
Завдання для самостійної роботи 1. 

 

1. Дати визначення елементів та складових частин штучних нейронних мереж. 

2. Побудувати діаграму штучної нейронної мережі із вхідним шаром з 5 

синапсами, 2 прихованими шарами по 2 нейрони в кожному та вихідним шаром 

із 1 нейроном. 

3. Побудувати ескізи графіків функцій активації нейронів із Табл.1. 

 

 

Завдання для самостійної роботи 2. 

 

1. Створити файли Lab11.xlsxx, Lab12.xlsxx. 

2. У файлі Lab11.xlsx перший стовпчик А з назвою N містить цифри 1, 2, ..., 50 - 

номери точок. 

3. Другий стовпчик В з назвою Arg містить формулу - значення комірки ліворуч 

поділити на 10, тобто N/10 - 0.1, 0.2, ... - аргумент функції. 

4. Третій стовпчик С з назвою Func1 містить формулу )Arg(SINrgA += , де Arg - 

значення комірок стовпчику В. 

5. Після закінчення вводу даних у Lab11.xlsx необхідно видалити значення 

комірок C7, C12, C22, C32, C42. 

6. Зберігаємо файл Lab11.xlsx. Зберігаємо цей файл також як Lab11.txt. 

6. Завантажуємо Deductor. Робимо імпорт даних з файлу Lab11.txt. Налаштовуємо 

візуалізацію даних у різних форматах та демонструємо результат викладачу. 

7. Майстром обробки даних відтворюємо пропущені дані у стовпчику С. 

8. Копіюємо таблицю файлу Lab11.xlsx у Lab12.xlsx 

9. Третій стовпчик С з назвою Func1 у Lab12.xlsx містить формулу 

)Arg(SINrgA += , четвертий стовпчик D з назвою Func2 містить формулу 

)Arg(COSrgA += , де Arg - значення комірок стовпчику В (без пропусків). 

10. Копіюємо значення (“Специальная вставка” – “значение”) рядків  

1)  A5, B5, С5, D5  у  A15, B15, С15, D15 та у A19, B19, С19, D19; 

2)  A18, B18, С18, D18 у A35, B35, С35, D35 та у A45, B45, С45, D45.  

11. У комірку А19 вносимо значення 19, у А45 значення 45. 

12. Зберігаємо файл Lab12.xlsx. Зберігаємо цей файл також як Lab12.txt. 

13. Імпорт даних з файлу Lab12.txt. Налаштовуємо візуалізацію даних у різних 

форматах. 

14. Завантажуємо майстром обробки даних та обираємо дублікати та протиріччя. 

Встановлюємо стовпчик N як вхідний, решта – вихідні. 

15. Майстром обробки даних знаходимо дублікати та протиріччя. 
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Завдання для самостійної роботи 3. 

 

1. Створити файл Lab2.xlsx. 

2. Занести у файл таблицю із 10 показниками соціально-економічного та 

демографічного розвитку України по областям за 2009-2012 р.р. (показники 

довільні, на вибір студента). 

3. Перевести дані за кожен окремий рік у безрозмірний формат (нормалізація 

даних на відрізку [0,1]). 

4. Провести факторний аналіз даних із використанням різних методів повороту 

та без повороту. 

5. Провести порівняльний аналіз результатів факторного аналізу. 

 

Завдання для самостійної роботи 4. 
 

1. Сформувати файл Lab3.xlsx. Зробити таблицю із двох соціально-економічних 

та демографічних факторів по регіонах України, по роках 2009-2012, наприклад: 
 

Регіон Рік Реальна 

середньомісячна 

заробітна плата по 

регіонах (грн.) 

Число народжених 

живими на 1000 нас., 

обидві статі 

АР Крим 2009 3960,3 7,7 

Вінницька 2009 3750,6 7,2 

… … … … 

2. Перевести дані за кожен рік у безрозмірний формат із [0,1]. Зберігти Lab3.txt 

3. Імпортувати дані. Розбити їх по групах (зрізи тривимірного куба даних): 

- по одному фактору – регіони (по рядках) за 2010, 2012 р.р.; 

- регіони - два фактори за 2012 р. (рядок – області, фактори - стовпчики); 

- розбиття на дати – регіони по економічному, демографічному факторах по 

дворіччях (2009-2010, 2011-2012); 

- фільтрація даних - відобразити та створити окремі таблиці груп регіонів по 

роках в 4 групах (рівномірно) по демографічному показнику, по економічному 

показнику. 

4. Побудувати графік функції двох змінних 2x- yxey)f(x, += , ]1,0[x , ]1,0[y . 
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Завдання для самостійної роботи 5. 

 

1. Створити файл Lab4.xlsx. Побудувати таблицю даних 

2. Перший стовпчик А з назвою N містить цифри 0, 1, 2, ..., 50 - номери точок. 

3. Другий стовпчик В з назвою Arg містить формулу - значення ячейки ліворуч 

поділити на 10, тобто N/10 - 0, 0.1, 0.2, ... - аргумент функції. 

4. Третій стовпчик С з назвою Func містить формулу SIN(Arg)*COS(Arg)1+= , 

де Arg - значення комірок, розташованих ліворуч. 

5. Четвертий стовпчик D з назвою Anomal співпадає з третім стовпчиком крім 7, 

12, 22, 32, 42 рядків. 

У 7 рядку - формула  SIN(Arg)*COS(Arg)10+= , 

у 12 - формула SIN(Arg)*COS(Arg)15+−= , 

у 22 - формула  SIN(Arg)*COS(Arg)20+= ,  

у 32 - формула   SIN(Arg)*COS(Arg)5+= , 

у 42 - формула SIN(Arg)*COS(Arg)15+−= . 

6. П'ятий стовпчик E з назвою Fluct_1 містить формулу 0,1*(СЛЧИС()-0,5)+Func, 

де Func - значення комірки даного рядка зі стовпчика C. 

7. Шостий стовпчик F з назвою Fluct_2 містить формулу 0,3*(СЛЧИС()-

0,5)+Func, де Func - значення комірки даного рядка зі стовпчика C. 

8. Сьомий стовпчик G з назвою Fluct_3 містить формулу 0,5*(СЛЧИС()-

0,5)+Func, де Func - значення комірки даного рядка зі стовпчика C. 

9. Зберігаємо файл Lab4.xlsx. Зберігаємо цей файл також як Lab1.txt. 

10. Завантажуємо Deductor. Робимо імпорт даних з файлу Lab1.txt. Налаштовуємо 

візуалізацію даних у тривимірному форматі та демонструємо результат 

викладачу. 

11. Майстром обробки даних видаляємо аномалії зі стовпчику Anomal. 

Візуалізація результату. 

12. Майстром обробки даних згладжуємо аномалії зі стовпчику Anomal за 

допомогою "Вєйвлет - перетворення". Візуалізація результату. 

13. Майстром обробки даних видаляємо шуми зі стовпчиків Fluct_1, Fluct_2, 

Fluct_3 за допомогою "Видалення шуму" (відповідно до стовпчиків - ступень 

видалення мала, середня та велика) Візуалізація результату. 

14. Зробити цю процедуру також за допомогою "Вєйвлет - перетворення". 

Візуалізація результату. Порівняння результату. 
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Завдання для самостійної роботи 6. 

 

1. Створити файл Lab5.xlsx із трендом офіційного курсу НБ України пари 100 

USD/UAH (доларів США/Гривні) за період 06.01.2010 – 27.03.2012. Зберегти 

файл як Lab5.txt. Для аналізу якості прогнозу на 10 днів зберегти дані за період 

28.03.2012-11.04.2012 у файлі Labtest5.txt. 

2. Імпортувати файл Lab5.txt, завантажити майстер обробки та обрати метод 

автокореляції. 

3. Проаналізувати сезонність та наявність коливань тренда. Виявити глибину 

занурення. 

4. Методом ковзаю чого вікна побудувати серію трендів на визначену глибину 

занурення. 

5. Підібрати методом перебору кращу структуру нейронної мережі що відповідає 

мінімальній похибці навчання нейро-мережі на діаграмі розсіювання. 

6. Зробити прогноз тренду нейро-мережею на 10 днів. 

7. Навчити та зробити прогноз тренду лінійною регресією на 10 днів. Порівняти 

результати обох прогнозів. 

 

 

 

Завдання для самостійної роботи 7. 

 

1. Створити файл Lab6.xlsx. Створити таблицю із кредитною історією клієнтів 

автосалону (у довільній формі, 5 стовпчиків 50 рядків). Зберегти файл як Lab6.txt. 

2. Імпортувати файл Lab6.txt у Deductor studio. 

3. У налаштуваннях майстру обробки призначати кожного разу особисті дані 

клієнтів автосалону як вхідні параметри моделі, рішення про видачу кредиту - як 

вихідний параметр. 

4. Побудувати для імпортованих даних моделі систем підтримки прийняття 

рішень методами штучної нейронної мережі, лінійної регресії декількох змінних 

та дерева рішень. 

5. Порівняти висновки (рекомендації) побудованих моделей за допомогою засобу 

візуалізації “Что-если” на однакових тестових даних. 
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Завдання для самостійної роботи 8. 

 

1. Створити файл Lab7.xlsx. Створити таблицю з 2 демографічними та 3 

соціально-економічними показниками для 25 областей України за 2009-2012 р.р. 

(7 стовпчиків 26 рядків). Назви стовпчиків: Область, Рік, Демографічний 1, 

Демографічний 2, Соц.-ек.1, Соц.-ек.2, Соц.-ек.3. 

2. Перевести дані у безрозмірний формат за кожен рік окремо (нормалізація даних 

у відрізок [0,1]). 

3. Зберегти файл Lab7.xlsx та як Lab7.txt. 

2. Імпортувати файл Lab7.txt у Deductor studio. 

2. Виконати кластеризацію даних методами G-середніх, самоорганізуючих карт 

Кохонена та ЕМ-кластеризації. 

3. Порівняти побудовані різними методами різні моделі кластерів за допомогою 

засобів візуалізації. 

 
 

 

Завдання для самостійної роботи 9. 

 

1. Створити файл Lab8.xlsx. Створити таблицю із 2 демографічними та 3 

соціально-економічними показниками для 25 областей України за 2009-2012 р.р. 

(7 стовпчиків 26 рядків). Назви стовпчиків: Область, Рік, Демографічний 1, 

Демографічний 2, Соц.-ек.1, Соц.-ек.2, Соц.-ек.3.  

2. Перевести дані у безрозмірний формат за кожен рік окремо (нормалізація даних 

у відрізок [0,1]). 

3. Кожен з числових показників замінити на один із термів лінгвістичної змінної 

із 9 значень (від дуже низького до дуже великого). 

4. На новому листі сформувати нову таблицю із транзакціями у два стовпчики. 

Перший стовпчик з назвою ІД містить елементи із назвою регіону та року, 

наприклад Тернопільска_09. Другий стовпчик з назвою Транзакція містить 

значення термів лінгвістичних змінних по кожному демографічному або 

соціально-економічному параметру (наприклад, Рис.1). 

5. Зберегти файл як Lab8.xlsx та як Lab8.txt. 

6. Імпортувати файл Lab8.txt у Deductor studio. 

7. Виконати кластеризацію транзакцій та побудувати асоціативні правила для 

різних параметрів діапазонів підтримки множин елементів транзакцій. 

8. Проаналізувати отримані висновки моделі на предмет формулювання нових 

знань та правил про зв'язок демографічних та соціально-економічних показників 

країни. 

 
 


