Session 3 · Секция 3 · Секцiя 3

369

Корначевський Я.I.
ННК “IПСА” НТУУ “КПI”

Системи Data Mining
Одним iз результатiв життєдiяльностi людини є накопичення рiзноманiтних даних
(iнформацiї). Данi генеруються всiма галузями – вiд сiльського господарства i видобувної промисловостi до генетики i астрофiзики. Причому, зовсiм “простi” з точки зору
науки галузi часто генерують значнi об’єми даних. Наприклад, урожайнiсть зернових на
рiзних дiлянках господарств чи варiацiї концентрацiї корисної породи в рiзних пластах
залягання. I кiлькiсть цих даних зростає в геометричнiй прогресiї. Постає запитання:
як їх використовувати? Адже опрацювання значних масивiв даних вимагає особистого
пiдходу в кожному конкретному випадку, оскiльки необхiдно враховувати чинники, характернi тiльки для цiєї предметної галузi. Фахiвцiв, якi мали б знання, наприклад, у
сiльському господарствi i одночасно в автоматизованiй (або навiть автоматичнiй) iнтелектуальнiй обробцi великих масивiв даних, дуже мало або немає зовсiм. Один з виходiв
– розробка систем, якi надають готовий математичний апарат аналiзу даних – системи
Data Mining.
Головне, що повинна зробити система Data Mining, – це вiднайти приховану закономiрнiсть i показати її кiнцевому користувачевi. Для цього потрiбно накопичити данi i
виконати процес дослiдження – “провести розкопки”.
Видiляють п’ять основних типiв закономiрностей [1]:
1) асоцiацiя – кiлька подiй пов’язанi, наприклад, люди часто купують одночасно
порошок для прання i засоби для вiдбiлювання. Знаючи особливостi цiєї закономiрностi,
можна спрогнозувати необхiдний об’єм закупiвлi i ввести стимулюючу знижку, що в
результатi дасть значний економiчний ефект;
2) послiдовнiсть – подiї пов’язанi одна з одною в часi, наприклад, пiсля купiвлi туристичної путiвки в Єгипет турист (вже прибувши до курорту) майже завжди купує
тур до Каїру i далi (з меншою ймовiрнiстю) до Луксору або коралових островiв. Тут
можна теж запропонувати гнучку систему знижок, ефективно конкуруючи з мiсцевими
туроператорами i отримуючи додатковий прибуток;
3) класифiкацiя – виявляються ознаки, якi характеризують групу, до якої належить
об’єкт – аналiзуються класифiкованi об’єкти i для них формується певний набiр правил.
Приклад – задача розпiзнавання;
4) кластеризацiя – дослiджуванi об’єкти роздiляється на однорiднi групи. Приклад
– задача виявлення стiйкостi рiзних сортiв пшеницi до борошнистої роси;
5) прогнозування – виявлення динамiки системи на основi накопичених (ранiше) даних, наприклад, швидкiсть мутацiї вiрусiв, прогнозування набуття ними стiйкостi до
нових лiкiв.
В цiлому системи Data Mining зводяться до двох основних типiв: базованих на основi
нейронних мереж i системи логiчного аналiзу. Першi вiдносно легко обробляють значнi
обсяги даних, але не дають вiдповiдь на запитання “чому” – не пояснюють свої результати. Другi для своєї роботи вимагають значних обчислювальних ресурсiв, оскiльки
зводяться до перебору можливих варiантiв. Тому однозначною вимогою до таких систем є можливiсть їх роботи на кластерних архiтектурах, навiть за умови застосування
гнучких алгоритмiв обмеження дiлянки пошуку (наприклад WizWhy [2]).
Зважаючи на значну вартiсть комерцiйних систем Data Mining, пропонується обрати
кiлька безкоштовних реалiзацiй i дослiдити їх переваги та недолiки на встановленому в
НТУУ “КПI” кластерi. До розгляду пропонуються системи, перелiченi в Open Directory
project [3].
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