 
    m_tree.append(cell); 
 
    cell->copy(bestCell); 
 
    FanTreeNode* childCell; 
    for(int i = 0; i < m_maxArity; i++){ 
        childCell = (FanTreeNode*)bestCell->children().at(i); 
        if(childCell) childCell->addRef(); 
    } 
 
//    /* mutation */ 
//    for(int i = 0; i < m_tree.size(); i++){ 
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//        cell = m_tree.at(i); 
//        if(cell->id() != VARIABLE && cell->refs() == 0 && cell != m_bestCell){ 
 
//            for(int j = 0; j < 2 * m_maxArity + 1; j++) 
//                if(Population::getRandomEvent(m_mutationRate)) initCell(cell, j); 
//        } 
//    } 
 
    /* mutation */ 
    for(int i = 0; i < 2 * m_maxArity + 1; i++) 
        if(Population::getRandomEvent(m_mutationRate)) initCell(cell, i); 
 
    /* evaluate affinity */ 
    evaluateNet(); 
 
    /* suppression */ 
    apoptosis(); 
    if(currentGen % m_suppressionPeriod == 0){ 
        m_bestCell = suppression(); 
        qreal err = evaluateCell(m_bestCell); 
        emit statUpdated(currentGen, err); 
    } 
} 
 
void Fan::initCell(FanTreeNode *cell, int initField) 
{ 
    /* 
     *  0 - function index 
     *  maxArity - child cell 
     *  maxArity - weight 
     */ 
 
    if(initField == 0){ 
        int fcn = m_activeFunctions.at(Population::getRandomInt(0, m_activeFunctions.size())); 
        cell->setData(fcn); 
 
        FanTreeNode* childCell; 
        for(int i = 0; i < m_maxArity; i++){ 
 
            childCell = (FanTreeNode*)cell->children().at(i); 
 
            if(i < m_arity.at(fcn) && !childCell){ 
                childCell = getRandomChildCell(cell); 
                cell->children().replace(i, childCell); 
                cell->constants().replace(i, Population::getRandomFloat(m_wghtRange.x(), 
m_wghtRange.y(), m_wghtPrecision)); 
                childCell->addRef(); 
            }else 
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                if(i >= m_arity.at(fcn) && childCell){ 
                    cell->children().replace(i, 0); 
                    childCell->subRef(); 
                } 
        } 
    } 
    else 
        if(initField > 0 && initField <= m_maxArity){ 
 
            initField = initField - 1; 
            if(m_arity.at(cell->data().toInt()) <= initField) return; 
 
            FanTreeNode* childCell = (FanTreeNode*)cell->children().at(initField); 
            if(childCell) childCell->subRef(); 
            childCell = getRandomChildCell(cell); 
            cell->children().replace(initField, childCell); 
            childCell->addRef(); 
        }else{ 
            initField = initField - m_maxArity - 1;             
            if(m_arity.at(cell->data().toInt()) <= initField) return; 
 
            cell->constants().replace(initField, Population::getRandomFloat(m_wghtRange.x(), 
m_wghtRange.y(), m_wghtPrecision)); 
        } 
} 
 
FanTreeNode *Fan::getRandomChildCell(FanTreeNode *cell) 
{ 
    QList<int> validPool; 
    FanTreeNode* curCell; 
 
    for(int i = 0; i < m_tree.size(); i++){ 
        curCell = m_tree.at(i); 
        if(curCell != cell/* && (curCell->refs() == 0 || curCell->id() == VARIABLE)*/) 
            validPool.append(i); 
    } 
 
    return m_tree.at(validPool.at(Population::getRandomInt(0, validPool.size()))); 
} 
 
FanTreeNode *Fan::evaluateNet() 
{ 
    QPointF minMaxData = m_dataStream->computeMinMaxData(m_curProperty); 
    qreal delta = minMaxData.y() - minMaxData.x(); 
 
    QList<qreal> data = m_dataStream->cacheData(); 
    int numData = data.size() - m_dataWindowSize; 
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    if(numData <= 0) return 0; 
 
    FanTreeNode *cell, *bestCell = 0; 
    for(int k = 0; k < m_tree.size(); k++){ 
 
        //qreal fCons, cons = 0.0; 
        cell = m_tree.at(k); 
        if(cell->id() == VARIABLE) continue; 
 
        /* compute RMSE */ 
        qreal mod = 0.0; 
 
        for(int i = 0; i < numData; i++){ 
 
            /* fill variables with portion of normalized data */ 
            for(int j = 0; j < m_dataWindowSize; j++) 
                m_variables[j] = (data.at(i + j) - minMaxData.x()) / delta; 
 
            /* evaluate tree */ 
            qreal f = evaluateSubtree(cell); 
 
            /* compute the part of RMSE */ 
            qreal outData = (data.at(i + m_dataWindowSize) - minMaxData.x()) / delta; 
            mod += (outData - f) * (outData - f); 
        } 
        mod = qSqrt(mod / numData); 
        cell->setAffinity(mod); 
        if(!bestCell) bestCell = cell; 
        else 
            if(bestCell->affinity() > mod) bestCell = cell; 
    } 
    return bestCell; 
} 
 
qreal Fan::evaluateCell(FanTreeNode *cell, bool addReport) 
{ 
    QPointF minMaxData = m_dataStream->computeMinMaxData(m_curProperty); 
    qreal delta = minMaxData.y() - minMaxData.x(); 
 
    QList<qreal> data = m_dataStream->cacheData(); 
    int numData = data.size() - m_dataWindowSize; 
    if(numData <= 0) return 0; 
 
    if(addReport){ 
        m_report->clearReport(); 
 
        /* set report header */ 
    } 
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    /* compute RMSE */ 
    qreal mod = 0.0; 
 
    for(int i = 0; i < numData; i++){ 
 
        /* fill variables with portion of normalized data */ 
        for(int j = 0; j < m_dataWindowSize; j++) 
            m_variables[j] = (data.at(i + j) - minMaxData.x()) / delta; 
 
        /* evaluate tree */ 
        qreal f = evaluateSubtree(cell); 
 
        /* compute the part of RMSE */ 
        qreal outData = (data.at(i + m_dataWindowSize) - minMaxData.x()) / delta; 
        mod += (outData - f) * (outData - f); 
 
        if(addReport) 
            m_report->addData(m_dataStream->data().at(i + m_dataWindowSize)->time(), 
                              data.at(i + m_dataWindowSize), f * delta + minMaxData.x()); 
    } 
    if(addReport){ 
        m_report->saveReport(); 
        renderModel(cell); 
    } 
 
    mod = qSqrt(mod / numData); 
    return mod; 
} 
 
qreal Fan::evaluateSubtree(FanTreeNode *cell) 
{ 
    QList<qreal> args; 
    for(int i = 0; i < m_maxArity; i++) 
        if(cell->children().at(i)) args.append(evaluateSubtree((FanTreeNode*)cell-
>children().at(i))); 
        else break; 
 
    qreal value = 0.0; 
    switch(cell->id()){ 
        case FUNCTION: value = evaluateFunction(cell->data().toInt(), args, cell->constants()); 
break; 
        case VARIABLE: value = m_variables.at(cell->data().toInt()); break; 
    } 
    return value; 
} 
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qreal Fan::evaluateFunction(int type, QList<qreal> args, QList<qreal> wghts) 
{ 
    qreal x = args.at(0) * wghts.at(0); 
    qreal y = args.size() > 1 ? args.at(1) * wghts.at(1) : 0.0; 
 
    qreal value = 0.0; 
    switch(type){ 
        case Add: value = x + y; break; 
        case Sub: value = x - y; break; 
        case Mul: value = x * y; break; 
        case Div: value = y == 0.0 ? 0.0 : x / y; break; 
        case Sqrt: value = x >= 0.0 ? qSqrt(x) : 0.0; break; 
        case Sin: value = qSin(x); break; 
        case Cos: value = qCos(x); break; 
        case Ln: value = x > 0.0 ? qLn(x) : 1.0; break; 
        case Pow2: value = qPow(x, 2.0); break; 
        case Pow3: value = qPow(x, 3.0); break; 
        case Pow4: value = qPow(x, 4.0); break; 
        case Less: value = x < y ? x : y; break; 
        case More: value = x > y ? x : y; break; 
        case Equal: value = x == y ? x : y; break; 
    } 
    return value; 
} 
 
void Fan::apoptosis() 
{ 
    FanTreeNode *cell, *childCell; 
    for(int i = 0; i < m_tree.size(); i++){ 
        cell = m_tree.at(i); 
        if(cell->id() != VARIABLE && cell->refs() == 0){ 
 
            for(int j = 0; j < m_maxArity; j++){ 
 
                childCell = (FanTreeNode*)cell->children().at(j); 
                if(childCell && childCell->id() != VARIABLE) 
                    if(cell->affinity() >= childCell->affinity()){ 
                        cell->setDelMark(); 
                        break; 
                    } 
            } 
        } 
    } 
    deleteMarked(); 
} 
 
FanTreeNode *Fan::suppression() 
{ 
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    /* get the best open cell */ 
 
    FanTreeNode *cell, *bestCell = 0; 
    for(int i = 0; i < m_tree.size(); i++){ 
        cell = m_tree.at(i); 
        if(cell->id() != VARIABLE && cell->refs() == 0){ 
            if(!bestCell) bestCell = cell; 
            else 
                if(bestCell->affinity() > cell->affinity()) bestCell = cell; 
        } 
    } 
 
    /* suppress all open cells except bestCell */ 
 
    bool flag = true; 
 
    while(flag){ 
        flag = false; 
        for(int i = 0; i < m_tree.size(); i++){ 
            cell = m_tree.at(i); 
            if(cell->id() != VARIABLE && cell->refs() == 0 && cell != bestCell){ 
                cell->setDelMark(); 
                flag = true; 
            } 
        } 
        deleteMarked(); 
    } 
    return bestCell; 
} 
 
void Fan::deleteMarked() 
{ 
    /* delete marked cells */ 
 
    FanTreeNode *cell, *childCell; 
    bool flag = true; 
 
    while(flag){ 
        flag = false; 
        for(int i = 0; i < m_tree.size(); i++){ 
            cell = m_tree.at(i); 
            if(cell->delMark()){ 
                for(int j = 0; j < m_maxArity; j++){ 
                    childCell = (FanTreeNode*)cell->children().at(j); 
                    if(childCell) childCell->subRef(); 
                } 
                delete m_tree.takeAt(i); 
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                flag = true; 
                break; 
            } 
        } 
    } 
} 
 
void Fan::renderModel(FanTreeNode *cell) 
{ 
    for(int i = 0; i < m_tree.size(); i++){ 
 
        FanTreeNode* node = m_tree.at(i); 
        switch(node->id()){ 
            case FUNCTION: node->setData(m_funcNames.at(node->data().toInt())); break; 
            case VARIABLE: node->setData(QString("x%1").arg(node->data().toInt())); break; 
        } 
    } 
    m_model = cell; 
} 
 
void Fan::onTimerTimeout() 
{ 
    runOnce(); 
 
    currentGen++; 
    if(m_infGenerations) return; 
 
    if(currentGen >= m_numGenerations) stop(); 
} 
 
#ifndef FAN_H 
#define FAN_H 
 
#include <QRunnable> 
#include <QThreadPool> 
#include <QTimer> 
#include <QVector2D> 
#include <QtCore/qmath.h> 
 
#include "fantreenode.h" 
#include "population.h" 
#include "../data/timedatastream.h" 
#include "../charts/report.h" 
 
/* gene roles */ 
#define FUNCTION    0x00 
#define VARIABLE    0x01 
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class Fan : public QObject, QRunnable 
{ 
    Q_OBJECT 
 
    Q_PROPERTY(int numGenerations MEMBER m_numGenerations NOTIFY 
numGenerationsChanged) 
    Q_PROPERTY(bool infGenerations MEMBER m_infGenerations NOTIFY 
infGenerationsChanged) 
    Q_PROPERTY(qreal mutationRate MEMBER m_mutationRate NOTIFY 
mutationRateChanged) 
    Q_PROPERTY(qreal suppressionPeriod MEMBER m_suppressionPeriod NOTIFY 
suppressionPeriodChanged) 
    Q_PROPERTY(TimeDataStream* dataStream MEMBER m_dataStream NOTIFY 
dataStreamChanged) 
    Q_PROPERTY(QString currentColumn READ currentColumn WRITE setCurrentColumn) 
    Q_PROPERTY(int dataWindowSize MEMBER m_dataWindowSize NOTIFY 
dataWindowSizeChanged) 
    Q_PROPERTY(Report* report READ report CONSTANT) 
    Q_PROPERTY(TreeNode* model READ model NOTIFY modelChanged) 
 
public: 
    enum Functions{Add, Sub, Mul, Div, Sqrt, Sin, Cos, Ln, Pow2, Pow3, Pow4, Less, More, 
Equal}; 
    Q_ENUMS(Functions) 
 
public: 
    explicit Fan(QObject* parent = 0); 
    virtual ~Fan(); 
 
    Q_INVOKABLE void init(); 
    Q_INVOKABLE void stop(); 
    Q_INVOKABLE void test(); 
    void run(); 
 
    QString currentColumn() const {return m_currentColumn;} 
    Report* report() const{return m_report;}     
    TreeNode* model() const{return m_model;} 
 
public slots: 
    void setCurrentColumn(QString currentColumn) 
    { 
        m_currentColumn = currentColumn; 
 
        /* temp QString conversion */ 
        tmpProperty = m_currentColumn.toLocal8Bit(); 
        m_curProperty = tmpProperty.constData(); 
    } 
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private: 
    void runOnce(); 
    void initCell(FanTreeNode* cell, int initField); 
    FanTreeNode* getRandomChildCell(FanTreeNode* cell); 
    FanTreeNode* evaluateNet(); 
    qreal evaluateCell(FanTreeNode* cell, bool addReport = false); 
    qreal evaluateSubtree(FanTreeNode* cell); 
    qreal evaluateFunction(int type, QList<qreal> args, QList<qreal> wghts); 
    void apoptosis(); 
    FanTreeNode* suppression(); 
    void deleteMarked(); 
    void renderModel(FanTreeNode* cell); 
 
private slots: 
    void onTimerTimeout(); 
 
signals: 
    void error(QString msg); 
    void runEnded(); 
    void statUpdated(int gen, qreal minError); 
 
    void dataStreamChanged(TimeDataStream* dataStream);     
    void numGenerationsChanged(int numGenerations); 
    void infGenerationsChanged(bool infGenerations); 
    void mutationRateChanged(qreal mutationRate); 
    void suppressionPeriodChanged(qreal suppressionPeriod); 
    void dataWindowSizeChanged(int dataWindowSize);     
    void modelChanged(TreeNode* model);         
 
private: 
    QTimer m_timer; 
 
    /* fly-on parameters */ 
    int currentGen; 
    FanTreeNode* m_bestCell; 
 
    /* fan properties */ 
    bool m_multithreading;     
    int m_numGenerations; 
    bool m_infGenerations; 
    qreal m_mutationRate; 
    int m_suppressionPeriod; 
 
    /* domain properties*/ 
    int m_dataWindowSize; 
    int m_maxArity; 
    QList<int> m_arity; 
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    QList<int> m_functions; 
    QList<int> m_activeFunctions; 
    QList<FanTreeNode*> m_tree; 
    TreeNode* m_model; 
    QList<qreal> m_variables; 
    QStringList m_funcNames; 
    qreal m_wghtPrecision; 
    QVector2D m_wghtRange; 
    TimeDataStream* m_dataStream; 
    QString m_currentColumn;     
    Report* m_report; 
 
    /* temp QString conversion data */ 
    const char* m_curProperty; 
    QByteArray tmpProperty; 
}; 
 
#endif // FAN_H 
 
import QtQuick 2.3 
import QtQuick.Controls 1.2 
import QtQuick.Layouts 1.1 
import UI.Singletons 1.0 
import Tools 1.0 
import Charts 1.0 
import "qrc:/ui" as UI 
import "qrc:/gui" as GUI 
import "qrc:/ui/globals.js" as Engine 
 
GUI.NodeItem{ 
    id: fanGmdhNode 
 
    property GMDHFan fanObject: null 
 
    /* 
        node properties 
    */ 
 
    Loader{ 
        //sourceComponent: Globals.propertiesPane().parent != null ? propertiesComponent : 
undefined 
        sourceComponent: Engine.globalObject.propertiesPane().parent != null ? 
propertiesComponent : undefined 
    } 
 
    Component{ 
        id: propertiesComponent 
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        UI.NodePropertiesItem{ 
            Component.onCompleted: { 
                //parent = Globals.propertiesPane().propertyItem 
                parent = Engine.globalObject.propertiesPane().propertyItem 
                contentTab.addTab("GmdhFan", fanUI) 
                contentTab.addTab("Node") 
                contentTab.height = 226 
            } 
        } 
    } 
 
    Component{ 
        id: fanUI 
 
        Item{ 
            GridLayout{ 
                columns: 2 
                rowSpacing: 0 
                columnSpacing: 5 
                anchors.fill: parent 
                anchors.margins: 10 
                clip: true 
 
                /* num generations control */ 
 
                UI.UILabel{ 
                    Layout.minimumHeight: 23 
                    Layout.alignment: Qt.AlignRight 
                    Layout.minimumWidth: 0 
                    text: qsTr("num. generations") 
                } 
                UI.UISpinSliderCombo{ 
                    Layout.minimumHeight: 23 
                    Layout.fillWidth: true 
                    minimumValue: 100 
                    maximumValue: 10000 
                    stepSize: 100 
                    value: fanObject.numGenerations 
                    onValueChanged: fanObject.numGenerations = value 
                } 
 
                /* mutation rate control */ 
 
                UI.UILabel{ 
                    Layout.minimumHeight: 23 
                    Layout.alignment: Qt.AlignRight 
                    Layout.minimumWidth: 0 
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                    text: qsTr("mutation rate") 
                } 
                UI.UISpinSliderCombo{ 
                    Layout.minimumHeight: 23 
                    Layout.fillWidth: true 
                    minimumValue: 0.01 
                    maximumValue: 1.0 
                    stepSize: 0.01 
                    decimals: 2 
                    flowScale: false 
                    value: fanObject.mutationRate 
                    onValueChanged: fanObject.mutationRate = value 
                } 
 
                Item{Layout.fillHeight: true} 
            } 
        } 
    } 
} 
 
import QtQuick 2.3 
import QtQuick.Controls 1.2 
import QtQuick.Layouts 1.1 
import UI.Singletons 1.0 
import Tools 1.0 
import Charts 1.0 
import "qrc:/ui" as UI 
import "qrc:/gui" as GUI 
import "qrc:/ui/globals.js" as Engine 
 
GUI.NodeItem{ 
    id: fanLyrGmdhNode 
 
    caption: "FanGmdh1" 
    tileColor: Palette.pushButtonNormal 
 
    property LyrGMDHFan fanObject: LyrGMDHFan{} //null 
 
    /* 
        ports 
    */ 
 
    GUI.ConnectionInPort{ 
        caption: "data" 
        anchors.fill: parent 
        arrowStartX: 10 
        arrowStartY: -20 
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    } 
 
    GUI.ConnectionOutPort{ 
        anchors.fill: parent 
    } 
 
    /* 
        node properties 
    */ 
 
    Loader{ 
        sourceComponent: Engine.globalObject.propertiesPane().parent != null ? 
propertiesComponent : undefined 
    } 
 
    Component{ 
        id: propertiesComponent 
 
        UI.NodePropertiesItem{ 
            Component.onCompleted: { 
                parent = Engine.globalObject.propertiesPane().propertyItem 
                contentTab.addTab("FanGMDH", fanUI) 
                contentTab.addTab("Node") 
                contentTab.height = 226 + 23 
            } 
        } 
    } 
 
    Component{ 
        id: fanUI 
 
        Item{ 
            GridLayout{ 
                columns: 2 
                rowSpacing: 0 
                columnSpacing: 5 
                anchors.fill: parent 
                anchors.margins: 10 
                clip: true 
 
                /* unlimited run */ 
 
                Item{ 
                    Layout.minimumHeight: 23 
                    Layout.alignment: Qt.AlignRight 
                    Layout.minimumWidth: 0 
                } 
                CheckBox{ 
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                    Layout.minimumHeight: 23 
                    Layout.fillWidth: true 
                    text: qsTr("unlimited run") 
                    style: UI.UICheckBoxStyle{} 
                    checked: fanObject.infGenerations 
                    onCheckedChanged: fanObject.infGenerations = checked 
                } 
 
                /* data window size */ 
 
                UI.UILabel{ 
                    Layout.minimumHeight: 23 
                    Layout.alignment: Qt.AlignRight 
                    Layout.minimumWidth: 0 
                    text: qsTr("data window size") 
                } 
                UI.UISpinSliderCombo{ 
                    Layout.minimumHeight: 23 
                    Layout.fillWidth: true 
                    minimumValue: 1 
                    maximumValue: 20 
                    stepSize: 1 
                    value: fanObject.dataWindowSize 
                    onValueChanged: fanObject.dataWindowSize = value 
                } 
 
                /* num generations control */ 
 
                UI.UILabel{ 
                    Layout.minimumHeight: 23 
                    Layout.alignment: Qt.AlignRight 
                    Layout.minimumWidth: 0 
                    text: qsTr("num. generations") 
                } 
                UI.UISpinSliderCombo{ 
                    Layout.minimumHeight: 23 
                    Layout.fillWidth: true 
                    minimumValue: 100 
                    maximumValue: 10000 
                    stepSize: 100 
                    value: fanObject.numGenerations 
                    onValueChanged: fanObject.numGenerations = value 
                } 
 
                /* suppression period */ 
 
                UI.UILabel{ 
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                    Layout.minimumHeight: 23 
                    Layout.alignment: Qt.AlignRight 
                    Layout.minimumWidth: 0 
                    text: qsTr("suppression period") 
                } 
                UI.UISpinSliderCombo{ 
                    Layout.minimumHeight: 23 
                    Layout.fillWidth: true 
                    minimumValue: 10 
                    maximumValue: 200 
                    stepSize: 1 
                    value: fanObject.suppressionPeriod 
                    onValueChanged: fanObject.suppressionPeriod = value 
                } 
 
                /* mutation rate control */ 
 
                UI.UILabel{ 
                    Layout.minimumHeight: 23 
                    Layout.alignment: Qt.AlignRight 
                    Layout.minimumWidth: 0 
                    text: qsTr("mutation rate") 
                } 
                UI.UISpinSliderCombo{ 
                    Layout.minimumHeight: 23 
                    Layout.fillWidth: true 
                    minimumValue: 0.01 
                    maximumValue: 1.0 
                    stepSize: 0.01 
                    decimals: 2 
                    flowScale: false 
                    value: fanObject.mutationRate 
                    onValueChanged: fanObject.mutationRate = value 
                } 
 
                /* mutation type */ 
 
                UI.UILabel{ 
                    Layout.minimumHeight: 23 
                    Layout.alignment: Qt.AlignRight 
                    Layout.minimumWidth: 0 
                    text: qsTr("mutation type") 
                } 
                RowLayout{ 
                    Layout.minimumHeight: 23 
                    ComboBox{ 
                        //id: mutationTypeCtrl 
                        clip: true 
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                        Layout.fillWidth: true 
                        Layout.maximumWidth: 100 
                        style: UI.UIComboBoxStyle{} 
                        implicitWidth: 100 
                        implicitHeight: 19 
                        anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter 
                        model: [qsTr("one-point"), qsTr("simple"), qsTr("ranked")] 
                        currentIndex: 1//clonalg.mutationType 
                        //onCurrentIndexChanged: clonalg.mutationType = currentIndex 
                    } 
                    CheckBox{ 
                        //id: mutationSpecCtrl 
                        Layout.fillWidth: true 
                        text: qsTr("use specific mutation") 
                        style: UI.UICheckBoxStyle{} 
                        //checked: clonalg.infGenerations 
                        //onCheckedChanged: clonalg.infGenerations = checked 
                    } 
                } 
 
                /* active functions separator */ 
 
                UI.UILabel{ 
                    Layout.minimumHeight: 23 
                    Layout.alignment: Qt.AlignRight 
                    Layout.minimumWidth: 0 
                    text: qsTr("active functions") 
                } 
                UI.UISeparator{ 
                    Layout.minimumHeight: 23 
                    Layout.fillWidth: true 
                } 
 
                /* linear function */ 
 
                UI.UILabel{ 
                    Layout.minimumHeight: 23 
                    Layout.alignment: Qt.AlignRight 
                    Layout.minimumWidth: 0 
                    text: qsTr("linear") 
                } 
                RowLayout{ 
                    Layout.minimumHeight: 23 
                    SpinBox{ 
                        id: linearCtrl 
                        clip: true 
                        Layout.maximumWidth: 70 
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                        Layout.fillWidth: true 
                        style: UI.UISpinBoxStyle{} 
//                        enabled: gmdhDomainObject.functions[0] > 0 
                        minimumValue: 1 
                        maximumValue: 50 
                        stepSize: 1 
//                        value: Math.abs(gmdhDomainObject.functions[0]) 
//                        onValueChanged: gmdhDomainObject.functions[0] = value 
                    } 
                    CheckBox{ 
                        id: linearCheckCtrl 
                        Layout.fillWidth: true 
                        text: qsTr("enabled") 
                        style: UI.UICheckBoxStyle{} 
                        checked: true //gmdhDomainObject.functions[0] > 0 
//                        onCheckedChanged: 
//                            gmdhDomainObject.functions[0] = checked ? 
Math.abs(gmdhDomainObject.functions[0]) : 
//                                                                      -Math.abs(gmdhDomainObject.functions[0]) 
                    } 
                } 
 
                /* quadratic function */ 
 
                UI.UILabel{ 
                    Layout.minimumHeight: 23 
                    Layout.alignment: Qt.AlignRight 
                    Layout.minimumWidth: 0 
                    text: qsTr("quadratic") 
                } 
                RowLayout{ 
                    Layout.minimumHeight: 23 
                    SpinBox{ 
                        id: quadraticCtrl 
                        clip: true 
                        Layout.maximumWidth: 70 
                        Layout.fillWidth: true 
                        style: UI.UISpinBoxStyle{} 
//                        enabled: gmdhDomainObject.functions[1] > 0 
                        minimumValue: 1 
                        maximumValue: 50 
                        stepSize: 1 
//                        value: Math.abs(gmdhDomainObject.functions[1]) 
//                        onValueChanged: gmdhDomainObject.functions[1] = value 
                    } 
                    CheckBox{ 
                        id: quadraticCheckCtrl 
                        Layout.fillWidth: true 
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                        style: UI.UICheckBoxStyle{} 
                        checked: true //gmdhDomainObject.functions[1] > 0 
//                        onCheckedChanged: 
//                            gmdhDomainObject.functions[1] = checked ? 
Math.abs(gmdhDomainObject.functions[1]) : 
//                                                                      -Math.abs(gmdhDomainObject.functions[1]) 
                    } 
                } 
 
                Item{Layout.fillHeight: true} 
            } 
        } 
    } 
} 
 
import QtQuick 2.3 
import QtQuick.Controls 1.2 
import QtQuick.Layouts 1.1 
import UI.Singletons 1.0 
import Tools 1.0 
import Charts 1.0 
import "qrc:/ui" as UI 
import "qrc:/gui" as GUI 
 
GUI.NodeItem{ 
    id: fanNode 
 
    property Fan fanObject: null 
 
    /* 
        node properties 
    */ 
 
    Loader{ 
        sourceComponent: Globals.propertiesPane().parent != null ? propertiesComponent : 
undefined 
    } 
 
    Component{ 
        id: propertiesComponent 
 
        UI.NodePropertiesItem{ 
            Component.onCompleted: { 
                parent = Globals.propertiesPane().propertyItem 
                contentTab.addTab("Fan", fanUI) 
                contentTab.addTab("Node") 
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                contentTab.height = 226 
            } 
        } 
    } 
 
    Component{ 
        id: fanUI 
 
        Item{ 
            GridLayout{ 
                columns: 2 
                rowSpacing: 0 
                columnSpacing: 5 
                anchors.fill: parent 
                anchors.margins: 10 
                clip: true 
 
                /* num generations control */ 
 
                UI.UILabel{ 
                    Layout.minimumHeight: 23 
                    Layout.alignment: Qt.AlignRight 
                    Layout.minimumWidth: 0 
                    text: qsTr("num. generations") 
                } 
                UI.UISpinSliderCombo{ 
                    Layout.minimumHeight: 23 
                    Layout.fillWidth: true 
                    minimumValue: 100 
                    maximumValue: 10000 
                    stepSize: 100 
                    value: fanObject.numGenerations 
                    onValueChanged: fanObject.numGenerations = value 
                } 
 
                /* mutation rate control */ 
 
                UI.UILabel{ 
                    Layout.minimumHeight: 23 
                    Layout.alignment: Qt.AlignRight 
                    Layout.minimumWidth: 0 
                    text: qsTr("mutation rate") 
                } 
                UI.UISpinSliderCombo{ 
                    Layout.minimumHeight: 23 
                    Layout.fillWidth: true 
                    minimumValue: 0.01 
                    maximumValue: 1.0 
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                    stepSize: 0.01 
                    decimals: 2 
                    flowScale: false 
                    value: fanObject.mutationRate 
                    onValueChanged: fanObject.mutationRate = value 
                } 
 
                Item{Layout.fillHeight: true} 
            } 
        } 
    } 
} 
 
#include "fantreenode.h" 
 
FanTreeNode::FanTreeNode(int numChildren, int numConstants, GmdhTreeNode *parent) : 
    GmdhTreeNode(numChildren, numConstants, parent) 
{ 
    m_layer = 0; 
    m_rank = -1; 
    m_refs = 0; 
    m_affinity = 0.0; 
    m_delMark = false; 
} 
 
void FanTreeNode::init() 
{ 
    GmdhTreeNode::init(); 
 
    m_layer = 0; 
    m_rank = -1; 
    m_refs = 0; 
    m_affinity = 0.0; 
    m_delMark = false; 
} 
 
void FanTreeNode::copy(FanTreeNode *src) 
{ 
    m_id = src->id(); 
    m_data = src->data(); 
 
    for(int i = 0; i < m_children.size(); i++) 
        m_children.replace(i, src->children().at(i)); 
 
    for(int i = 0; i < m_constants.size(); i++) 
        m_constants.replace(i, src->constants().at(i)); 
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    m_affinity = src->affinity(); 
    m_layer = src->layer(); 
} 
 
#ifndef FANTREENODE_H 
#define FANTREENODE_H 
 
#include "gmdhtreenode.h" 
 
class FanTreeNode : public GmdhTreeNode 
{ 
    Q_OBJECT 
 
public: 
    explicit FanTreeNode(int numChildren, int numConstants, GmdhTreeNode *parent = 0); 
 
    void init(); 
 
    int layer() const {return m_layer;} 
    int rank() const {return m_rank;} 
    int refs() const {return m_refs;} 
    qreal affinity() const {return m_affinity;} 
 
    void setLayer(int layer) {m_layer = layer;}         
    void setRank(int rank) {m_rank = rank;} 
    void addRef() {m_refs++;} 
    void subRef() {m_refs--;}     
    void setAffinity(qreal affinity) {m_affinity = affinity;} 
    bool delMark() const {return m_delMark;} 
    void setDelMark() {m_delMark = true;} 
 
    void copy(FanTreeNode* src); 
 
protected: 
    int m_layer; 
    int m_rank; 
    int m_refs; 
    qreal m_affinity; 
    bool m_delMark; 
}; 
 
#endif // FANTREENODE_H 
 
#include <QtDebug> 
#include "gmdhfan.h" 
 
GMDHFan::GMDHFan(QObject *parent) : 
    QObject(parent) 
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{ 
    setAutoDelete(false); 
    connect(&m_timer, &QTimer::timeout, this, &GMDHFan::onTimerTimeout); 
 
    /* fan defaults */ 
 
    m_numGenerations = 9000; 
    m_multithreading = false; 
    m_infGenerations = false; 
    m_mutationRate = 0.5; 
    m_suppressionPeriod = 5; 
 
    /* domain defaults*/ 
 
    m_report = new Report(this); 
    m_model = 0; 
    m_dataWindowSize = 7; 
    m_wghtPrecision = 0.01; 
    m_wghtRange = QVector2D(-2.0, 2.0); 
 
    m_arity << 2 << 2;  /* linear, quadratic */ 
    m_order << 3 << 6;  /* linear, quadratic */ 
 
    m_functions << 1 << 1; 
    m_funcNames << "L" << "Q"; 
} 
 
GMDHFan::~GMDHFan() 
{ 
    /* clear all data */ 
 
    while(!m_pool.isEmpty()) 
        delete m_pool.takeFirst(); 
} 
 
void GMDHFan::init() 
{ 
    /* init random generator */ 
    qsrand(1); 
 
    /* compute the list of active functions */ 
    m_activeFunctions.clear(); 
    for(int i = 0; i < m_functions.size(); i++) 
        for(int j = 0; j < m_functions.at(i); j++) 
            m_activeFunctions.append(i); 
 
    /* compute the maximum number of arguments and polynom order*/ 
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    m_maxArity = m_maxOrder = 1; 
    for(int i = 0; i < m_activeFunctions.size(); i++){ 
        m_maxArity = m_arity.at(m_activeFunctions.at(i)) > m_maxArity ? 
                     m_arity.at(m_activeFunctions.at(i)) : m_maxArity; 
 
        m_maxOrder = m_order.at(m_activeFunctions.at(i)) > m_maxOrder ? 
                     m_order.at(m_activeFunctions.at(i)) : m_maxOrder; 
    } 
 
    /* init tree node structure to represent phenotype */ 
    while(!m_tree.isEmpty()) 
        m_tree.takeFirst()->setDelMark(); 
 
    m_model = 0; 
 
    /* init variable set and terminals*/ 
    FanTreeNode* cell = 0; 
    m_variables.clear(); 
    for(int i = 0; i < m_dataWindowSize; i++){ 
 
        m_variables.append(0.0); 
 
        cell = createCell(); 
        cell->setId(VARIABLE); 
        cell->setData(i); 
        m_tree.append(cell); 
    }     
 
    /* start iteration process */ 
    if(!m_multithreading){ 
        currentGen = 0; 
        m_timer.start(16); 
    }else 
        QThreadPool::globalInstance()->start(this); 
} 
 
void GMDHFan::stop() 
{ 
    m_timer.stop(); 
    //m_domain->saveModel(&currentPop, 0); 
    emit runEnded(); 
} 
 
void GMDHFan::test() 
{ 
    evaluateCell(m_bestCell, true); 
} 
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void GMDHFan::run() 
{ 
    for(currentGen = 0; currentGen < m_numGenerations; currentGen++) 
        runOnce(); 
} 
 
void GMDHFan::runOnce() 
{ 
    /* init one functional cell */ 
 
    FanTreeNode* cell = createCell(); 
    cell->setId(FUNCTION); 
    m_tree.append(cell); 
 
    for(int i = 0; i < m_maxArity + m_maxOrder + 1; i++) 
        initCell(cell, i); 
 
    /* evaluate affinity */ 
    m_bestCell = evaluateNet(); 
 
    /* clonation */ 
    cell = createCell(); 
    cell->setId(FUNCTION); 
    m_tree.append(cell); 
 
    cell->copy(m_bestCell); 
 
    FanTreeNode* childCell; 
    for(int i = 0; i < m_maxArity; i++){ 
        childCell = (FanTreeNode*)m_bestCell->children().at(i); 
        if(childCell) childCell->addRef(); 
    } 
 
    /* mutation */ 
    for(int i = 0; i < m_tree.size(); i++){ 
        cell = m_tree.at(i); 
        if(cell->id() != VARIABLE && cell->refs() == 0 && cell != m_bestCell){ 
 
            for(int j = 0; j < m_maxArity + m_maxOrder + 1; j++) 
                if(Population::getRandomEvent(m_mutationRate)) initCell(cell, j); 
        } 
    } 
 
//    /* mutation */ 
//    for(int i = 0; i < m_maxArity + m_maxOrder + 1; i++) 
//        if(Population::getRandomEvent(m_mutationRate)) initCell(cell, i); 
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    /* evaluate affinity */ 
    m_bestCell = evaluateNet(); 
 
    /* suppression */ 
    //apoptosis(); 
    if(currentGen % m_suppressionPeriod == 0){ 
        /*m_bestCell = */suppression(); 
        qreal err = evaluateCell(m_bestCell); 
        emit statUpdated(currentGen, err); 
 
        qDebug() << m_tree.size(); 
    } 
} 
 
FanTreeNode *GMDHFan::createCell() 
{ 
    FanTreeNode *cell; 
 
    for(int i = 0; i < m_pool.size(); i++){ 
        cell = m_pool.at(i); 
        if(cell->delMark()){ 
            cell->init(); 
            return cell; 
        } 
    } 
    cell = new FanTreeNode(m_maxArity, m_maxOrder); 
    m_pool.append(cell); 
 
    return cell; 
} 
 
void GMDHFan::initCell(FanTreeNode *cell, int initField) 
{ 
    /* 
     *  0 - function index 
     *  maxArity - child cell 
     *  maxOrder - weight 
     */ 
 
    if(initField == 0){ 
        int fcn = m_activeFunctions.at(Population::getRandomInt(0, m_activeFunctions.size())); 
        cell->setData(fcn); 
 
        FanTreeNode* childCell; 
        for(int i = 0; i < m_maxArity; i++){ 
 
            childCell = (FanTreeNode*)cell->children().at(i); 
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            if(i < m_arity.at(fcn) && !childCell){ 
                childCell = getRandomChildCell(cell); 
                cell->children().replace(i, childCell);                 
                childCell->addRef(); 
            }else 
                if(i >= m_arity.at(fcn) && childCell){ 
                    cell->children().replace(i, 0); 
                    childCell->subRef(); 
                } 
        } 
    } 
    else 
        if(initField > 0 && initField <= m_maxArity){ 
 
            initField = initField - 1; 
            if(m_arity.at(cell->data().toInt()) <= initField) return; 
 
            FanTreeNode* childCell = (FanTreeNode*)cell->children().at(initField); 
            if(childCell) childCell->subRef(); 
            childCell = getRandomChildCell(cell); 
            cell->children().replace(initField, childCell); 
            childCell->addRef(); 
        }else{ 
            initField = initField - m_maxArity - 1; 
            //if(m_order.at(cell->data().toInt()) <= initField) return; 
 
            cell->constants().replace(initField, Population::getRandomFloat(m_wghtRange.x(), 
m_wghtRange.y(), m_wghtPrecision)); 
        } 
} 
 
FanTreeNode *GMDHFan::getRandomChildCell(FanTreeNode *cell) 
{ 
    QList<int> validPool; 
    FanTreeNode* curCell; 
 
    for(int i = 0; i < m_tree.size(); i++){ 
        curCell = m_tree.at(i); 
        if(curCell != cell/* && (curCell->refs() == 0 || curCell->id() == VARIABLE)*/) 
            validPool.append(i); 
    } 
 
    return m_tree.at(validPool.at(Population::getRandomInt(0, validPool.size()))); 
} 
 
FanTreeNode *GMDHFan::evaluateNet() 
{ 
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    QPointF minMaxData = m_dataStream->computeMinMaxData(m_curProperty); 
    qreal delta = minMaxData.y() - minMaxData.x(); 
 
    QList<qreal> data = m_dataStream->cacheData(); 
    int numData = data.size() - m_dataWindowSize; 
    if(numData <= 0) return 0; 
 
    FanTreeNode *cell, *bestCell = 0; 
    for(int k = 0; k < m_tree.size(); k++){ 
 
        cell = m_tree.at(k); 
        if(cell->id() == VARIABLE) continue; 
 
        /* compute RMSE */ 
        qreal mod = 0.0; 
 
        for(int i = 0; i < numData; i++){ 
 
            /* fill variables with portion of normalized data */ 
            for(int j = 0; j < m_dataWindowSize; j++) 
                m_variables[j] = (data.at(i + j) - minMaxData.x()) / delta; 
 
            /* evaluate tree */ 
            qreal f = evaluateSubtree(cell); 
 
            /* compute the part of RMSE */ 
            qreal outData = (data.at(i + m_dataWindowSize) - minMaxData.x()) / delta; 
            mod += (outData - f) * (outData - f); 
        } 
        mod = qSqrt(mod / numData); 
        cell->setAffinity(mod); 
        if(!bestCell) bestCell = cell; 
        else 
            if(bestCell->affinity() > mod) bestCell = cell; 
    } 
    return bestCell; 
} 
 
qreal GMDHFan::evaluateCell(FanTreeNode *cell, bool addReport) 
{ 
    QPointF minMaxData = m_dataStream->computeMinMaxData(m_curProperty); 
    qreal delta = minMaxData.y() - minMaxData.x(); 
 
    QList<qreal> data = m_dataStream->cacheData(); 
    int numData = data.size() - m_dataWindowSize; 
    if(numData <= 0) return 0; 
 
    if(addReport){ 
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        m_report->clearReport(); 
 
        /* set report header */ 
    } 
 
    /* compute RMSE */ 
    qreal mod = 0.0; 
 
    for(int i = 0; i < numData; i++){ 
 
        /* fill variables with portion of normalized data */ 
        for(int j = 0; j < m_dataWindowSize; j++) 
            m_variables[j] = (data.at(i + j) - minMaxData.x()) / delta; 
 
        /* evaluate tree */ 
        qreal f = evaluateSubtree(cell); 
 
        /* compute the part of RMSE */ 
        qreal outData = (data.at(i + m_dataWindowSize) - minMaxData.x()) / delta; 
        mod += (outData - f) * (outData - f); 
 
        if(addReport) 
            m_report->addData(m_dataStream->data().at(i + m_dataWindowSize)->time(), 
                              data.at(i + m_dataWindowSize), f * delta + minMaxData.x()); 
    } 
    if(addReport){ 
        m_report->saveReport(); 
        renderModel(cell); 
    } 
 
    mod = qSqrt(mod / numData); 
    return mod; 
} 
 
qreal GMDHFan::evaluateSubtree(FanTreeNode *cell) 
{ 
    QList<qreal> args; 
    for(int i = 0; i < m_maxArity; i++) 
        if(cell->children().at(i)) args.append(evaluateSubtree((FanTreeNode*)cell-
>children().at(i))); 
        else break; 
 
    qreal value = 0.0; 
    switch(cell->id()){ 
        case FUNCTION: value = evaluateFunction(cell->data().toInt(), args, cell->constants()); 
break; 
        case VARIABLE: value = m_variables.at(cell->data().toInt()); break; 
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    } 
    return value; 
} 
 
qreal GMDHFan::evaluateFunction(int type, QList<qreal> args, QList<qreal> acons) 
{     
    qreal x = args.at(0), y = args.size() > 1 ? args.at(1) : 0.0; 
 
    qreal value = 0.0; 
    switch(type){ 
        case Linear: value = acons.at(0) + x * acons.at(1) + y * acons.at(2); break;  
        case Quadratic: value = acons.at(0) + x * acons.at(1) + y * acons.at(2) + 
                            x * y * acons.at(3) + x * x * acons.at(4) + y * y * acons.at(5); break; 
    } 
    return value; 
} 
 
void GMDHFan::apoptosis() 
{ 
    FanTreeNode *cell, *childCell; 
    for(int i = 0; i < m_tree.size(); i++){ 
        cell = m_tree.at(i); 
        if(cell->id() != VARIABLE && cell->refs() == 0){ 
 
            for(int j = 0; j < m_maxArity; j++){ 
 
                childCell = (FanTreeNode*)cell->children().at(j); 
                if(childCell && childCell->id() != VARIABLE) 
                    if(cell->affinity() >= childCell->affinity()){ 
                        cell->setDelMark(); 
                        break; 
                    } 
            } 
        } 
    } 
    deleteMarked(); 
} 
 
FanTreeNode *GMDHFan::suppression() 
{ 
    /* get the best open cell */ 
 
    FanTreeNode *cell, *bestCell = 0; 
//    for(int i = 0; i < m_tree.size(); i++){ 
//        cell = m_tree.at(i); 
//        if(cell->id() != VARIABLE && cell->refs() == 0){ 
//            if(!bestCell) bestCell = cell; 
//            else 
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//                if(bestCell->affinity() > cell->affinity()) bestCell = cell; 
//        } 
//    } 
 
    /* suppress all open cells except bestCell */ 
 
    bool flag = true; 
 
    while(flag){ 
        flag = false; 
        for(int i = 0; i < m_tree.size(); i++){ 
            cell = m_tree.at(i); 
            if(cell->id() != VARIABLE && cell->refs() == 0 && cell != m_bestCell){ 
                cell->setDelMark(); 
                flag = true; 
            } 
        } 
        deleteMarked(); 
    } 
    return bestCell; 
} 
 
void GMDHFan::deleteMarked() 
{ 
    /* delete marked cells */ 
 
    FanTreeNode *cell, *childCell; 
 
    for(int i = 0; i < m_pool.size(); i++){ 
        cell = m_pool.at(i); 
        if(cell->delMark() && m_tree.contains(cell)){ 
 
            for(int j = 0; j < m_maxArity; j++){ 
                childCell = (FanTreeNode*)cell->children().at(j); 
                if(childCell) childCell->subRef(); 
            } 
            m_tree.removeOne(cell); 
        } 
    } 
} 
 
void GMDHFan::renderModel(FanTreeNode *cell) 
{     
    for(int i = 0; i < m_tree.size(); i++){ 
 
        FanTreeNode* node = m_tree.at(i); 
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        switch(node->id()){ 
        case FUNCTION: { 
            QString tmp; 
            int index = node->data().toInt(); 
            for(int i = 0; i < m_order.at(index); i++) 
                tmp.append(QString("%1; ").arg(node->constants().at(i), 0, 'f', 2)); 
            node-
>setData(QString("%1(%2)").arg(m_funcNames.at(index)).arg(tmp.remove(tmp.length() - 2, 
2))); 
            break; 
        } 
        case VARIABLE: node->setData(QString("x%1").arg(node->data().toInt())); break; 
        } 
    } 
    m_model = cell; 
} 
 
void GMDHFan::onTimerTimeout() 
{ 
    runOnce(); 
 
    currentGen++; 
    if(m_infGenerations) return; 
 
    if(currentGen >= m_numGenerations) stop(); 
} 
 
#ifndef GMDHFAN_H 
#define GMDHFAN_H 
 
 
#include <QRunnable> 
#include <QThreadPool> 
#include <QTimer> 
#include <QVector2D> 
#include <QtCore/qmath.h> 
 
#include "fantreenode.h" 
#include "population.h" 
#include "../data/timedatastream.h" 
#include "../charts/report.h" 
 
/* gene roles */ 
#define FUNCTION    0x00 
#define VARIABLE    0x01 
 
class GMDHFan : public QObject, QRunnable 
{ 
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    Q_OBJECT 
 
    Q_PROPERTY(int numGenerations MEMBER m_numGenerations NOTIFY 
numGenerationsChanged) 
    Q_PROPERTY(bool infGenerations MEMBER m_infGenerations NOTIFY 
infGenerationsChanged) 
    Q_PROPERTY(qreal mutationRate MEMBER m_mutationRate NOTIFY 
mutationRateChanged) 
    Q_PROPERTY(qreal suppressionPeriod MEMBER m_suppressionPeriod NOTIFY 
suppressionPeriodChanged) 
    Q_PROPERTY(TimeDataStream* dataStream MEMBER m_dataStream NOTIFY 
dataStreamChanged) 
    Q_PROPERTY(QString currentColumn READ currentColumn WRITE setCurrentColumn) 
    Q_PROPERTY(int dataWindowSize MEMBER m_dataWindowSize NOTIFY 
dataWindowSizeChanged) 
    Q_PROPERTY(Report* report READ report CONSTANT) 
    Q_PROPERTY(TreeNode* model READ model NOTIFY modelChanged) 
 
public: 
    enum Functions{Linear, Quadratic}; 
    Q_ENUMS(Functions) 
 
public: 
    explicit GMDHFan(QObject* parent = 0); 
    virtual ~GMDHFan(); 
 
    Q_INVOKABLE void init(); 
    Q_INVOKABLE void stop(); 
    Q_INVOKABLE void test(); 
    void run(); 
 
    QString currentColumn() const {return m_currentColumn;} 
    Report* report() const{return m_report;} 
    TreeNode* model() const{return m_model;} 
 
public slots: 
    void setCurrentColumn(QString currentColumn) 
    { 
        m_currentColumn = currentColumn; 
 
        /* temp QString conversion */ 
        tmpProperty = m_currentColumn.toLocal8Bit(); 
        m_curProperty = tmpProperty.constData(); 
    } 
 
private: 
    void runOnce(); 
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    FanTreeNode* createCell(); 
    void initCell(FanTreeNode* cell, int initField); 
    FanTreeNode* getRandomChildCell(FanTreeNode* cell); 
    FanTreeNode* evaluateNet(); 
    qreal evaluateCell(FanTreeNode* cell, bool addReport = false); 
    qreal evaluateSubtree(FanTreeNode* cell); 
    qreal evaluateFunction(int type, QList<qreal> args, QList<qreal> acons); 
    void apoptosis(); 
    FanTreeNode* suppression(); 
    void deleteMarked(); 
    void renderModel(FanTreeNode* cell); 
 
private slots: 
    void onTimerTimeout(); 
 
signals: 
    void error(QString msg); 
    void runEnded(); 
    void statUpdated(int gen, qreal minError); 
 
    void dataStreamChanged(TimeDataStream* dataStream); 
    void numGenerationsChanged(int numGenerations); 
    void infGenerationsChanged(bool infGenerations); 
    void mutationRateChanged(qreal mutationRate); 
    void suppressionPeriodChanged(qreal suppressionPeriod); 
    void dataWindowSizeChanged(int dataWindowSize); 
    void modelChanged(TreeNode* model); 
 
private: 
    QTimer m_timer; 
    QList<FanTreeNode*> m_pool; 
    QList<FanTreeNode*> m_tree; 
 
    /* fly-on parameters */ 
    int currentGen; 
    FanTreeNode* m_bestCell;     
 
    /* fan properties */ 
    bool m_multithreading; 
    int m_numGenerations; 
    bool m_infGenerations; 
    qreal m_mutationRate; 
    int m_suppressionPeriod; 
 
    /* domain properties*/ 
    int m_dataWindowSize; 
    int m_maxArity; 
    QList<int> m_arity; 
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    QList<int> m_functions; 
    QList<int> m_activeFunctions;     
    TreeNode* m_model; 
    QList<qreal> m_variables; 
    QStringList m_funcNames; 
    qreal m_wghtPrecision; 
    QVector2D m_wghtRange; 
    TimeDataStream* m_dataStream; 
    QString m_currentColumn; 
    Report* m_report; 
 
    /* a-constants number per polynom */ 
    QList<int> m_order; 
    int m_maxOrder; 
 
    /* temp QString conversion data */ 
    const char* m_curProperty; 
    QByteArray tmpProperty; 
}; 
 
#endif // GMDHFAN_H 
 
#include "gmdhtreenode.h" 
 
GmdhTreeNode::GmdhTreeNode(int numChildren, int numConstants, TreeNode *parent) : 
    TreeNode(numChildren, parent) 
{ 
    for(int i = 0; i < numConstants; i++) 
        m_constants.append(0.0); 
} 
 
void GmdhTreeNode::init() 
{ 
    TreeNode::init(); 
 
    for(int i = 0; i < m_constants.size(); i++) 
        m_constants[i] = 0.0; 
} 
 
#include <QtDebug> 
#include "lyrgmdhfan.h" 
 
LyrGMDHFan::LyrGMDHFan(QObject *parent) : 
    QObject(parent) 
{ 
    setAutoDelete(false); 
    connect(&m_timer, &QTimer::timeout, this, &LyrGMDHFan::onTimerTimeout); 
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    /* fan defaults */ 
 
    m_numGenerations = 9000; 
    m_multithreading = false; 
    m_infGenerations = false; 
    m_mutationRate = 0.5; 
    m_suppressionPeriod = 30; 
    m_maxLayerWidth = 7; 
 
    /* domain defaults*/ 
 
    m_report = new Report(this); 
    m_model = 0; 
    m_dataWindowSize = 2; 
    m_wghtPrecision = 0.01; 
    m_wghtRange = QVector2D(-1.0, 1.0); 
 
    m_arity << 2 << 2 << 1;  /* linear, quadratic */ 
    m_order << 3 << 6 << 0;  /* linear, quadratic */ 
 
    m_functions << 1 << 1 << -1; 
    m_funcNames << "L" << "Q" << "N"; 
} 
 
LyrGMDHFan::~LyrGMDHFan() 
{ 
    /* clear all data */ 
 
    while(!m_pool.isEmpty()) 
        delete m_pool.takeFirst(); 
} 
 
void LyrGMDHFan::init() 
{ 
    /* init random generator */ 
    qsrand(1); 
 
    /* compute the list of active functions */ 
    m_activeFunctions.clear(); 
    for(int i = 0; i < m_functions.size(); i++) 
        for(int j = 0; j < m_functions.at(i); j++) 
            m_activeFunctions.append(i); 
 
    /* compute the maximum number of arguments and polynom order*/ 
    m_maxArity = m_maxOrder = 1; 
    for(int i = 0; i < m_activeFunctions.size(); i++){ 
        m_maxArity = m_arity.at(m_activeFunctions.at(i)) > m_maxArity ? 
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                     m_arity.at(m_activeFunctions.at(i)) : m_maxArity; 
 
        m_maxOrder = m_order.at(m_activeFunctions.at(i)) > m_maxOrder ? 
                     m_order.at(m_activeFunctions.at(i)) : m_maxOrder; 
    } 
 
    /* init tree node structure to represent phenotype */ 
    while(!m_tree.isEmpty()) 
        m_tree.takeFirst()->setDelMark(); 
 
    m_model = 0; 
 
    /* init variable set and terminals */ 
    FanTreeNode* cell = 0; 
    m_variables.clear(); 
    m_layer.clear(); 
 
    for(int i = 0; i < m_dataWindowSize; i++){ 
 
        m_variables.append(0.0); 
 
        cell = createCell(); 
        cell->setId(VARIABLE); 
        cell->setData(i); 
        m_tree.append(cell); 
 
        /* create 0-th layer of cells */ 
        m_layer.append(cell); 
    } 
 
    /* init layer */ 
    m_curLayer = 1; 
 
    /* start iteration process */ 
    if(!m_multithreading){ 
        currentGen = 0; 
        m_timer.start(16); 
    }else 
        QThreadPool::globalInstance()->start(this); 
} 
 
void LyrGMDHFan::stop() 
{ 
    m_timer.stop(); 
    //m_domain->saveModel(&currentPop, 0); 
    emit runEnded(); 
} 
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void LyrGMDHFan::test() 
{ 
    evaluateCell(m_bestCell, true); 
} 
 
void LyrGMDHFan::run() 
{ 
    for(currentGen = 0; currentGen < m_numGenerations; currentGen++) 
        runOnce(); 
} 
 
void LyrGMDHFan::runOnce() 
{ 
    /* init one functional cell */ 
 
    FanTreeNode* cell = createCell(); 
    cell->setId(FUNCTION); 
    cell->setLayer(m_curLayer); 
    m_tree.append(cell); 
 
    for(int i = 0; i < m_maxArity + m_maxOrder + 1; i++) 
        initCell(cell, i); 
 
    /* evaluate affinity */ 
    m_bestCell = evaluateNet(); 
 
    /* clonation */ 
    cell = createCell(); 
    cell->setId(FUNCTION); 
    m_tree.append(cell); 
 
    cell->copy(m_bestCell); 
 
    /* mutation */ 
    for(int i = 0; i < m_tree.size(); i++){ 
        cell = m_tree.at(i); 
        if(cell->layer() == m_curLayer && cell != m_bestCell) 
            for(int j = 0; j < m_maxArity + m_maxOrder + 1; j++) 
                if(Population::getRandomEvent(m_mutationRate)) initCell(cell, j); 
    } 
 
    /* evaluate affinity */ 
    m_bestCell = evaluateNet(); 
 
    /* suppression */ 
    //apoptosis(); 
    if(currentGen % m_suppressionPeriod == 0){ 
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        suppression(); 
        qreal err = evaluateCell(m_bestCell); 
        emit statUpdated(currentGen, err); 
 
        if(currentGen > 0 && currentGen % (m_suppressionPeriod * 50) == 0){ 
 
            m_layer.clear(); 
 
            /* create n-th layer of cells */ 
            for(int i = 0; i < m_tree.size(); i++){ 
                cell = m_tree.at(i); 
                if(cell->layer() == m_curLayer) m_layer.append(cell); 
            } 
            m_curLayer++; 
        } 
 
        qDebug() << m_tree.size(); 
    } 
} 
 
FanTreeNode *LyrGMDHFan::createCell() 
{ 
    FanTreeNode *cell; 
 
    for(int i = 0; i < m_pool.size(); i++){ 
        cell = m_pool.at(i); 
        if(cell->delMark()){ 
            cell->init(); 
            return cell; 
        } 
    } 
    cell = new FanTreeNode(m_maxArity, m_maxOrder); 
    m_pool.append(cell); 
 
    return cell; 
} 
 
void LyrGMDHFan::initCell(FanTreeNode *cell, int initField) 
{ 
    /* 
     *  0 - function index 
     *  maxArity - child cell 
     *  maxOrder - weight 
     */ 
 
    if(initField == 0){ 
        int fcn = m_activeFunctions.at(Population::getRandomInt(0, m_activeFunctions.size())); 
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        cell->setData(fcn); 
 
        FanTreeNode* childCell; 
        for(int i = 0; i < m_maxArity; i++){ 
 
            childCell = (FanTreeNode*)cell->children().at(i); 
 
            if(i < m_arity.at(fcn) && !childCell){ 
                childCell = m_layer.at(Population::getRandomInt(0, m_layer.size())); 
                cell->children().replace(i, childCell);                 
            }else 
                if(i >= m_arity.at(fcn) && childCell) cell->children().replace(i, 0); 
        } 
    } 
    else 
        if(initField > 0 && initField <= m_maxArity){ 
 
            initField = initField - 1; 
            if(m_arity.at(cell->data().toInt()) <= initField) return;             
 
            FanTreeNode* childCell = m_layer.at(Population::getRandomInt(0, m_layer.size())); 
            cell->children().replace(initField, childCell); 
        }else{ 
            initField = initField - m_maxArity - 1;             
            cell->constants().replace(initField, Population::getRandomFloat(m_wghtRange.x(), 
m_wghtRange.y(), m_wghtPrecision)); 
        } 
} 
 
FanTreeNode *LyrGMDHFan::evaluateNet() 
{ 
    QPointF minMaxData = m_dataStream->computeMinMaxData(m_curProperty); 
    qreal delta = minMaxData.y() - minMaxData.x(); 
 
    QList<qreal> data = m_dataStream->cacheData(); 
    int numData = data.size() - m_dataWindowSize; 
    if(numData <= 0) return 0; 
 
    FanTreeNode *cell, *bestCell = 0; 
    for(int k = 0; k < m_tree.size(); k++){ 
 
        cell = m_tree.at(k); 
        if(cell->layer() != m_curLayer) continue; 
 
        cell->setRank(-1); 
 
        /* compute RMSE */ 
        qreal mod = 0.0; 
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        for(int i = 0; i < numData; i++){ 
 
            /* fill variables with portion of normalized data */ 
            for(int j = 0; j < m_dataWindowSize; j++) 
                m_variables[j] = (data.at(i + j) - minMaxData.x()) / delta; 
 
            /* evaluate tree */ 
            qreal f = evaluateSubtree(cell); 
 
            /* compute the part of RMSE */ 
            qreal outData = (data.at(i + m_dataWindowSize) - minMaxData.x()) / delta; 
            mod += (outData - f) * (outData - f); 
        } 
        mod = qSqrt(mod / numData); 
        cell->setAffinity(mod); 
        if(!bestCell) bestCell = cell; 
        else 
            if(bestCell->affinity() > mod) bestCell = cell; 
    } 
    return bestCell; 
} 
 
qreal LyrGMDHFan::evaluateCell(FanTreeNode *cell, bool addReport) 
{ 
    QPointF minMaxData = m_dataStream->computeMinMaxData(m_curProperty); 
    qreal delta = minMaxData.y() - minMaxData.x(); 
 
    QList<qreal> data = m_dataStream->cacheData(); 
    int numData = data.size() - m_dataWindowSize; 
    if(numData <= 0) return 0; 
 
    if(addReport){ 
        m_report->clearReport(); 
 
        /* set report header */ 
    } 
 
    /* compute RMSE */ 
    qreal mod = 0.0; 
 
    for(int i = 0; i < numData; i++){ 
 
        /* fill variables with portion of normalized data */ 
        for(int j = 0; j < m_dataWindowSize; j++) 
            m_variables[j] = (data.at(i + j) - minMaxData.x()) / delta; 
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        /* evaluate tree */ 
        qreal f = evaluateSubtree(cell); 
 
        /* compute the part of RMSE */ 
        qreal outData = (data.at(i + m_dataWindowSize) - minMaxData.x()) / delta; 
        mod += (outData - f) * (outData - f); 
 
        if(addReport) 
            m_report->addData(m_dataStream->data().at(i + m_dataWindowSize)->time(), 
                              data.at(i + m_dataWindowSize), f * delta + minMaxData.x()); 
    } 
    if(addReport){ 
        m_report->saveReport(); 
        renderModel(cell); 
    } 
 
    mod = qSqrt(mod / numData); 
    return mod; 
} 
 
qreal LyrGMDHFan::evaluateSubtree(FanTreeNode *cell) 
{ 
    QList<qreal> args; 
    for(int i = 0; i < m_maxArity; i++) 
        if(cell->children().at(i)) args.append(evaluateSubtree((FanTreeNode*)cell-
>children().at(i))); 
        else break; 
 
    qreal value = 0.0; 
    switch(cell->id()){ 
        case FUNCTION: value = evaluateFunction(cell->data().toInt(), args, cell->constants()); 
break; 
        case VARIABLE: value = m_variables.at(cell->data().toInt()); break; 
    } 
    return value; 
} 
 
qreal LyrGMDHFan::evaluateFunction(int type, QList<qreal> args, QList<qreal> acons) 
{ 
    qreal x = args.at(0), y = args.size() > 1 ? args.at(1) : 0.0; 
 
    qreal value = 0.0; 
    switch(type){ 
        case Linear: value = acons.at(0) + x * acons.at(1) + y * acons.at(2); break;  
        case Quadratic: value = acons.at(0) + x * acons.at(1) + y * acons.at(2) + 
                            x * y * acons.at(3) + x * x * acons.at(4) + y * y * acons.at(5); break; 
        case Nop: value = x; break; 
    } 
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    return value; 
} 
 
void LyrGMDHFan::apoptosis() 
{ 
    FanTreeNode *cell, *childCell; 
    for(int i = 0; i < m_tree.size(); i++){ 
        cell = m_tree.at(i); 
        if(cell->layer() == m_curLayer){ 
 
            for(int j = 0; j < m_maxArity; j++){ 
 
                childCell = (FanTreeNode*)cell->children().at(j); 
                if(childCell && childCell->id() != VARIABLE) 
                    if(cell->affinity() >= childCell->affinity()){ 
                        cell->setDelMark(); 
                        break; 
                    } 
            } 
        } 
    } 
    deleteMarked(); 
} 
 
void LyrGMDHFan::suppression() 
{     
    FanTreeNode *cell, *bestCell = 0; 
 
    for(int r = 0; r < m_maxLayerWidth; r++){ 
 
        /* get the best cell of current layer and assign it rank = r */ 
 
        bestCell = 0; 
        for(int i = 0; i < m_tree.size(); i++){ 
            cell = m_tree.at(i); 
            if(cell->layer() == m_curLayer && cell->rank() < 0){ 
                if(!bestCell) bestCell = cell; 
                else 
                    if(bestCell->affinity() > cell->affinity()) bestCell = cell; 
            } 
        } 
        if(!bestCell) return; 
        bestCell->setRank(r); 
 
        /* suppress all cells of current layer that matches the best cell*/ 
 
        for(int i = 0; i < m_tree.size(); i++){ 
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            cell = m_tree.at(i); 
            if(cell->layer() == m_curLayer && cell->rank() < 0){ 
                if(cell->children() == bestCell->children() && cell->data() == bestCell->data()) 
                    cell->setDelMark(); 
            } 
        } 
        deleteMarked(); 
    } 
 
    /* suppress all other cells */ 
 
    for(int i = 0; i < m_tree.size(); i++){ 
        cell = m_tree.at(i); 
        if(cell->layer() == m_curLayer && cell->rank() < 0) 
            cell->setDelMark(); 
    } 
    deleteMarked(); 
} 
 
void LyrGMDHFan::deleteMarked() 
{ 
    /* delete marked cells */ 
 
    FanTreeNode *cell; 
 
    for(int i = 0; i < m_pool.size(); i++){ 
        cell = m_pool.at(i); 
        if(cell->delMark() && m_tree.contains(cell)) m_tree.removeOne(cell); 
 
    } 
} 
 
void LyrGMDHFan::renderModel(FanTreeNode *cell) 
{ 
    for(int i = 0; i < m_tree.size(); i++){ 
 
        FanTreeNode* node = m_tree.at(i); 
 
        switch(node->id()){ 
        case FUNCTION: { 
            QString tmp; 
            int index = node->data().toInt(); 
            for(int i = 0; i < m_order.at(index); i++) 
                tmp.append(QString("%1; ").arg(node->constants().at(i), 0, 'f', 2)); 
            node-
>setData(QString("%1(%2)").arg(m_funcNames.at(index)).arg(tmp.remove(tmp.length() - 2, 
2))); 
            break; 
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        } 
        case VARIABLE: node->setData(QString("x%1").arg(node->data().toInt())); break; 
        } 
    } 
    m_model = cell; 
} 
 
void LyrGMDHFan::onTimerTimeout() 
{ 
    runOnce(); 
 
    currentGen++; 
    if(m_infGenerations) return; 
 
    if(currentGen >= m_numGenerations) stop(); 
} 
 
#include "treenode.h" 
 
TreeNode::TreeNode(QObject *parent) : 
    QObject(parent) 
{ 
 
} 
 
TreeNode::TreeNode(int numChildren, QObject *parent) : 
    QObject(parent) 
{ 
    for(int i = 0; i < numChildren; i++) 
        m_children.append(0); 
} 
 
void TreeNode::init() 
{ 
    for(int i = 0; i < m_children.size(); i++) 
        m_children[i] = 0; 
} 
 
 
 
#ifndef TREENODE_H 
#define TREENODE_H 
 
#include <QVariant> 
#include <QList> 
 
class TreeNode : public QObject 
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{ 
    Q_OBJECT 
 
public: 
    explicit TreeNode(QObject *parent = 0); 
    explicit TreeNode(int numChildren, QObject *parent = 0); 
 
    virtual void init(); 
 
    QList<TreeNode*>& children() {return m_children;} 
    int id() const{return m_id;} 
    QVariant data() const{return m_data;} 
 
    void setId(int id){m_id = id;} 
    void setData(const QVariant& var){m_data = var;} 
 
protected: 
    int m_id; 
    QVariant m_data; 
    QList<TreeNode*> m_children; 
}; 
 
#endif // TREENODE_H 
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