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1. АНОТАЦІЯ
Об’єктом, який вивчається у цьому курсі є процес аналізу даних, предметом — застосування
теорії штучних нейронних мереж до процесу аналізу даних. Метою курсу є ознайомлення
студентів із типовими підходами до аналізу даних високої розмірності та гетерогенною
природою, і вивчення сучасних технологій аналізу даних у контексті теорії штучних
нейронних мереж. Курсом передбачено висвітлення головних підходів до підготування даних
різної природи (неперервні та дискретні) для аналізу, а також вивчення поширених сучасних
методів та алгоритмів аналізу даних не на основі теорії штучних нейронних мереж. Останнє,
дає можливість проводити порівняльних аналіз ефективності різних підходів з точки зору
якості результату аналізу даних та обчислювальної складності. По звершенню курсу,
студенти повинні отримати базові навички аналізу даних, що зокрема, досягається шляхом
розв’язання ними задач аналізу загальновідомих синтетичних і реальних наборів даних.

2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Дані, інформація і знання. Моделі даних. Аналіз даних. Прийняття рішень за
прецедентами і моделями.
2. Класифікація задач аналізу даних. Закономірність даних. Гіпотеза компактності і
кластеризація даних. Типи атрибутів даних. Простори даних. Міри відстані.
3. Задачі кластеризації (таксономії). Ієрархічна кластеризація даних: агломеративна і
роздрібнювана кластеризації.
4. Алгоритми кластеризації. Алгоритми кластеризації класу FOREL. Алгоритм
UPGMA.
5. Відокремлювана кластеризація. Алгоритм K-means.
6. Методи кластеризації на основі теорії графів.
7. Основи теорії самоорганізації штучних нейронних мереж. Постулат Гебба.
Нейромережі на основі правила “переможець забирає все”.
8. Нейромережі на основі правила “переможець забирає більшість”: карти Кохонена.
9. Навчання карт Кохонена. Критерії оцінки якості моделей даних.
10. Побудова класифікатора на основі карт Кохонена. Задача діагностування в
медицині.
11. Альтернативні методи навчання карт Кохонена. Метод нейронного газу. Метод
нейронної міграції.
12. Візуалізація даних високої розмірності. Методи візуалізації на основі карт Кохонена.
Алгоритми U-Matrix та P-Matrix.
13. Обчислювальна складність алгоритмів кластеризації даних. Паралелізація
обчислень.
14. Побудова програмних систем підтримки прийняття рішень на основі методів аналізу
даних.
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