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РОЗДIЛ 1

КЛАСТЕРИЗАЦIЯ. НЕЧIТКА ЛОГIКА. NoSQL

БАЗИ ДАНИХ

1.1 Кластеризацiя

Кластеризацiя (або кластерний аналiз) - це задача розбиття множини об’єктiв

на групи, якi називаються кластерами. Усерединi кожної групи повиннi виявитися

«схожi» об’єкти, а об’єкти з рiзних груп мають бути якомога бiльш вiдмiннi. Головна

вiдмiннiсть кластеризацiї вiд класифiкацiї полягає в тому, що перелiк груп чiтко не

заданий i визначається в процесi роботи алгоритму.

Застосування кластерного аналiзу в загальному виглядi зводиться до наступних

етапiв:

• Визначення вибiрки об’єктiв для кластеризацiї.

• Визначення множини змiнних, за якими будуть оцiнюватися об’єкти у вибiрцi.

При необхiдностi - нормалiзацiя значень змiнних.

• Обчислення значень мiри схожостi мiж об’єктами.

• Застосування методу кластерного аналiзу для створення груп схожих об’єктiв

(кластерiв).

• Представлення результатiв аналiзу.

Пiсля отримання та аналiзу результатiв можливе корегування обраної метрики i

методу кластеризацiї до отримання оптимального результату.
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1.1.1 Мiра вiдстанi

Для визначення схожостi об’єктiв спочатку потрiбно скласти вектор характе-

ристик для кожного об’єкта - як правило, це набiр числових значень, наприклад,

зрiст або вага людини. Однак iснують також алгоритми, що працюють з якiсними

(категорiйними) характеристиками.

Пiсля того, як ми визначили вектор характеристик, можна провести нормалi-

зацiю, щоб всi компоненти давали однаковий внесок при розрахунку вiдстанi. У

процесi нормалiзацiї все значення приводяться до деякого дiапазону, наприклад,

[−1, 1] або [0, 1].

Нарештi, для кожної пари об’єктiв вимiрюється вiдстань мiж ними - ступiнь

схожостi. Iснує безлiч метрик, ось лише основнi з них:

• Евклiдова вiдстань.

ρ(x, x
′

) =

√∑n
i (xi − x ′i )

2

• Квадрат евклiдової вiдстанi.

ρ(x, x
′

) =
∑n

i (xi − x
′

i )
2

Застосовується для додання бiльшої ваги вiддаленим один вiд одного об’єктiв.

• Вiдстань мiських кварталiв (Манхеттенська вiдстань).

ρ(x, x
′

) =
∑n

i |xi − x
′

i |

Ця вiдстань є середнiм рiзниць по координатах. У бiльшостi випадкiв ця мiра

вiдстанi приводить до тих самих результатiв, як i використовуючи звичайну ев-

клiдову вiдстань. Однак для цiєї мiри вплив окремих великих рiзниць (викидiв)

зменшується (тому що вони не зводяться в квадрат).

• Вiдстань Чебишева.

ρ(x, x
′

) = max(|xi − x
′

i |)

Ця вiдстань може виявитися корисною, коли потрiбно визначити два об’єкти

як рiзнi, якщо вони розрiзняються за якоюсь однiєю координатi.
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• Степенева вiдстань.

ρ(x, x
′

) = r

√∑n
i (xi − x ′i )

p

де r i p - параметри, що визначаються користувачем. Параметр p вiдповiдаль-

ний за поступове зважування рiзниць за окремими координатами, параметр r

вiдповiдальний за прогресивне зважування великих вiдстаней мiж об’єктами.

Якщо обидва параметри - r i p - дорiвнюють двом, то ця вiдстань збiгається з

вiдстанню Евклiда.

Застосовується в разi, коли необхiдно збiльшити або зменшити вагу, що вiд-

носиться до розмiрностi, для якої вiдповiднi об’єкти сильно вiдрiзняються.

Вибiр метрики повнiстю залежить вiд дослiдника, оскiльки результати кластери-

зацiї можуть iстотно вiдрiзнятися при використаннi рiзних метрик.

1.1.2 Класифiкацiя алгоритмiв

Можна видiлити двi основнi класифiкацiї алгоритмiв кластеризацiї:

• Iєрархiчнi i плоскi. Iєрархiчнi алгоритми (також називаються алгоритмами так-

сономiї) будують не одне розбиття вибiрки на кластери, а систему вкладених

розбиттiв. Таким чином на виходi ми отримуємо дерево кластерiв, коренем

якого є вся вибiрка, а листками - найбiльш дрiбнi кластера. Плоскi алгоритми

будують одне розбиття об’єктiв на кластери.

• Чiткi i нечiткi. Чiткi алгоритми кожному об’єкту вибiрки ставлять у вiдповiд-

нiсть номер кластера, тобто кожен об’єкт належить тiльки одному кластеру.

Нечiткi алгоритми кожному об’єкту ставлять у вiдповiднiсть набiр дiйсних

значень, що показують ступiнь належностi об’єкта до кластерiв. Тобто кожен

об’єкт вiдноситься до кожного кластеру з певною ймовiрнiстю.
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1.1.3 Об’єднання кластерiв

У разi використання iєрархiчних алгоритмiв постає питання, як об’єднувати мiж

собою кластера та як обчислювати вiдстанi мiж ними. Iснує кiлька метрик:

• Поодинокий зв’язок (вiдстань найближчого сусiда).

У цьому методi вiдстань мiж двома кластерами визначається вiдстанню мiж

двома найбiльш близькими об’єктами (найближчими сусiдами) в рiзних кла-

стерах. Результуючi кластери мають тенденцiю об’єднуватися в ланцюжки.

• Повний зв’язок (вiдстань найбiльш вiддалених сусiдiв).

У цьому методi вiдстанi мiж кластерами визначаються найбiльшою вiдстанню

мiж будь-якими двома об’єктами в рiзних кластерах (тобто найбiльш вiддале-

ними сусiдами). Цей метод зазвичай працює дуже добре, коли об’єкти походять

з окремих груп. Якщо ж кластери мають подовжену форму або їх природний

тип є ланцюжковий, то цей метод непридатний.

• Незважене попарне середнє.

У цьому методi вiдстань мiж двома рiзними кластерами обчислюється як се-

редня вiдстань мiж усiма парами об’єктiв в них. Метод ефективний, коли

об’єкти формують рiзнi групи, проте вiн працює однаково добре i в випадках

протяжних кластерiв.

• Зважене попарне середнє.

Метод iдентичний методу незваженого попарного середнього, за винятком

того, що при обчисленнях розмiр вiдповiдних кластерiв (тобто число об’єктiв,

що мiстяться в них) використовується в якостi вагового коефiцiєнта. Тому

даний метод повинен бути використаний, коли передбачаються нерiвнi розмiри

кластерiв.
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• Незважений центроїдний метод.

У цьому методi вiдстань мiж двома кластерами визначається як вiдстань мiж

їх центрами ваги.

• Зважений центроїдний метод (медiана).

Цей метод iдентичний попередньому, за винятком того, що при обчисленнях

використовуються ваги для врахування рiзницi мiж розмiрами кластерiв. Тому,

якщо є або пiдозрюються значнi вiдмiнностi в розмiрах кластерiв, цей метод

виявляється краще попереднього.

1.1.4 Алгоритми кластеризацiї

Алгоритми iєрархiчної кластеризацiї

Серед алгоритмiв iєрархiчної кластеризацiї видiляються два основних типи: аг-

ломератовi i роздiлювальнi алгоритми. Роздiлювальнi алгоритми працюють за прин-

ципом «зверху-вниз»: на початку всi об’єкти помiщаються в один кластер, який

потiм розбивається на всi бiльш дрiбнi кластери. Бiльш поширенi агломератовi ал-

горитми, якi на початку роботи помiщають кожен об’єкт в окремий кластер, а потiм

об’єднують кластери в усе бiльшi, поки всi об’єкти вибiрки не будуть мiститися в

одному кластерi. Таким чином будується система вкладених розбиттiв [1]. Резуль-

тати таких алгоритмiв зазвичай представляють у виглядi дерева - дендрограмми.

Класичний приклад такого дерева - класифiкацiя тварин i рослин. Для обчислення

вiдстаней мiж кластерами найчастiше користуються двома вiдстанями: поодиноким

зв’язком або повним зв’язком. До недолiку iєрархiчних алгоритмiв можна вiднести

систему повних розбиттiв, яка може бути зайвою в контекстi розв’язуваної задачi.

Алгоритми квадратичної помилки

Завдання кластеризацiї можна розглядати як побудову оптимального розбиття

об’єктiв на групи. При цьому оптимальнiсть може бути визначена як вимога мiнiмi-

зацiї середньоквадратичної помилки розбиття:
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e2(X, L) =
K∑

j=1

nj∑
i=1
| |x( j)i − c j | |

2

де c j - «центр ваг» кластера j (точка з середнiми значеннями характеристик для

даного кластера).

Алгоритми квадратичної помилки вiдносяться до типу плоских алгоритмiв. Найпо-

ширенiшим алгоритмом цiєї категорiї є метод k-середнiх [2]. Цей алгоритм будує

задане число кластерiв, розташованих якнайдалi один вiд одного. Робота алгоритму

подiляється на кiлька етапiв:

1. Випадково вибрати k точок, якi є початковими «центрами ваг» кластерiв.

2. Вiднести кожен об’єкт до кластеру з найближчим «центром ваг».

3. Перерахувати «центри ваг» кластерiв вiдповiдно до їх поточного складу.

4. Якщо критерiй зупинки алгоритму не задоволений, повернутися до п. 2.

Як критерiй зупинки роботи алгоритму зазвичай вибирають мiнiмальну змiну се-

редньоквадратичної помилки. Так само можливо зупиняти роботу алгоритму, якщо

на кроцi 2 не було об’єктiв, що перемiстилися з кластера в кластер.

До недолiкiв даного алгоритму можна вiднести необхiднiсть задавати кiлькiсть кла-

стерiв для розбиття.

Нечiткi алгоритми

Найбiльш популярним алгоритмом нечiткої кластеризацiї є алгоритм c-середнiх

(c-means). Вiн являє собою модифiкацiю методу k-середнiх. Кроки роботи алгорит-

му:

1. Вибрати початкове нечiтке розбиття n об’єктiв на k кластерiв шляхом вибору

матрицi приналежностi U розмiру n × k.
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2. Використовуючи матрицю U, знайти значення критерiя нечiткої помилки:

E2(X,U) =
∑N

j=1
∑K

k=1 Uik | |x
(k)
i − ck | |

2

де ck - «центр ваг» нечiткого кластера k:

ck =
∑N

i=1 Uk xi

3. Перегрупувати об’єкти з метою зменшення значення критерiю нечiткої помил-

ки.

4. Повертатися в п. 2 до тих пiр, поки змiни матрицi U не стануть незначними.

Цей алгоритм може не пiдiйти, якщо заздалегiдь невiдомо число кластерiв, або

необхiдно однозначно вiднести кожен об’єкт до певного кластеру.

Алгоритми заснованi на теорiї графiв

Суть таких алгоритмiв полягає в тому, що вибiрка об’єктiв представляється у

виглядi графа G = (V, E), вершинам якого вiдповiдають об’єкти, а ребра мають

вагу, рiвну вiдстанi мiж об’єктами. Перевагою графових алгоритмiв кластеризацiї є

наочнiсть, вiдносна простота реалiзацiї i можливiсть внесенiя рiзних удосконалень,

заснованих на геометричних мiркуваннях. Основними алгоритмами цiєї категорiї є

алгоритм видiлення зв’язних компонент, алгоритм побудови мiнiмального остовного

дерева i алгоритм пошарової кластеризацiї.

Алгоритм видiлення зв’язних компонент

В алгоритмi видiлення зв’язних компонент задається вхiдний параметр R i в

графi видаляються всi ребра, для яких вiдстань бiльше R. Сполученими залишаються

тiльки найбiльш близькi пари об’єктiв. Сенс алгоритму полягає в тому,щоб пiдiбрати

таке значення R, що лежить в дiапазонi всiх вiдстаней, при якому граф розвалиться

на кiлька зв’язних компонент. Отриманi компоненти i є кластерами.

Для пiдбору параметра R зазвичай будується гiстограма розподiлiв попарних

вiдстаней. У задачах з добре вираженою кластерною структурою даних на гiстограмi



13

Рис. 1.1: Мiнiмальне остовне дерево для 9 об’єктiв

буде два пiки - один вiдповiдає внутрiшнiм кластерним вiдстаням, другий - мiж-

кластерним вiдстаням. Параметр R пiдбирається iз зони мiнiмуму мiж цими пiками.

При цьому керувати кiлькiстю кластерiв за допомогою порога вiдстанi досить важко.

Алгоритм мiнiмального остовного дерева

Алгоритм мiнiмального остовного дерева спочатку будує на графi мiнiмальне

остовне дерево, а потiм послiдовно видаляє ребра з найбiльшою вагою. На рис. 1.1

зображено мiнiмальне остовне дерево, отримане для дев’яти об’єктiв.

Шляхом видалення зв’язку з позначкоюCD, з довжиноюрiвною 6 одиницям (реб-

ро з максимальною вiдстанню), отримуємо два кластери: {A, B,C} i {D, E, F,G,H, I}.

Другий кластер в подальшому може бути роздiлений ще на два кластери шляхом ви-

далення ребра EF, яке має довжину, рiвну 4.5 одиницям.

Пошарова кластеризацiя

Алгоритм пошарової кластеризацiї заснований на видiленнi зв’язних компонент

графа на деякому рiвнi вiдстаней мiж об’єктами (вершинами). Рiвень вiдстанi за-

дається порогом вiдстанi c. Наприклад, якщо вiдстаньмiж об’єктами 0 ≤ ρ(x, x
′

) ≤ 1,

то 0 ≤ c ≤ 1.
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Алгоритм пошарової кластеризацiї формує послiдовнiсть пiдграфiв графа G, якi

вiдображають iєрархiчнi зв’язки мiж кластерами:

G0 ⊆ G1 ⊆ · · · ⊆ Gm

де Gt = (V, E t) - граф на рiвнi t ,

E t = {ei j ∈ E : ρi j ≤ ct}

t - t-ий порiг вiдстанi,

m - кiлькiсть рiвнiв iєрархiї, G0 = (V, o), o - порожня множина ребер графа, що отри-

мується при t0 = 1, Gm = G, тобто граф об’єктiв без обмежень на вiдстань (довжину

ребер графа), оскiльки tm = 1.

Шляхом змiни порогiв вiдстанi {c0, . . . , m}, де 0 = c0 < 1 < · · · < m = 1 мож-

ливо контролювати глибину iєрархiї одержуваних кластерiв. Таким чином, алгоритм

пошарової кластеризацiї здатний створювати як плоске розбиття даних, так i iєрар-

хiчне.

1.2 Нечiтка логiка

Логiка в звичайному сенсi слова є уявленням механiзму мислення, повинна бути

завжди строго формалiзованою. Однак в дiйсностi iснує не одна логiка (наприклад,

булева), а стiльки, скiльки ми побажаємо, тому що все визначається вибором вiд-

повiдної системи аксiом. Звичайно, як тiльки аксiоми прийнятi, всi твердження, що

побудованi на їх основi, повиннi бути строгими, без протирiч пов’язанi за правилами,

встановленими в цiй системi аксiом.

Основи нечiткої логiки були закладенi в кiнцi 1960-х рокiв у працях вiдомо-

го американського математика Лотфi А. Заде, що започаткував теорiю нечiтких

множин[4]. Термiн "нечiтка логiка"використовується зазвичай в двох рiзних зна-

ченнях. У вузькому сенсi, нечiтка логiка - це логiчне числення, що є розширенням

багатозначної логiки. В її широкому сенсi, який сьогоднi є переважаючим у викори-

станнi, нечiтка логiка рiвнозначна теорiї нечiтких множин. З цiєї точки зору, нечiтка



15

логiка у вузькому сенсi є роздiлом нечiткої логiки в широкому сенсi.

У запропонованому Л.Заде варiантi нечiткої логiки множина висловлювань, якi

приймають значення iстина, має вигляд iнтервалу дiйсних значень [0, 1], що доз-

воляє висловлюванню приймати будь-яке iстинне значення з цього iнтервалу. Це

значення є кiлькiсною оцiнкою ступеня iстинностi висловлювання, про яке не можна

з цiлковитою впевненiстю сказати iстинне воно чи хибне. Використання iнтервала

[0, 1] в якостi множини значень iстинностi дозволяє побудувати логiчну систему, в

рамках якої можливi мiркування з невизначенiстю. В цiй системi можна оцiнювати

iстиннiсть таких висловлювань, як: "Швидкiсть автомобiля досить висока "Тиск у

системi досить значний "Молода за вiком людина"тощо.

Основним поняттям нечiткої логiки є поняття нечiткого висловлювання.

Елементарним нечiтким висловлюванням називається розповiдне речення, що

виражає закiнчену думку, про яке можна стверджувати iстинне воно чи хибне лише

з деяким ступенем впевненостi.

У нечiткiй логiцi ступiнь iстинностi елементарного нечiткого висловлювання

приймає значення з iнтервалу [0, 1], причому 0 i 1 є граничними значеннями ступеня

iстинностi й вiдповiдають значенням "хибнiсть"та "iстина".

Для оцiнки ступеня iстинностi довiльного нечiткого висловлювання зручно вве-

сти вiдображення iстинностiT , яке дiє намножинi нечiтких висловлюваньU i набуває

значень з iнтервалу [0, 1], тобтоT : U → [0, 1]. Це вiдображення називається вiдобра-

женням iстинностi нечiтких висловлювань. Значення iстинностi деякого нечiткого

висловлювання A ∈ U позначають через T(A). Таким чином, якщо позначити нечiтке

висловлювання 1) через A1, то його iстиннiсть може кiлькiсно дорiвнювати 0, 7, тобто

T(A1) = 0, 7.

При визначеннi нечiткого вiдношення розглядають певну характерну йому вла-

стивiсть, яку можна записати у виглядi багатомiсного нечiткого предиката.

Нечiткий предикат P(< x1, . . . , xk >) – це вiдображення декартового добутку

унiверсумiв X1, . . . , Xk в деяку впорядковану множину значень iстинностi, зокрема,

в iнтервал [0, 1], тобто : X1 × · · · × Xk → [0, 1]. Змiннi x1, . . . , xk називаються пре-
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дикатними змiнними нечiткого предиката P(< x1, . . . , xk >), а декартовий добуток

унiверсумiв X1 × · · · × Xk – його предметною областю.

Взаємозв’язок мiж нечiткими висловлюваннями та нечiткими предикатами вста-

новлюється за допомогою процесу означування нечiткого предиката

P(< x1, . . . , xk >), пiд яким розумiється пiдстановка замiсть предикатних змiнних

x1, . . . , xk конкретних значень iз вiдповiдних унiверсумiв: a1 ∈ X1, . . . , ak ∈ Xk . При

цьому нечiткий предикат P(< x1, . . . , xk >) перетворюється в деяке нечiтке вислов-

лювання зi значенням iстинностi з iнтервалу [0, 1].

1.2.1 Нечiтка множина

Унiверсум – це множина, яка мiстить всi можливi елементи в рамках контексту

визначеної предметної областi. Унiверсум, зазвичай, позначається лiтерою .

Нечiткою множиною[5] A називається множина впорядкованих пар або кортежiв

вигляду < x; µa(x) >, де – елемент унiверсуму X , µa(x) : X → [0, 1] –функцiя належ-

ностi, яка ставить у вiдповiднiсть кожному елементу x ∈ X дiйсне число з iнтервалу

[0, 1], що характеризує ступiнь належностi елемента до нечiткої множини A. Чим

бiльшим є значення функцiї належностi µa(x), тим бiльше елемент унiверсальної

множини х вiдповiдає властивостям нечiткої множини A.

Скiнченну нечiтку множину A будемо записувати у виглядi

A = < x1; µA(x1) >, . . . , < xn; µA(xn) > (1.1)

або

A = < x; µA(x) > (1.2)

де n – кiлькiсть елементiв нечiткої множини A. Крiм даних позначень використовують

такi форми запису: A = x1
µA(x1)

+ · · · +
xn

µA(xn)
та A =

∑n
i=1

µA(xi)
xi

. При цьому горизонталь-

на (або похила) лiнiї є роздiловими знаками, а знак "+"позначає теоретико-множинне

об’єднання окремих елементiв. Неперервнi нечiткi множини, як правило, записують
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у виглядi: A =
∫
X

µA(x)
x dx.

Порожня нечiтка множина позначається символом ∅ i визначає нечiтку множину,

функцiя належностi якої тотожньо дорiвнює нулю (µ∅ = 0).

Носiєм нечiткої множини A називається звичайна множина AS, яка мiстить тi

елементи унiверсуму X , значення функцiї належностi яких не дорiвнюють нулю,

тобто AS = {x ∈ X µA(x) > 0}.

Нечiткi множини задаються трьома способами:

• Уформi списку з перелiком всiх елементiв нечiткої множини та вiдповiдних їм

значень функцiї належностi: A = < x1; µA(x1) >, . . . , < xn; µA(xn) >. При цьому

елементи з нульовими значеннямифункцiї належностi, зазвичай, не вказуються

в даному списку. Цей спосiб застосовують для визначення нечiтких множин,

якi мають скiнченний дискретний носiй.

• Аналiтично – у формi математичного виразу для вiдповiдної функцiї належ-

ностi: A = < x; µA(x) > або A = x; µA(x). Цей спосiб використовують для

визначення нечiтких множин як зi скiнченним, так i з нескiнченним носiєм.

• Графiчно – у формi деякої кривої або сукупностi окремих точок у двовимiр-

ному просторi. При цьому одна координата вiдповiдає елементам унiверсуму

X , а друга – значенням функцiї належностi цих елементiв.

1.2.2 Основнi види функцiй належностi

Iснує багато кривих для визначення функцiй належностi. Найбiльш розповсюд-

женими функцiями належностi є трикутна, трапецiєвидна, функцiя Гаусса та Z- (або

S-) подiбнi.

Трикутна функцiя належностi визначається трiйкою чисел (a, b, c), а її значення

в точцi x обчислюється за формулою:
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µ(x) =



0, x < a

x−a
b−a, a ≤ x ≤ b

c−x
c−b, b ≤ x ≤ c

0, x > c

(1.3)

При (b − a) = (c − b) маємо симетричну трикутну функцiю належностi, яка

однозначно задається двома параметрами з трiйки (a, b, c).

Лiва трикутна функцiя належностi визначається двома числами (a, b), а її зна-

чення в точцi x обчислюється за формулою:

µ(x) =


1, x < a

b−x
b−a, a ≤ x ≤ b

0, x > b

(1.4)

Права трикутна функцiя належностi визначається двома числами (b, c), а її зна-

чення в точцi x обчислюється за формулою:

µ(x) =


0, x < b

x−b
c−b, b ≤ x ≤ c

1, x > c

(1.5)

Нечiтку множину з трикутною функцiєю належностi будемо називати трикут-

ною нечiткою множиною. Лiвою та правою трикутною нечiткою множиною будемо

називати нечiтку множину з вiдповiдно лiвою та правою функцiєю належностi.

Для визначення трапецiєвидноїфункцiї належностi потрiбнi чотиричисла (a, b, c, d),

а її значення в точцi x обчислюється за формулою:
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Рис. 1.2: Графiк функцiї належностi Гаусса при c = 5, σ = 2

µ(x) =



0, x < a

x−a
b−a, a ≤ x ≤ b

1, b ≤ x ≤ c

d−x
d−c, c ≤ x ≤ d

0, x > d

(1.6)

При (b − a) = (d − c) ця функцiя належностi приймає симетричний вигляд.

Функцiя належностi Гаусса (рис 1.2), зазвичай, описується формулою µ(x) =

e−
(x−c)2

2σ2 i визначається параметрами (c, σ).

Z- i S-подiбнi функцiї належностi одержали свою назву у зв’язку з виглядом

кривих, якi зображують їхнi графiки (рис. 1.3).

(a) (b)

Рис. 1.3: Графiки сигмоїдальної функцiї належностi при (а) a = 3, b = 6; (b) a =
−3, b = 6

До типу Z- i S-подiбних функцiй належить сигмоїдальна функцiя належностi,
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Рис. 1.4: Приклади α-розрiзiв нечiткої множини A

яка у загальному випадку описується формулою: µ(x) = 1
1+e−a(x−b) , де a, b – деякi

числовi параметри, такi, що a < b. При цьому, якщо a > 0 маємо S-подiбну функцiю

належностi, якщо a < 0 – Z-подiбну.

1.2.3 Основнi характеристики нечiтких множин

Нехай A – нечiтка множина, задана на унiверсумi .

Множиною α-рiвня (α-розрiзом) нечiткої множини A називається чiтка множина

Aα = {x ∈ µA(x) > α}, де α ∈ (0, 1]. Визначення α-розрiзу нечiткої множини

iлюструється на рис. 1.4

Величина hA = sup
x∈X
{µA(x)} називається висотою нечiткої множини A.

Нечiтка множина називається нормальною, якщо максимальне значення її функ-

цiї належностi дорiвнює 1, тобто

∃x ∈ X : µA(x) = 1 (1.7)

Нечiтка множина A, визначена на унiверсумi , з функцiєю належностi µA(x)

називається нормалiзованою, якщо sup
x∈X
(µA(x)) = 1.

Ядром нечiткої множини A називається чiтка множина A1 = {x ∈ X µA(x) = 1}.

Вiдомо, що деяка нечiтка множина є нормальною тодi i тiльки тодi, коли вона має

непорожнє ядро. Будь-яку непорожнюнечiткумножину A завждиможна перетворити

в субнормальну нечiтку множину A′ за формулою:
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µA′(x) =
µA(x)

hA
(1.8)

Крiм того, якщо в нечiткiй множинi A iснує хоча б один елемент x ∈ A, для

якого µA(x) = hA, то отримана пiсля перетворення (1.8) нечiтка множина A′ буде

нормальною.

1.2.4 Методи визначення функцiй належностi нечiтких множин

Найбiльшого поширення одержали прямi й непрямi методи визначення функцiй

належностi нечiтких множин.

У прямих методах для нечiткої множини A i для кожного елемента x з унiверсуму

X задаються значення функцiї належностi. Як правило, прямi методи визначення

функцiй належностi використовуються для даних, значення яких можна вимiряти

(наприклад: швидкiсть, час, вiдстань, тиск, температура).

При прямому визначеннi функцiї належностi треба враховувати те, що теорiя

нечiтких множин не вимагає наявностi точного її значення. Так, наприклад, при

побудовi нечiткої множини, яка описує властивiсть "температура тiла приблизно

дорiвнює 36.6◦C"на початковому етапi може виявитися, що досить визначити вiд-

повiдну нечiтку множину за допомогою трикутної функцiї належностi з парамет-

рами a = 36◦C, b = 36.6◦C i c = 37◦C. Аналогiчно, для побудови нечiткої мно-

жини, яка описує властивiсть "пiдвищена температура тiла людини (що перебуває

в межах 37.5◦C − 38◦C) на початковому етапi може виявитися достатнiм визначи-

ти вiдповiдну нечiтку множину за допомогою трапецiєвидної функцiї належностi з

параметрамиa = 37◦C, b = 37.5◦C, c = 38◦C i d = 38.5◦C. Надалi функцiю належно-

стi можна вдосконалити дослiдним шляхом, на основi аналiзу результатiв вирiшення

конкретних задач.

Непрямi методи визначення функцiї належностi, як правило, використовуються

у випадку, коли в даних вiдсутнi вимiрнi властивостi. Серед непрямих методiв най-

бiльш вiдомим є так званий метод попарних порiвнянь. Цей метод використовується
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для скiнченних нечiтких множин i заснований на наступному припущеннi: якби зна-

чення шуканої функцiї належностi були вiдомi й дорiвнювали значенням µA(xi) для

i = 1, . . . , n, то результати попарних порiвнянь елементiв носiя нечiткої множини A

можна було б зобразити у виглядi матрицi A = (ai j)
n
i, j=1 з елементами ai j =

µA(xi)
µA(xj)

.

1.2.5 Основнi операцiї над нечiткими множинами

Нехай A = {x; µA(x)}, B = {x; µB(x)} – довiльнi нечiткi множини, визначенi на

унiверсумi X .

Перетином нечiтких множин A i B називається нечiтка множина C, задана на

универсумi X , функцiя належностi якої визначається за формулою:

∀x ∈ X : µC(x) = min{µA(x), µB(x)} (1.9)

ПозначаютьC = A∩B. Операцiю перетину (1.9) нечiтких множин iнодi називають

min-перетином.

Об’єднанням нечiтких множин A i B називається нечiтка множина C, задана на

универсумi X , функцiя належностi якої визначається за формулою:

∀x ∈ X : µC(x) = max{µA(x), µB(x)} (1.10)

Позначають C = A∪ B. Операцiю об’єднання (1.10) нечiтких множин iнодi нази-

вають max-об’єднанням.

Доповненням нечiткої множини A називається нечiтка множина A′ = {x; µA′(x)},

функцiя належностi якої визначається за формулою:

∀x ∈ X : µA′(x) = 1 − µA(x) (1.11)

Операцiєю концентрування CON(A) називається операцiя, результатом якої є

нечiтка множина C, функцiя належностi якої визначається за формулою:

∀x ∈ X : µC(x) = (µA(x))
2 (1.12)
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Операцiєю розтягу DIL(A) називається операцiя, результатом якої є нечiтка

множина C, функцiя належностi якої визначається за формулою:

∀x ∈ X : µC(x) = (µA(x))
1/2 (1.13)

Рiзницею нечiтких множин A i B називається нечiтка множина C, задана на

унiверсумi X , функцiя належностi якої визначається за формулою:

∀x ∈ X : µC(x) = max{µA − µB, 0} (1.14)

Позначають C = A \ B.
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1.3 NoSQL бази даних

Нереляцiйнi, так званнi NoSQL[6], бази даних значного розвитку та поширення

впродовж кiлькох останнiх рокiв при створеннi розподiлених iнформацiйних систем,

якi повиннi зберiгати та швидко обробляти великi обсяги iнформацiї. Найбiльш ак-

тивно зараз вони використовуються розробниками Iнтернет-додаткiв, зокрема со-

цiальних мереж, в системах Internet-of-Things, пошукових сервiсах, таких як Google

або Yandex, тощо. У сучасному розумiннi термiн NoSQL був запропонований Джо-

еном Оскарссоном та Ерiком Евансом на початку 2009 року [7] для позначення

все бiльшого числа нереляцiйних, розподiлених сховищ даних, якi досить часто не

намагаються забезпечити атомарнiсть, узгодженiсть, iзоляцiю i довговiчнiсть.

Системи NoSQL також називають «Не Тiльки (Not Only) SQL» [6], щоб пiд-

креслити, що вони є альтернативою SQL. NoSQL бази даних використовують бiльш

гнучкi моделi даних у порiвняннi з традицiйними реляцiйними базами. Перевагами

такого пiдходу є простота архiтектури, горизонтальне масштабування i бiльш точ-

ний контроль над доступнiстю даних. Нереляцiйнi бази даних переважно зберiгають

iнформацiю у виглядi пар ключ-значення, що надає швидку обробку операцiй по-

шуку i додавання нових записiв, та в результатi призводить до значного виграшу у

продуктивностi з точки зору часу очiкування та пропускної здатностi. Однак, пла-

тою за легкiсть горизонтального масштабування, гнучкiсть моделi даних та велику

швидкiсть виконання операцiй читання/запису/оновлення є неможливiсть гарантiї

так званих ACID-властивостей (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), прита-

манних традицiйним реляцiйним базам даних [8].

1.3.1 Класифiкацiя нереляцiйних баз даних на основi моделi

даних

Iснують рiзнi пiдходи до класифiкацiї нереляцiйних баз даних NoSQL, напри-

клад запропонованi у [7]. Через рiзнi пiдходи щодо визначення нефункцiональних

вимог i набору виконуваних функцiй, досить важко зробити єдиний вiрний огляд
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ринку нереляцiйних база даних. Проте, бiльшiсть погоджується, що найголовнiша

класифiкацiя базується на основi використаної моделi даних. Основними моделями

даних, що використовуються нереляцiйними базами даних є такi [9]:

• документо-орiєнтованi (Document): Couch-base, MongoDB;

• графовi (Graph): Neo4J, Allegro, Virtuoso;

• типу ключ-значення (Key-value): Dynamo, Riak, Redis, Cache, Project Voldemort;

• об’єктно-орiєнтованi (Object-oriented): db4o, GemStone/S, InterSystems Cache,

JADE,NeoDatisODB,ObjectDB,Objectivity/DB,ObjectStore,ODABA,OpenLink

Virtuoso, Versant Object Database, WakandaDB, ZODB;

• стовпчиковi (Column-oriented): Hbase, Accumulo, Cassandra.

Документо-орiєнтована модель даних

Центральне поняття нереляцiйних баз даних цього типу – «документ». Хоча

кожна реалiзацiя документно-орiєнтованої бази даних вiдрiзняється деталями цьо-

го визначення, в загальному, всi вони погоджуються, що документи iнкапсулюють

i кодують данi в деяких стандартних форматах або кодуваннях[10]. Кодування вiд-

бувається з використанням однiєї з наступних технологiй: XML, YAML або JSON,

а також бiнарнi форми, такi як BSON, PDF i документи Microsoft Office (MS Word,

Excel, i так далi).

Рiзнi реалiзацiї пропонують рiзнi способи органiзацiї та/або групування доку-

ментiв:

• збiрники (Collections);

• ключовi слова (Tags);

• невидимi метаданi (Non-visible Metadata);

• iєрархiя каталогiв (Directory hierarchies).
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У порiвняннi з реляцiйними базами даних, наприклад, збiрники можна розгля-

дати як таблицi, а документи можуть розглядатися в якостi записiв. Однак є значна

вiдмiннiсть: кожен запис в реляцiйнiй таблицi має ту ж послiдовнiсть полiв, в той час

як документи в нереляцiйнiй колекцiї можуть мати поля, якi повнiстю вiдрiзняють-

ся. Документи розрiзняються в базi даних за допомогою унiкального ключа, який

представляє цей документ. Однак крiм простого пошуку по ключу документiв, бази

даних такого типу мають спецiальнi API або мову запитiв, яка дозволяє отримувати

документи на основi їх змiсту.

Однак деякi документо-орiєнтованi NoSQL [11] бази реалiзують альтернативний

спосiб отримання iнформацiї з використанням методiв MapReduce.

Найбiльш популярними документо-орiєнтованими базами даних є MongoDB та

Couch-base.

Графова модель даних

Графовi бази даних зберiгають данi, якi можна представити у виглядi графу.

Прикладами таких даних є опис суспiльних вiдносин, громадського транспорту, до-

рожнiх карт або мережевих топологiй [10]. Бази даних цього типу використовують

структури даних, наприклад RDF (Resource Description Framework), оптимiзованi

для представлення вузлiв графу та зв’язкiв мiж ними, а також виконання операцiй

та алгоритмiв на графах (наприклад, пошук найкоротших маршрутiв, тощо).

Модель даних типу ключ-значення

Модель даних типу ключ-значення (key/value) дозволяє зберiгати данi у найбiльш

простому виглядi. Увесь кортеж даних (весь рядок у термiнах реляцiйних баз даних,

або ж увесь документ чи об’єкт) зберiгаються цiлком у виглядi послiдовностi байт у

полi «value». Доступ до кожного такого полю виконується за допомогою унiкального

ключу «key». Нереляцiйнi бази даних цього типу не пiдтримують API, що дозво-

ляють виконувати доступ до окремих елементiв/атрибутiв, що зберiгаються у полi

«value». Усi даннi повиннi бути прочитаннi/записанi цiлком, але ж пiдтримується
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можливiсть серiалiзацiї/десерiалiзацiї будь-якої структури даних або об’єкту мови

програмування у послiдовнiсть бiтiв та навпаки.

Стовпчикова модель даних

Данi в базах цього типу зберiгаються у виглядi сiмейств стовпчикiв, об’єднаних

в сiмейства ключiв.

На вiдмiну вiд реляцiйної моделi даних, кiлькiсть колонок вiд рядка до рядка

може бути змiнна, а загальне число колонок може вимiрюватися мiльярдами. Також

кожен рядок такої структури має унiкальний ключ. Можна розглядати таку модель

даних як хеш-таблицю хеш-таблицi, першим ключем якої є ключ рядку, а другим –

iм’я колонки.

Стовпчикова модель даних часто розглядається в якостi бiльш складного пiд-

класу моделi даних типу «ключ-значення». Найбiльш поширеною операцiєю, яка

пiдтримується стовпчиковими базами даних є додавання нових колонок з вiдповiд-

ними значеннями до iснуючих рядкiв.

Об’єктно-орiєнтована модель даних

Об’єктно-орiєнтована СКБД – це система, що дозволяє створювати, зберiга-

ти i використовувати iнформацiю в формi об’єктiв. Зазвичай об’єктно-орiєнтована

СКБД забезпечує також об’єктно-орiєнтований iнтерфейс взаємодiї з користувачем.

Найбiльшшироке застосування об’єктно-орiєнтованi бази даних знайшли в таких об-

ластях, як системи автоматизованого конструювання/виробництва (CAD/CAM), си-

стеми автоматизованої розробки програмного забезпечення (CASE), системи управ-

лiння складовими документами – в областях не цiлком традицiйних для баз даних.



28

РОЗДIЛ 2

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТАШЛЯХИ ЇЇ

РОЗВ’ЯЗАННЯ

2.1 Нечiткiсть даних

У сучасному свiтi iнформацiйних технологiй велику роль вiдiграють данi. Фак-

тично бiльша частина роботи програмних комплексiв зосереджена навколо рiзно-

манiтного манiпулювання даними: зберiгання, обробка, розповсюдження, аналiз то-

що. Оскiльки даними манiпулюють ЕВМ - їх необхiдно чiтко визначати та характери-

зувати, надавати їм чiтких чисельних, текстових або iнших значень. Пiсля обробки

машини також видають результати у виглядi чiтких значень. Ця чiткiсть властива i

зручна машинам, проте не людям.

Люди звикли (здебiльшого) виражати данi у виглядi нечiтких або розпливчатих

значень, наприклад "молода людина"чи "дорога рiч". Iнодi не є доцiльним вираження

даних у чiтких значеннях або навiть не є можливим. До нечiтких даних можна

вiднести:

• Данi залежнi вiд контексту.

• Невизначенi (сумнiвнi) данi.

• Ненадiйнi данi.

• Нецiлiснi данi.

• Неповнi данi.

• Ймовiрнiснi данi.
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Цi та iншi нечiткостi не можуть бути напряму обробленi машинами, адже вони

працюють лише з чiткими даними. У той самий час позбутися вiд нечiткостi цих да-

них здебiльшого є неможливим, або ж призведе до некоректної обробки iнформацiї.

Для розв’язання цих проблем зручно використовувати нечiтку логiку, яка роз-

глядає певнi значення з точки зору їх ступеня належностi до певних нечiтких множин

або термiв.

2.2 Нечiткi бази даних. NoSQL

Бази даних що зберiгають данi з використанням нечiткої логiки будемо називати

нечiткими базами даних (fuzzy database) [14].

Якщо звичайна або класична база даних являє собою структурований набiр iн-

формацiї (записiв або даних), що зберiгається на комп’ютерi, то нечiтка база даних

є базою даних, яка здатна мати справу з невизначеною або неповною iнформацiєю

за допомогою нечiткої логiки.

Iснує багато форм додавання нечiткостi в бази даних. Найпростiшим методом є

додавання ступеня належностi до кожного запису, тобто атрибуту в дiапазонi [0,1].

Однак iснують i iншi види баз даних, що дозволяють зберiгати нечiткi значення в

нечiтких атрибутах з використанням нечiтких множин, розподiлiв ймовiрностей або

нечiтких ступенiв, пов’язаних з деякими атрибутами i з рiзними значеннями (ступiнь

належностi, ступiнь важливостi, ступiнь забезпечення тощо).

Звичайно, нечiткi бази даних повиннi дозволяти нечiткi запити з використанням

нечiтких або чiтких даних, лiнгвiстичних термiв тощо.

2.3 Створення нечiтких NoSQL баз даних

Пiд створенням нечiтких NoSQL баз даних будемо розумiти виконання певних

операцiй якi пiдготують базу до роботи з нечiткою логiкою. Пiдготовка складається

з двох етапiв:
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1. Операцiї над даними (перетворення, додавання нових тощо), якi дозволять

зручно та ефективно працювати з базою засобами нечiткої логiки. Такi пере-

творення будемо називати створенням нечiтких iндексiв, пiд нечiтким iндек-

сом тодi маємо на увазi не прямий iндекс у базi, а певну додаткову структуру,

яка буде виражати нечiткiсть даних.

Найпростiшим випадком створення нечiткого iндексу є визначення нечiтких

множин (термiв) для певного типу значень та пiдрахування ступеня належностi

кожного з iснуючих значень до всiх визначених нечiткихмножин на цьому типi.

Очевидно що цей крок треба проходити для кожного нового значення що

додається у базу, а також у певних випадках i пiсля видалення значення iз

бази.

2. Створення структури та правил виконання нечiтких запитiв у базi, форму-

лювання правил утворення нових термiв, розробка засобiв виконання таких

запитiв, представлення зовнiшнього iнтерфейсу для виконання нечiтких запи-

тiв.

Також можна видiлити два рiвня внесення нечiткостi у базу: глибинний та зов-

нiшнiй.

Глибинний рiвень має на увазi внесення нечiткостi напряму у кодову базу кон-

кретної систему керування базою даних. Такий пiдхiд хоча i буде ефективним з точку

зору швидкодiї, проте додає певного навантаження на конкретну СКБД i фiксує ко-

ристувачiв за конкретною реалiзацiєю нечiткостi. Крiм того, вiн потребує фактично

створення нової гiлки у розвитку СКБД адже навряд чи усiм користувачам необхiд-

на нечiткiсть у базi, створення нової гiлки тягне за собою необхiднiсть її постiйної

пiдтримки. Ще однiєю перепоною на шляху такого пiдходу є той факт що не усi з

доступних на ринку NoSQL баз даних мають вiдкритий вихiдний код. Якщо постане

гостра проблема швидкодiї, яка потребуватиме внесення нечiткостi у низькорiв-

невий код СКБД то набагато ефективнiше буде розробити власну СКБД що буде

сконцентрована на нечiткостi.
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Зовнiшнiй рiвень набагато легший (з точки зору проблем не пов’язаних напряму з

нечiткiстю) i має на увазi створення програмної оболонки (бiблiотеки),щофазифiкує

вже iснуючу базу даних, та надає користувачам можливiсть виконання нечiтких

запитiв. Крiм того, така оболонка дозволить додати нечiткiсть у вже iснуючу, чiтку,

базу даних, а також дозволить швидко та легко прибрати нечiткiсть, якщо постане

така необхiднiсть. Саме з цих мiркувань ця робота зосереджена на зовнiшньому рiвнi

фазифiкацiї бази, тобто структура та програмний код самої СКБД не буде змiнений.

2.3.1 Перший етап фазифiкацiї: створення нечiтких iндексiв.

Методи та пiдходи

Перший етап фазифiкацiї полягає у створеннi нечiтких iндексiв. Фактично нечiт-

ким iндексом можна назвати будь яку структуру даних яка допоможе у виконан-

нi нечiтких запитiв. Для конкретного дослiдження зафiксуємо операцiю створення

нечiткого iндексу як визначення нечiтких множин та їх функцiй належностi (або

напряму ступеня належностi) для певного типу значень.

Коли проводити перший етап фазифiкацiї

Видiлимо два пiдходи до проведення першого етапу фазифiкацiї: статичний та

динамiчний.

Динамiчний пiдхiд полягає у визначеннi ступеня належностi пiд час виконання

запиту. Цей пiдхiд доцiльно його застосовувати в наступних випадках:

• Обмежена множина можливих значень.

• Значення або функцiя належностi швидко змiнюється.

• Значення рiдко використовується. У такому випадку доцiльно буде рахувати

ступiнь належностi лише коли вiн буде потрiбен.

• Визначення ступеня належностi витрачає значнi ресурси або довго триває.
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Останнi два випадки можна комбiнувати iз статичним пiдходом, рахуючи ступiнь

належностi коли вiн знадобиться, проте надалi зберiгати його у базi.

Статичний пiдхiд полягає у визначеннi ступеня належностi заздалегiдь та зберi-

гання його у базi разом iз значеннями. При цьому ступiнь належностi необхiдно

рахувати кожного разу при внесеннi нового значення у базу, або ж при змiнi iсну-

ючого. Цей пiдхiд дозволяє пожертвувати пам’ятю заради швидкодiї, його доцiльно

використовувати у наступних випадках:

• Значення, нечiткi множини та функцiї належностi або не змiнюються або змi-

нюються доволi рiдко.

• Якщо швидкодiя запиту є важливою, або ж у запитах приймає участь велика

кiлькiсть значень (десятки тисяч).

• Цiльова машина має великий об’єм пам’ятi, проте малу потужнiсть.

• Висока складнiсть обчислення ступеня належностi.

Нечiткi числа

Окремо слiд розглянути випадок нечiтких чисел. Оскiльки число може приймати

будь яке значення з <, то неможливо заздалегiдь пiдрахувати ступiнь належно-

стi кожного числа, тому у випадку нечiтких чисел доцiльно використовувати лише

динамiчний пiдхiд.

Запити iз використання нечiтких чисел можуть бути двох типiв – рiвнiсть кон-

кретному числу, або належнiсть промiжку чисел. Для запитiв з рiвнiстю доцiльно

буде рахувати ступiнь належностi за допомогою трикутної функцiї належностi (1.3),

де параметром b буде виступати саме число, а параметри a, c будуть задаватися в за-

лежностi вiд конкретного типу значень. У випадку промiжку - кiнцi промiжку можна

представляти як лiве (1.4) та праве (1.5) трикутне число вiдповiдно.
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Зберiгання ступеня належностi. MongoDB

При використаннi статичного методу постає питання зберiгання ступеня належ-

ностi у базi даних. Через велике рiзноманiття представлених на ринку NoSQL СКБД

- неможливо запропонувати унiверсальне рiшення, проте можливо розглянути це

питання для певного класу NoSQL баз даних.

Розглянемо варiанти зберiгання ступеняналежностi для документно-орiєнтованих

баз даних на прикладi MongoDB.

MongoDB зберiгає данi у виглядi документiв JSON-подiбного формату. Найпро-

стiшим рiшенням було б додавання до кожного об’єкту новi поля якi вiдповiдатимуть

ступеню належностi певного значень до нечiтких множин що визначенi для цього

значення, проте це призведе до швидкого розростання об’єктiв. У даному випадку

можна використати вiдсутнiсть чiтких обмежень на схему записiв у базi на нашу

користь. Замiсть того щоб додавати багато нових полiв - будемо додавати новий

об’єкт що мiститиме усю iнформацiю про ступенi належностi для певного значення.

Для того щоб iдентифiкувати належнiсть такого об’єкту до певного поля - будемо

iменувати його за наступним шаблоном: _fuzzy_<iм’я поля>.

Iншим варiантом є зберiгання об’єкту (документу) з вiдомостями про ступенi

належностi у iншiй колекцiї та додавання посилання на цей об’єкт (документ) до

документу що мiстить значення. Враховуючи вiльну схему документiв у колекцiї –

така колекцiя може мiстити документи iз ступенями належностi для значень рiзного

типу, щоб не створювати нову колекцiю для кожного типу значень. Такий пiдхiд по-

легшить структуру та об’єм вихiдного документу, проте збiльшить навантаження при

виконаннi запиту, адже потрiбно буде проводити з’єднання колекцiй для отримання

даних.

Якщо усi значення знаходяться у певному замкненому промiжку та значення

часто повторюються – можна запропонувати третiй варiант зберiгання ступеня на-

лежностi. Цей варiант полягає у зберiгання єдиного об’єкту з вiдомостями про

ступiнь належностi до нечiтких множин для кожного iз зустрiнутих значень.
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Методи визначення нечiтких множин та функцiй належностi

Для утворення нечiткого iндексу для певного типу значень необхiдно визначити

нечiткi множини та їх функцiї належностi. У тривiальному випадку – обмеженої

множина можливих значень, замiсть функцiй належностi можна визначити ступенi

належностi для кожного iз можливих значень.

Розглянемо два методи визначення нечiтких множин та функцiй належностi:

1. Експертнийметод. Для визначеннянечiткихмножин та їхфункцiй належностi

залучається експерт.

2. Машинний метод. Програмний комплекс автоматично будує нечiткi множини

та їх функцiї належностi. Оскiльки програми здатнi виконувати лише кон-

кретнi iнструкцiї – для утворення нечiтких iндексiв таким методом необхiдно

визначати який вид функцiї належностi використовувати, наприклад трапецiє-

подiбнi, трикутнi тощо.

У реальному застосуваннi доцiльно буде поєднувати два методи в залежностi вiд

конкретної задачi. Наприклад експерт може визначати нечiткi множини, а програма

будувати функцiї належностi. Тодi експертом може, у загальному випадку, виступати

i сам програмний iнженер.

2.3.2 Другий етап фазифiкацiї: побудова запитiв

Найбiльш важливим етапом фазифiкацiї бази даних є побудова структури та пра-

вил утворення i виконання запитiв, що працюють з нечiткою логiкою. В iдеальному

випадку усi аспекти нечiткостi мають бути прихованi у програмному забезпеченнi,

а користувачу буде надаватися лише iнтерфейс (API) для побудови та виконання

запитiв.

Нечiткi запити можуть бути виконанi лише з використанням полiв для яких було

створено нечiткий iндекс. При видобуваннi даних доцiльно буде або фiльтрувати
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результати за ступенем належностi до запиту, або повертати разом iз результатом

ступiнь належностi, щоб користувач сам мiг вирiшити що з ним робити.

Мета нечiтких запитiв – утворити бiльш природну залежнiсть мiж звичайною

мовою та мовою запитiв до бази даних. У бiльшостi випадкiв мова яка використо-

вується для утворення запитiв до бази даних доволi вiддалена вiд звичайної мови,

нечiткi запити надають змогу згладити цей бар’єр, що у свою чергу зменшить порiг

входу у роботу з базою даних.

Через рiзноманiття NoSQL баз даних – важко запропонувати унiверсальне рi-

шення, тому розглянемо побудову нечiтких запитiв у документо-орiєнтованiй базi

даних MongoDB. Проте варто зазначити що методи та принципи розглянутi тут для

MongoDB можуть бути частково застосованi i для iнших баз даних.

2.3.3 Нечiткi оператори у MongoDB

Пропонується до звичайних операторiв MongoDB додати нечiткi оператори.

Нечiткими умовами будемо називати умови в яких використовуються нечiткi

оператори. Такi умови або фiльтрують документи, або повертають значення ступеня

належностi даного документа вiдповiдному запиту. Вiдповiдними нечiтким умовам

будемо називати тi документи, в яких ступiнь належностi до цих умов бiльше нуля.

Лiнiйнi оператори:

• $fin – fuzzy in (нечiтко належить).

• $feq – fuzzy equal (нечiтко дорiвнює).

• $fgt – fuzzy greater than (нечiтко бiльше).

• $flt – fuzzy less than (нечiтко менше).

Разом iз лiнiйними операторами пропонується використовувати логiчнi операто-

ри бiльш високого порядку, якi будуть використовувати правила нечiткої логiки для

створення бiльш складних запитiв.
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Логiчнi оператори:

• $for – fuzzy or (нечiтке або / нечiтка диз’юнкцiя).

Цей оператор застосовується до кiлькох нечiтких умов та використовує опе-

рацiю об’єднання нечiтких множин (1.10) щоб знайти усi документи якi вiдпо-

вiдають хоча б однiй нечiткiй умовi

• $fand – fuzzy and (нечiтке i / нечiтка кон’юнкцiя).

Цей оператор застосовується до кiлькох нечiтких умов та використовує опера-

цiю перетину нечiткихмножин (1.9)щоб знайти усi документи якi вiдповiдають

кожнiй з нечiтких умов

• $fnot – fuzzy not (нечiтке нi / нечiтке заперечення).

Цей оператор застосовується до нечiткої умови та використовує операцiю до-

повнення нечiткихмножин (1.11)щоб знайти усi документи якi не вiдповiдають

нечiткiй умов

Розглянемо тепер функцiонал для уточнення нечiтких умов шляхом введення

уточнюючих лiнгвiстичних термiв. Для пiдтримання єдиної структури можемо пред-

ставити такi терми у виглядi так званих уточнюючих операторiв.

Уточнюючi оператори:

• $fvery – fuzzy very (нечiтке дуже).

Цей оператор застосовується до нечiткої умови та використовує операцiю кон-

центрування нечiтких множин (1.12) щоб знайти усi документи якi дуже вiд-

повiдають нечiткiй умовi

• $fmrl – fuzzy more or less (нечiтке бiльш-менш).

Цей оператор застосовується до нечiткої умови та використовує операцiю роз-

тягу нечiтких множин (1.13) щоб знайти усi документи якi бiльш-менш вiдпо-

вiдають нечiткiй умовi
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Пiд час виконання запиту iз нечiткими операторами до мета даних кожного

документу додається поле «field>_score"яке вiдповiдає ступеню належностi поля до

якого застосовувався нечiткий оператор, якщо нечiткий оператор застосовувався на

рiвнi самого документу – ступiнь належностi додається до мета даних пiд назвою

"f_score".

Усi разом лiнiйнi, логiчнi та уточнюючi нечiткi оператори надають потужний

iнструментарiй для виконання нечiтких запитiв широкого спектру складностi для

роботи з неточностями даних будь якого типу. При цьому логiка використання та-

ких операторiв прозора для звичайного користувача, бо мiстить у собi елементи

звичайної мови.

За такою побудовою – оператори також придатнi до використання уMongoDB без

додаткових знань про деталi їх реалiзацiї. Вони можуть бути вбудованi у саму СКБД

або ж оброблятися попередньо програмним комплексом, який буде перетворювати

нечiткi запити на чiткi, такий процес перетворення iз однiєї мови у iншу називається

транспайлiнгом.

2.4 Кластеризацiя у нечiтких NoSQL базах даних

Кластеризацiя може розглядатися як дослiдницький аналiз даних (EDA) або ма-

шинне навчання без вчителя, в якому є заздалегiдь визначенi класи та попередня

iнформацiя, яка визначає, як данi слiд групувати або маркувати в окремi класи, вона

також допомагає нам виявити прихованi закономiрностi та структуру даних.

Наведемо приклади використання кластеризацiї:

• У маркетингу клiєнти сегментуються за подiбнiстю для здiйснення цiльового

маркетингу.

• Маючи колекцiю текстiв, нам потрiбно їх упорядкувати вiдповiдно до змiсто-

вих подiбностей для створення iєрархiї тем.

• Виявлення рiзного видушаблонiв у зображеннi (Обробка зображень). Це ефек-
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тивно робити у бiологiчних дослiдженнях для виявлення основних закономiр-

ностей.

• Розбиття множини об’єктiв на меншi групи для полегшення аналiзу та приско-

рення обробки даних.

В рамках даного дослiдження кластеризацiю можна використовувати двома шля-

хами.

Перший - розбиття даних у базi на кластери з мiрами належностi цим кластерам.

Це дозволяє проводити процес створення нечiткого iндексу автоматично, без участi

користувача. Крiм того - це дозволяє утворювати кластери якi не так очевиднi з

точки зору людини, проте записи якi їх формують схожi один з одним. При такiй

побудовi iндексiв користувачу необхiдно буде лише вказати кiлькiсть кластерiв яку

вiн хоче отримати. Крiм того - можливе утворення нечiтких iндексiв не лише на

основi одного параметра, а на основi усiх параметрiв запису.

Для виконання такої операцiї доцiльно буде використовувати метод c - середнiх.

Тодi кожному об’єкту у базi буде поставлено у вiдповiднiсть ступiнь належностi до

кожного кластера.

Отримане розбиття по кластерах можна в подальшому використовувати для рiз-

них цiлей, наприклад:

• Рiзнi маркетинговi компанiї для рiзних груп користувачiв.

• Змiнювати цiнову полiтику в залежностi вiд кластера до якого вiдноситься

користувач.

• Визначати групи об’єктiв якi складно пiддаються ручному аналiзу.

• Надавати автоматичну систему рекомендацiй в залежностi вiд кластера до

якого вiдноситься товар/користувач.

Та багато iншого.
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Друге застосування кластеризацiї - кластеризувати данi отриманi з нечiткої бази

даних. Маючи готовий механiзм отримання нечiтких даних ми можемо кластеризу-

вати їх використовуючи будь-який метод кластеризацiї, зокрема один з класичних

еталонних методiв кластерного аналiзу, а саме метод -середнiх, який призначений

для розподiлу N спостережень мiж k кластерами у вiдповiдностi до мiри близькостi

q .

Визначимо центроїд кластера як точку всерединi кластера, координати якої об-

числюються як середнє значення координат всiх об’єктiв цього кластера:

Ci =
1
ni

∑
j=1

ni X j (2.15)

Позначимо: N – кiлькiсть спостережень, k – кiлькiсть кластерiв (задається дослiд-

ником, k << N ); q̃(X,C) - мiра близькостi нечiтких пiдмножин, X – об’єкт, C –

центроїд кластера.

Алгоритм методу:

1. Для кiлькiсних змiнних виконати нормування, використовуючи їх мiнiмакснi

значення, за формулою: x
′

=
x−xmin

xmax−xmin
або x

′

= 2 ∗ x−xmin

xmax−xmin
− 1

2. Визначити початковi координати центроїдiв. Вибрати k спостережень з N мож-

ливих таким чином, щоб максимiзувати сукупну вiдстань мiж ними, i призна-

чити їх координати як початковi координати центроїдiв.

3. У вiдповiдностi до вибраної мiри близькостi d̃ та використовуючи розрахованi

координати центроїдiв, розподiлити решту N спостережень мiж кластерами.

При цьому об’єкт X належить кластеру i, якщо d̃(X,Ci) = min
1≤ j≤k

(X,Cj).

4. Визначити новi координати центроїдiв для кожного кластера за формулою

(2.15).

5. Повторювати кроки 3 i 4, поки не припиниться змiщення центроїдiв в порiв-

няннi з попередньою iтерацiєю. Критерiєм зупинки є кiлькiсть iтерацiй або
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точнiсть – рiзниця мiж координатами центроїдiв на попереднiй та поточнiй

iтерацiях, а також сукупна вiдстань по кластерах, яка обчислюється як:

q̃(S∗, ẽ) =
k∑

i=1

mi∑
j=1

d̃(Oi
j, ẽi) → min (2.16)

Використовуючи нечiткi NoSQL бази даних ми можемо ефективно застосовува-

ти цей алгоритм для реальних бiзнес-задач, оскiльки вони дають нам можливiсть

швидко отримувати даннi з нечiткими характеристиками.

Отриманi групи об’єктiв можна використовувати для проведення рiзних марке-

тингових дослiджень, створення систем рекомендацiй, побудови моделей та аналiзу

ринку тощо.
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