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Свойства интеллектуальных ИТ 

1. Адаптация – способность приспосабливаться к 
изменяющимся ситуациям внешней среды;  

2. Обучаемость – способность улучшать свои 
потребительские свойства по мере эксплуатации;  

3. Обобщение – способность распознавать классы 
ситуаций внешней среды;  

4. Инвариантность – нечувствительность к 
возмущениям внешней среды;  

5. Прогнозирование – возможность предсказывать 
будущие ситуации по наблюдению только частей 
(фрагментов) внешней среды; 
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6. Понимание – способность осмысливать 
действительность на основе сравнения текущих 
характеристик внешней среды с их прошлыми 
значениями; 

7. Гибкость – устойчивость к возможным неудачам 
и способность коррекции принимаемых решений; 

8. Взаимозаменяемость – использование 
альтернативных методов анализа внешней среды;  

9. Доступность – способность предоставлять 
информацию в форме, понятной для восприятия 
конкретным пользователем  с учетом его 
квалификации;  



«Інтелектуальна» термінологія 

Штучний інтелект 

Обчислювальний інтелект 

Інтелектуальний аналіз даних 

Інтелектуальні технології 

Інтелектуальні системи 

Інтелектуальне управління 

Інтелектуальне моделювання 

Інтелектуальні агенти 

Інтелектуальні датчики 

Інтелектуальні методи і засоби 

Інтелектуальна поведінка  

………………………………….. 
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Data mining  

Задача Data mining (KDD): Имеется достаточно крупная база данных, в которой 
находятся «скрытые знания». 

Необходимо разработать методы обнаружения скрытых знаний в «сырых» данных.  
 

«Скрытые знания» (Григорий Пятецкий-Шапиро, 1989): 

ранее неизвестные — то есть такие знания, которые должны быть новыми; 

нетривиальные — то есть такие, которые нельзя просто так увидеть; 

практически полезные —которые представляют ценность для потребителя; 

доступные для интерпретации —которые легко представить в наглядной для 
пользователя форме и легко объяснить в терминах предметной области. 

В технологии Data mining используются системы управления базами данных, 
статистические методы анализа и методы искусственного интеллекта. 

Основные методы Data Mining: классификации, моделирования и прогнозирования на 
основе применения деревьев решений, искусственных нейронных сетей, генетических 
алгоритмов, эволюционного программирования, ассоциативной памяти. К методам Data 
Mining нередко относят статистические методы  (корреляционный, регрессионный, 
факторный, дисперсионный, компонентный, дискриминантный анализ). 

Data mining involves six common classes of tasks: 

Anomaly detection (Outlier/change/deviation detection) for further investigation. 

Association rule learning (Dependency modelling) – searches for relationships.  

Clustering – discovering "similar“ groups and structures in the data. 

Classification – generalizing known structure to apply to new data.  

Regression – attempts to find a function which models the data with the least error. 

Summarization – providing a more compact representation of the data set, including 
visualization and report generation. 
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Computational intelligence, CI 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ — ответвление искусственного интеллекта. 
Как альтернатива классическому искусственному интеллекту, основанному на строгом 
логическом выводе, он опирается на эвристические алгоритмы, используемые, 
например, в нечёткой логике, искусственных нейронных сетях и 
эволюционном моделировании. Кроме того, вычислительный интеллект 
охватывает такие области, как роевой интеллект (муравьиный алгоритм и т.п.), 
фракталы  и теория хаоса, искусственная иммунная система, вейвлеты  

Вычислительный интеллект сочетает в себе элементы обучения, адаптации, 
эволюции и нечеткой логики (нечетких множеств) для создания в некотором 
смысле умных программ. Вычислительный интеллект не отвергает статистических 
методов, но часто дает новый взгляд на них (например, нечёткая логика).  

Вычислительный интеллект тесно связан с мягкими вычислениями. 
 

ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ є сукупністю природних обчислювальних 
методологій і підходів до вирішення складних проблем реального світу, які можуть 
містити деякі невизначеності, або процес може мати стохастичний характер.  

ОІ використовує комбінацію п'яти основних взаємно доповнюваних методів: 
1) нечітка логіка, яка дозволяє комп'ютеру розуміти природну мову, 2) штучні 
нейронні мережі, які дозволяють системі аналізувати емпіричні дані, працюючи як 
біологічні мережі, 3) еволюційні обчислення, які засновані на процесі природного 
відбору, 4) теорія навчання і 5) імовірнісні методи, які допомагають боротися з 
невизначеностями. 

В даний час популярні підходи, що охоплюють біологічно інспіровані алгоритми, 
такі як ройовий інтелект і штучні імунні системи 

Обчислювальний інтелект (ОI) базується на м'яких обчислювальних методах, а 
Штучний інтелект (ШІ) – на жорстких обчисленнях. 
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Soft computing  

Технологии мягких вычислений ориентированы на решение задач 
управления со слабо структурированными объектами управления.  

Инструментарий мягких вычислений использует технику нечётких 
систем (нечёткие множества, нечёткую логику, нечёткие 
регуляторы), нечёткие нейронные сети, генетические алгоритмы и 
эволюционное моделирование (в том числе иммунные алгоритмы, 
алгоритмы роевого интеллекта — на основе поведенческих реакций 
групп животных, птиц, муравьёв, пчёл). Различные методы мягких 
вычислений часто используются совместно. 
 

В комп’ютерних науках м'які обчислення (іноді називають 
обчислювальним інтелектом, хоча ОI не має узгодженого визначення) є 
використання неточних рішень обчислювально-складних завдань, таких як 
розв’язання NP-повних задач, для яких не існує відомого алгоритму 
обчислення точного розв’язку за поліноміальний час. 

 М'які обчислення відрізняються від звичайних жорстких обчислень 
тим, що вони толерантні до неточності, невизначеності, часткової істини і 
наближення. Рольовою моделлю м'яких обчислень є людський розум.  
 

Основними складовими М'яких Обчислень (МО) є Нечітка Логіка (НЛ), 
Еволюційні Обчислення (EО), Машинне навчання (МН) та 
Імовірнісні Міркування (ІМ), причому до останніх зараховують довірчі 
мережі та частини теорії навчання. 
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE  

Computational Intelligence  
(Soft Computing?) 

Data Mining 
(Exploratory Analysis?) 

Math Statistics 

Machine Learning 

Hierarchy of Intelligent Methods 



Аналіз терміну «моделювання» 

Моделювання в найзагальнішому сенсі - це процес дослідження об'єктів 
пізнання на їх моделях.  

При цьому передбачається заміщення досліджуваного об'єкта (оригіналу) 
його умовним образом, описом або іншим об'єктом-моделлю для пізнання 
властивостей оригіналу за допомогою дослідження його моделі.  

Моделлю може бути абстрактний, фізичний або інший об'єкт, властивості 
якого в деякому розумінні подібні до властивостей досліджуваного об'єкта. 
Проте в сучасних умовах моделюються не лише реально існуючі "об'єкти 
пізнання", але і віртуальні, плановані, проектовані, об'єкти винаходів тощо. 

Можливі види моделювання - уявне, образне, вербальне, фізичне, 
натурне, абстрактне, схематичне, математичне, комп'ютерне та інші.  

Математичне моделювання - це процес побудови і вивчення 
математичних моделей об'єктів. Це, зокрема, такі задачі: конструювання 
моделей, апроксимація залежностей, ідентифікація (структурна і 
параметрична) моделей, регресійний аналіз, розпізнавання, класифікація, 
кластеризація, прогнозування тощо. 

Комп'ютерне моделювання у вузькому сенсі - це чисельне дослідження 
математичних моделей; в широкому сенсі - це імітаційне моделювання, 
тобто побудова комплексів моделей, що відображають структуру складних 
систем, і проведення обчислювальних експериментів з метою вивчення 
можливих режимів функціонування системи в реальних умовах  
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OBJECT 

MODEL GOAL 

SUBJECT 

Головні учасники процесу моделювання 

Три різні, але взаємозв'язані процеси  
під спільною назвою «моделювання»: 

 
1. Моделювання як деякий процес побудови моделі; 

2. Моделювання як процес дослідження моделі - аналітично або чисельно; 

3. Моделювання як процес комп'ютерного вивчення моделі складної системи. 
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ПРОЦЕС МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ 

 

Об’єкт 
Вивчення 

об’єкта 

Побудова 

моделі 

 

Дослідження 

моделі 

Апробація 

моделі 

Застосування 

моделі 

Загальне представлення етапів процесу моделювання 

Закони і закономірності 
функціонування об’єкта  

Знання та вміння модельєра, 

конструктора  

МОДЕЛЬ  ОБ’ЄКТ   

Інструментальні засоби 

побудови моделей за даними 

Статистичні, 

експериментальні дані 

ОПР   

Вивчення 

«фізики» 

об’єкта   

Збір даних 

про об’єкт 

Дедуктивне 

моделювання 

(суб’єктивний 

характер)  

Індуктивне 

моделювання 

(об’єктивний 

характер) 

Два різні підходи до побудови моделей об'єктів 

THEORY-
DRIVEN 
Approach 
(top-down) 

DATA-DRIVEN 
Approach 
(bottom-up) 



Інтелектуальне моделювання – це процес побудови моделей 
об'єктів із застосуванням знань та інструментальних засобів, що 
забезпечують досягнення якості моделей на рівні кваліфікованого 
конструктора моделей (користувача, модельєра) (Аналогія тесту Тюрінга)  

Автономне інтелектуальне моделювання (АІМ), або ІМ-офлайн, – 
це статична задача інтелектуальної підтримки процесу побудови моделей 
поза системою керування, за фіксованою базою або вибіркою даних.  

 

Вбудоване інтелектуальне моделювання (ВІМ), або ІМ-онлайн, є 
динамічною задачею автоматичної або автоматизованої побудови, 
коригування і зміни моделей, які правдоподібно описують поведінку об'єктів 
в умовах неповноти і невизначеності апріорної інформації про властивості 
як модельованих об'єктів, так і середовища, в якому вони функціонують, з 
точністю, достатньою для прийняття ефективних рішень ОПР в умовах 
можливої зміни ситуацій.  

 

Комплексне інтелектуальне моделювання (КІМ), або ІМ-комплекс, 
- це задача побудови і використання програмного комплексу імітаційного 
моделювання роботи складної системи, в якому є засоби, що 
забезпечують інтелектуальний супровід процесів моделювання роботи 
СППР в складній системі з метою автоматичного виявлення як оптимальних 
режимів роботи реальної системи, так і можливих несприятливих або 
критичних сценаріїв.  
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Розроблені методи та засоби 

Користувач (модельєр, конструктор) 

Інтелектуальний інтерфейс  

Інструментальні засоби 

моделювання 

База  
даних 

База  
знань 

Відслідковування 

 Оцінювання 

Аналіз 

Моделювання 

Прогнозування 

 

ОБ’ЄКТ ОПР 

Концепція інтелектуального моделювання складних процесів 

Рівні процесу інтелектуального моделювання 

2. Вбудоване 
інтелектуальне 
моделювання 

1. Автономне 
інтелектуальне 
моделювання 

Інформаційно-аналітична система 

для підтримки управлінських рішень 

Інформаційна 

система 

Система підтримки 

прийняття рішень 

Система 

моніторингу 

3. Комплексне 
інтелектуальне 
моделювання 
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Stages of 

the process 

of a task 

solving 

Alternatives of possible decisions for q methods Sets of 

decisions 

in the 

stages  

 

Method М1 

. 

.. 
 

Method Мj 

 

... 
 

Method Мq 

Stage Е1  А1(М1) ... А1(Мj) ... А1(Мq) А1 

... ... ... ... ... ... ... 

Stage Еі Аі(М1) ... Аі(Мj) ... Аі(Мq) Аі 

... ... ... ... ... ... ... 

Stage Ер Ар(М1) ... Ар(Мj) ... Ар(Мq) Ар 

General structure of decision options in every of р stages for q methods 

Knowledge structuring in the field of Modeling 



Reduction of the set of feasible decisions 
in every stage of a modeling task 
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“Advertising” the Inductive Modeling 

(IM) as IntMod tool 
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Індуктивне моделювання  

Індуктивне моделювання – це самоорганізовний процес 
еволюційного переходу від даних до математичних моделей, що 
відображають ті закономірності функціонування модельованих 
об'єктів і систем, які неявно містяться в наявних експериментальних, 
дослідних, статистичних даних 
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Розвиток термінології: 

 евристична самоорганізація  моделей (1970 рр.)  

 індуктивний метод самоорганізації  моделей (1980 рр.) 

 індуктивні алгоритми навчання  моделей (1992)  

 індуктивне моделювання  (1998)  

 

МГУА: Метод Групового Урахування Аргументів (оригінальна назва методу) 
 

GMDH: Group Method of Data Handling (стандартна міжнародна назва) 

 

МГУА – засіб інтелектуального моделювання 
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IM: загальна постановка задачі 
 

Задано:        вибірка з n  спостережень m вхідних  

   x1,x2,…xm  та однієї вихідної y  змінних 

Потрібно:     побудувати модель y=f(x1,x2,…xm ,θ),                      
  що мінімізує дисперсію помилки прогнозу, 

                     θ - невідомий вектор параметрів моделей 
 

Задача МГУА:    f *= arg minΦ C (f )    

                     C (f ) - критерій якості моделей 

                     Φ  - множина моделей, f Φ 
 

Приклад:  вибрати оптимальну підмножину одночленів 
полінома Колмогорова-Габора: 
   



Перші закордонні публікації: 

Ivakhnenko A.G. Heuristic Self-Organization in Problems of 
Automatic Control, Automatica (IFAC), No 6 (1970)  

Ivakhnenko A.G. Polynomial theory of complex systems, 
IEEE Trans. Sys., Man and Cyb., 1 (1971), No 4 

 

Основна особливість: аналогія з біологічною селекцією 
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Головна ідея МГУА: оптимізація складності моделі 
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Основні принципи МГУА як індуктивного методу 

1.  Генерація варіантів поступово ускладнюваних структур 
моделей   

2.  Послідовний відбір кращих варіантів із застосуванням свободи 

вибору рішень  

3.  Зовнішній критерій (ґрунтується на розбитті вибірки) для 

вибору оптимальної моделі 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальна 
частина А 

Генерація множини дедалі 

складніших моделей f Ф 

Оцінювання якості моделей 
обчислення критерію С (f )  

C min ВИБІРКА 
ДАНИХ 

Перевірна 
частина В 

 f * 

Процес індуктивного моделювання на основі даних 
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Two interconnected tasks 

Φ  –  set of model structures 
С  –  criterion of a model quality 
Structure of a model: 

)(minarg ff Q
mRf


 




Q – quality criterion for parameters estimation  

),( ff Xfy 




Estimation of parameters: 

)(minarg* fCf
f 

 Discrete 
optimization task 

Continuous 
optimization task 



23 

External Selection Criteria 

Given data set: W = (X y), X [n x m], y [n x 1] 

Division into two subsets  A  and B : 

  nnn
y

y
y

X

X
XyXW BA

B

A
W

B

A
WWW 

















 ;;;

,,,,)( 1 WBAGyXXX G
T
GG

T
GG  


Parameter estimation by LSM for a model y =X : 

Regularity criterion: 

2

BWAW XXCB 


Unbiasedness criterion: 

2

ABBB XyAR 




W=AB 
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Main stages of the modeling process 
 

 

                      DDAATTAA    ((ssaammppllee,,  
                          aa  pprriioorryy  iinnffoorrmmaattiioonn)) 
               

           

                 

CChhooiiccee  ooff  aa  mmooddeell  ccllaassss 
 

                

        SSttrruuccttuurree  ggeenneerraattiioonn  
 

 

                            

PPaarraammeetteerr  eessttiimmaattiioonn 
 

 

              CCrriitteerriioonn  mmiinniimmiizzaattiioonn 

 

 

 

                   AAddeeqquuaaccyy  aannaallyyssiiss 
 

 

 

                  UUssiinngg  tthhee  mmooddeell   
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GMDH algorithms  

Sorting-out Iterative  

 

1. Combinatorial 
(Exhaustive Search) 

COMBI  

 

2. Multistage 
(Directed Search) 

MULTI 

 

3. Multilayered 
Iterative  

MIA 

 

4. Relaxation 
Iterative  

RIA 

General classification of GMDH algorithms 
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Main types of model structure generators  

1. COMBI GMDH = COMBInatorial algorithm 

                             (sorting-out type) 
      

All possible combinations are considered:  

yν = Xν θν ,  ν =1,2,3,…,2m     

Structural binary vector: d =(d1,d2,…,dm), dj ={0;1}        

Example 

Level 1:  yi = αi xi               i  = 1,2,…,m 

Level 2:  yk = αkixi +αkj xj ,  i,j =1,2,…,m , k=1…Сm
2 

Level 3:  Сm
3  model structures of 3 arguments etc. 

Total number of models:  pm = s Сm
s = 2m 
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Main generator types 

2. MULTI  GMDH = MULTIstage (combinatorial- 

               selective) algorithm (sorting-out type) 
    

It selects only the most significant models and retrieves 
the exhaustive search result  
    

In any stage  s , the argument subset of a best model of 

previous stage is supplemented by anyone argument 
absent in this model by turn: 

ys
k = (X is-1 | xj )θs ,   

  s,j =1,2,…,m ; i=1,2,…,Fs-1 ; k = 1,2,…,(m – s)Fs-1 

Fs  is the freedom of choice in a stage s , usually Fs ≤ m 

  The whole number of generated models ~ m 3 

   (polynomial rise)  vs.  2m  (exponential rise) in COMBI 
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3. MIA GMDH = Multilayered Iterative Algorithm 

                        (basic, classical, iterative type) 
    Layer 1:   yh = φh (xi ,xj ) , h = 1,2,…Cm

2
 

    Layer 2:   fk  = φk (yi ,yj ) , k = 1,2,…CF
2 

    Layer 3:   gk = φk (fi , fj ) , k = 1,2,…CF
2  etc. 

 

    Typical variants of the partial description φ :                

    (a) yk
r+1=α0 +α1kyi

r +α2kyj
r ,  yi

0 =xi  ,  yj
0 =xj 

    (b) yk
r+1=α1kyi

r +α2kyj
r +α3kyi

ryj
r  

    (c) yk
r+1=α1kyi

r +α2kyj
r +α3kyi

ryj
r +α4k(yi

r)2+α5k(yj
r)2  

 

     r = 1,2,…..;   i,j =1,2…F ;  k = 1,2,…CF
2 

     F  is the freedom of choice, usually F =m 

Main generator types 
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4. RIA GMDH = Relaxation Iterative Algorithm 

              (non-classical, iterative type) 
 

  Any iteration (layer): fk  = φk (yi ,xj ) , k = 1,2,…CF
2 

  It considers pairs  (yi ,xj)  instead of  (yi ,yj)  in MIA   

  Typical variants of the partial description φ :  

  (a) yk
r+1= α0+α1kyi

r+α2kxj  ,  yi
0 =xi  

  (b) yk
r+1= α1kyi

r +α2kxj +α3kyi
rxj  

  (c) yk
r+1= α1kyi

r +α2kxj +α3kyi
rxj +α4k(yi

r)2+α5k(xj)
2 

 

   r= 1,2,…;  i=1,2,…,F ; j=1,2,…,m ; k=1,2,…,mF  

   F  is the freedom of choice, usually F =m 

Main generator types 
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Hierarchical architecture of iterative GMDH algorithms  
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Головна ідея: 

   Самоорганізаційна еволюція моделі оптимальної 
складності в умовах невизначеності 

 

Основний результат: 

   Складність оптимальної прогнозної моделі 

   залежить від рівня невизначеності в даних: чим 
він вищий, тим простішою (робастнішою) має 
бути оптимальна модель  

 

Основний висновок: 

    МГУА є методом побудови моделей з  
мінімальною дисперсією помилки прогнозу  

Основні теоретичні результати 
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MIA МГУА як поліноміальна нейромережа (PNN) 

Ілюстрація індуктивного (поступального) процесу  

побудови моделей 
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Оптимальна структура налагодженої 

мережі МГУА 

Налагоджена мережа МГУА (після зворотного згортання) 

Аргумент  x2  відкидається (неінформативний) 
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IM з перспективи Обчислювального Інтелекту 

МГУА-подібні алгоритми мають характерні особливості засобів 
Обчислювального Інтелекту: 

 обчислення еволюційного типу 
 структури мережевого типу 
 навчання, що керується даними 
 процедури, інспіровані природою – BICA ! 

Головні переваги алгоритмів IM: 

 автоматична еволюція структури та параметрів 
 самоорганізація структури мережі (кількість вузлів та шарів) 
 швидке навчання (локально оптимізовані вузли)  
 
Об'єктивно IM відноситься також до М'яких Обчислень: 

 процедури індуктивного виведення 
 міркування на основі прецедентів 
 нечіткі реалізації МГУА 
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Деякі практичні застосування IM 

 Моделювання економічних процесів: 
              - прогнозування податкових надходжень та інфляції 
              - системне прогнозування показників енергетичної  

       сфери 
 Моделювання екологічних процесів:  
              - життєдіяльність мікроорганізмів у ґрунті та зелених 
                водоростей у воді під впливом важких металів  
              - полив дерев відпрацьованими стічними водами  
 Імітаційне моделювання в медицині: 
              - селф-моніторинг діабету 
              - прогнозування ефективності медичних препаратів 
 Інтегральне оцінювання стану багатовимірних систем  
              - економічна безпека  
              - інвестиційна діяльність  
              - екологічний стан водойм  
 Технологія інформаційної підтримки управлінських рішень  
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Deep Learning 
Глиби́нне навча́ння (глибинне структурне навчання, ієрархічне навчання, глибинне машинне 
навчання, англ. deep learning, deep structured learning, hierarchical learning, deep machine 
learning) — це галузь машинного навчання, що ґрунтується на наборі алгоритмів, які 
намагаються моделювати високорівневі абстракції в даних, застосовуючи глибинний граф із 
декількома обробними шарами, побудованими з кількох лінійних або нелінійних перетворень. 

Різні архітектури глибинного навчання, такі як глибинні нейронні мережі, глибинні мережі 
переконань та рекурентні нейронні мережі застосовувалися в таких областях, як комп'ютерне 
бачення, автоматичне розпізнавання мовлення, обробка природної мови, розпізнавання звуків 
та біоінформатика, де вони дають передові результати в різноманітних задачах. 

Глибинне навчання сприймається як «модне слово», або ребрендинг нейронних мереж. 

Алгоритми глибинного навчання перетворюють свої входи крізь більшу кількість шарів, ніж 
алгоритми поверхневого навчання. На кожному шарі сигнал перетворюється блоком обробки, 
таким як штучний нейрон, параметри якого «навчаються» шляхом тренування. 

Алгоритми глибинного навчання ґрунтуються на розподілених представленнях, в основі яких є 
те, що спостережувані дані породжено взаємодією факторів, організованих у рівні. Глибинне 
навчання додає припущення, що ці рівні факторів відповідають різним рівням абстракції. 

1986 року Ріна Дехтер ввела поняття глибинного навчання першого та другого порядку в 
контексті задоволення обмежень 



Дякую за увагу! 

 
stepashko@irtc.org.ua 

 

www.mgua.irtc.org.ua 
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ДАЛІ МОЖЕ БУТИ: 
 
 Metalearning 

 
 Metamodeling 

 
 Ensembling 
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