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Тема магістерської кваліфікаційної роботи є актуальною, 
оскільки завжди існує потреба у точному моделюванні 
тренувального процесу спортсмена, а використання при 
цьому значень показників рівня здоров’я і рівня 
тренованості дасть можливість підібрати правильну 
методику тренування. Це буде корисним для державних та 
приватних спортивних закладів, особливо в умовах 
незначної вартості на розробку та обслуговування 
відповідного  ПЗ.



 Метою дослідження магістерської кваліфікаційної роботи є підвищення 
достовірності моделювання тренувального процесу з використанням 
інформаційної технології за рахунок  модифікації алгоритму С.4.5, що призначений 
для побудови дерев прийняття рішення .

 Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати такі завдання:

 провести аналіз задачі моделювання тренувального процесу;

 розглянути існуючі методи розв’язання задачі моделювання тренувального 
процесу та обрати й обґрунтувати вибір методу, який задовольняє мету даної 
магістерської кваліфікаційної роботи;

 розробити математичну модель інформаційної системи для моделювання 
тренувального процесу спортсмена;

 розробити  алгоритм роботи програмного засобу;

 виконати програмну реалізацію запропонованої інформаційної технології для 
моделювання тренувального процесу спортсмена;

 провести тестування розробленого програмного продукту та виконати аналіз 
отриманих результатів.



 Об’єктом дослідження є процес моделювання тренувального 
процесу спортсмена з використання інформаційних технологій.

 Предметом дослідження є методи та програмні засоби для 
моделювання тренувального процесу спортсмена.

 Методи дослідження. Для вирішення поставлених задач 
використано методи теорії прийняття рішень, системного аналізу 
для аналізу структури інформаційної системи, реалізації прийняття 
рішення дерева рішення , об’єктно-орієнтованого програмування для 
автоматизації розрахунків.



 Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:
 вперше запропоновано інформаційну технологію моделювання 

тренувального процесу спортсмена, яка використовує показники 
загального здоров’я спортсмена та дерева прийняття рішення 
для визначення найбільш доцільної методики тренування, що 
дозволяє покращити ефективність тренувальних результатів 
спортсмена;

 удосконалено алгоритм С4.5, дерев прийняття рішення за 
рахунок  введення додаткового показника, який представляє
собою оцінку потенційної інформації,  що дозволило більш 
коректно змоделювати тренувальний процес спортсмена.



 Практичне значення одержаних результатів полягає у 
наступному:

 Розроблено новий спосіб моделювання тренувального процесу 
спортсмена, який використовує значення показників загального 
здоров’я людини і рівень тренованості.

 Розроблено алгоритм побудови дерева рішення для підвищення 
достовірності обробки даних.

 Розроблено програмний засіб для моделювання тренувального 
процесу спортсмена.



Для моделювання тренувального процесу 
використовувалась побудова дерев рішення з допомогою 
алгоритм С4.5 .

А саме, підбір методики тренувань з врахування стану 
здоров'я та рівня тренованості спортсмена, додаткові 
критерії були вибрані такі як ( вік,стать,вага, група м'язів)



Використовуючи набір атрибутів спортсмена 
і відповідний клас, C4.5 будує дерево рішень, 
здатне передбачити клас для методики 
тренування на підставі їх атрибутів.



За допомогою формули:   𝑛𝑓𝑜 𝑇 = −σ𝑗 𝑝𝑗𝑙𝑜𝑔2 𝑝𝑗 ,

було виявлено вірогідність вибору спортсменом
методики тренувань. Проведене початкове розбиття
дерева рішення .





 Основний недолік алгоритму С4.5 − тенденція до перенавчання

 Дана проблема вирішується введенням нормування. В розгляд включається додатковий

показник, який представляє собою оцінку потенційної інформації, створеної при розбитті безлічі Т

на n підмножин 𝑇𝑖 : 𝑆𝑝𝑙𝑖𝑡𝐼𝑛𝑓𝑜 𝑆 = −σ𝑖=1
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 За допомогою цього показника можна модифікувати критерій приросту інформації,

перейшовши до відношенню:𝑆𝑝𝑙𝑖𝑡𝐼𝑛𝑓𝑜 𝑆 =
𝐺𝑎𝑖𝑛 𝑇

𝑆𝑝𝑙𝑖𝑡𝐼𝑛𝑓𝑜(𝑇)

 Новий критерій дозволяє оцінити частку інформації, отриманої при розбитті, яка є корисною,

тобто сприяє поліпшенню класифікації









 Було проведено розрахунки, що доводять економічну доцільність та ефективність 
впровадження розробленої програми для моделювання тренувального процесу 
спортсмена.

 Обрахована абсолютна ефективність 634052,6 тис. грн, що свідчить про те, що 
інвестор буде зацікавлений у фінансуванні даної розробки.

 Відносна (щорічна) ефективність становить 0,78 %, що більше мінімальної ставки 
дисконтування, що ще раз підтверджує зацікавленість інвестора.

 Термін окупності вкладених коштів у реалізацію наукового проекту становить  
1,28 р, що означає, що вкладені кошти повернуться через пів року.

 Таким чином, можна стверджувати, що фінансування розробки є доцільним.



 Результати роботи були апробовані на міжнародній науково-практичній 
конференції «Сучасні тенденції розвитку системного програмування» 

 По темі : Особливості реалізації дерев прийняття рішення в моделюванні 
тренувального процесу спортсмена. 



 В магістерській кваліфікаційній роботі було визначено актуальність та 
обґрунтовано доцільність розробки програми для моделювання тренувального 
процесу спортсмена.

 Виконано розробку та покращено математичну модель інтелектуальної обробки 
даних тренувального процесу спортсмена.

 Виконано проектування та програмна реалізація моделювання тренувального 
процесу спортсмена з точки зору об’єктно-орієнтованої парадигми. 

 Виконано розрахунки, що доводять економічну доцільність та ефективність 
впровадження розробленої програми для моделювання тренувального процесу 
спортсмена.

 Отже, поставлені задачі магістерської кваліфікаційної роботи були виконані в 
повному обсязі.


