
Математичне моделювання

УДК 004.5
математична модель вибору методу класифiкацiї техногенної

проблемної ситуацiї

Савчук Тамара, ОленаЗьора
Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет, Україна

Анотацiя
Розглянуто математичну модель вибору методу класифiкацiї техногенної проблемної ситуацiї.

The mathematical model of the choice of classification method of manmade problem situation was considered.

Вступ
Техногенна проблемна ситуацiя (ТПС) в термiнах системного пiдходу належить до класу неструктуро-

ваних або якiсно виражених проблем, якi включають в себе лише опис важливих ознак i характеристик,
кiлькiснi залежностi мiж якими невiдомi [1]. Тому, для вирiшення задачi класифiкацiї ТПС доцiльно ви-
користати метод ланцюгової iнтерактивної класифiкацiї, який включає в себе вербальний опис оцiнок за
критерiями, засоби перевiрки iнформацiї, отриманої вiд ОПР, на протирiччя, є психологiчно коректним [2,
3]. Однак, якщо на момент класифiкацiї ТПС є база даних (БД) типових ситуацiй «достатнього» об’єму
для iнтелектуального аналiзу данних, то класифiкацiю техногенної проблемної ситуацiї доцiльно провести
використовуючи методи Data Maning.

Математична модель
Для визначення методу класифiкацiї ТПС необхiдно розрахувати, який об’єм бази данних типових си-

туацiй буде достатнiм для проведення iнтелектуального аналiзу данних. В математичних термiнах задача
визначення методу класифiкацiї техногенної проблемної ситуацiї буде мати вигляд: M = {mo,mdm} -
множина можливих методiв класифiкацiї ТПС;

Vx - об’єм бази данних типових техногенних проблемних ситуацiй;
nx- критерiй «достатньостi» БД типових ТПС;
x - техногенна проблемна ситуацiя з множини X = {x1, . . . , xN};
N - число можливих варiантiв класифiкацiї за певним типом. Необхiдно визначити метод класифiкацiї

ТПС з множини M в залежностi вiд значень об’єму та критерiю «достатностi» бази данних типових
техногенних проблемних ситуацiй:

M = mxVx, nx. (1)

Критерiй «достатностi» БД типових проблемних ситуацiй розраховується за формулою:

nx = t2p(1− p)N/(t2p(1− p) + ∆2N), (2)

де, p - доля одиниць, якi мають якi-небудь значення ознак в генеральнiй скупностi;
t - коефiцiєнт довiри, який визначается по таблицi iнтегральної функцiї Лапласа при заданiй довiрчiй

ймовiрностi [4];
∆ - гранична похибка рiзницi мiж вибiрковою та генеральною сукупнiстю.
Для розрахунку критерiю достатностi бази типових ситуацiй використано статистичнi методи роз-

рахунку об’єму вибiрки генеральної. В формулi (2) величина допустимої граничної похибки ∆ i рiвень
ймовiрностi, яка гарантує точнiсть оцiнок майбутньої вибiрки, задається ОПР.

Метод класифiкацiї техногенної проблемної ситуацiї для класифiкацiї певної ситуацiї буде визначатися
за правилом: {

M = mdmVx ≥ nx,
M = moVx < nx.

Висновки
Техногеннi проблемнi ситуацiї являються проблемами унiкального вибору, вони пов’язанi з невизначе-

нiстю в оцiнках альтернативних варiантiв вирiшення проблеми. Тому, для класифiкацiї таких ситуацiй
доцiльно використовувати множину методiв, характерних для певних типiв проблемних ситуацiй. Для
визначення методу класифiкацiї певної ТПС введено критерiй «достатньостi» бази данних типових ТПС,
який визначається на основi статистичних методiв розрахунку об’єму вибiрки генеральної сукупностi всiх
можливих типових ТПС.

Список використаних джерел:

1. Антонов А.В. Системный анализ / А. В. Антонов. –Высшая школа, 2004. – 456с. – ISBN 5-06-004862-4.
2. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений / О.И. Ларичев. – М.: Логос, 2002 г. – 452с
3. Ларичев О. И. Вербальный анализ решений / О.И. Ларичев. – М.: Наука, 2006 г. – 181с. – ISBN

5-02-033979-2.
4. Теория вероятностей и математическая статистика. Математические модели / В. Д. Мятлев, Л. А.

Панченко, Г. Ю. Ризниченко, А. Т. Терехин. – М.: Академия, 2009. – 320с. – ISBN 978-5-7695-4704-1.

164


