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Анотацiя
Робота присвячена дослiдженню модифiкованих алгоритмiв для апроксимацiї вiдносної глибини даних та вiдносного
зваженого середнього значення розподiлу в рамках дослiдження актуальної проблеми вибору оптимальної гiпотези
в задачах багатовимiрної класифiкацiї. Запропонованi алгоритми забезпечують полiномiальнi наближення до
напiвпросторової глибини даних та напiвпросторового зваженого середнього значення розподiлу, що є частковим
випадком сiмейства зважених середнiх значень.
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Вступ
В рамках дослiдження методiв багатовимiрної кла-

сифiкацiї важливу роль вiдiграє проблема вибору
оптимальної гiпотези. Критерiєм для вибору такої
гiпотези може виступати концепцiя глибини, де для
знаходження найбiльш глибокої функцiї застосовую-
ться вiдповiднi методи апроксимацiї. У роботi дослi-
джуються алгоритмiчнi аспекти вимiрювання глиби-
ни функцiй, в результатi чого побудованi алгоритми
для рiвномiрної апроксимацiї глибини на загальному
класi функцiй та апроксимацiї зваженого середнього
значення, вiдповiдно.

1. Алгоритм оцiнки глибини
Для визначення глибини функцiї пропонується

ефективний алгоритм оцiнки глибини, що приймає
в якостi входу двi вибiрки 𝑊 = {𝑧1, ..., 𝑧𝑔} та
𝑄 = {ℎ1, ..., ℎ𝑚}, перша з яких є вибiркою точок з
генеральної сукупностi 𝑍, а друга – вибiркою фун-
кцiй з класу функцiй 𝐻. На першому кроцi запро-
понований алгоритм оцiнює глибину заданої фун-
кцiї ℎ на елементах 𝑧1, ..., 𝑧𝑔, пiсля чого використо-
вує мiнiмальне значення в якостi оцiнки загальної
глибини. Зазначимо, що глибина елемента 𝑧𝑖 оцi-
нюється шляхом пiдрахунку компонент функцiй
ℎ1, ..., ℎ𝑚. Отже, наведемо алгоритм оцiнки глиби-
ни, у якостi входу якого є вибiрка 𝑊 = {𝑧1, ..., 𝑧𝑔},
де 𝑧𝑖 ∈ 𝑍, вибiрка 𝑄 = {ℎ1, ..., ℎ𝑚}, де ℎ𝑙 ∈ 𝐻 та
функцiя ℎ, а у якостi виходу – функцiя 𝐸

𝑊

𝑄 (ℎ), що
є наближення для глибини ℎ: 1) для 𝑖 = 1, ..., 𝑔 об-

числити 𝐸𝑄(ℎ|𝑧𝑖) =
1

𝑚

∑︀
𝑙

1ℎ𝑙(𝑧𝑖)=ℎ(𝑧𝑖); 2) повернути

𝐸
𝑊

𝑄 (ℎ) = min𝑖𝐸(ℎ|𝑧𝑖). Зазначимо, що емпiричною

глибиною ℎ є значення 𝐸
𝑊

𝑄 (ℎ), повернене алгори-
тмом оцiнки глибини. Крiм того, даний алгоритм
дозволяє отримати ефективнi оцiнки iстинної глиби-
ни [1].
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2. Знаходження зваженого середнього зна-
чення

Аналiзуючи методи визначення глибини, встанов-
лено, що розрахункова глибина приймає точнi зна-
чення рiвномiрно для всiх функцiй ℎ ∈ 𝐻 з досить
великою ймовiрнiстю при умовi, якщо вибiрки 𝑊 та
𝑄 є достатньо великими. Крiм того, ми маємо, що
ℎ = argmaxℎ∈𝐻 𝐸𝑃 (ℎ), звiдки слiдує, що вiдносне
зважене середнє значення є функцiєю ℎ, що макси-
мiзує глибину.

На основi отриманих результатiв ми побудуємо
алгоритм для наближення вiдносного зваженого се-
реднього значення, а також алгоритм для знаходже-
ння функцiї ℎ, що максимiзує емпiричну глибину [2],
тобто ℎ = argmaxℎ∈𝐻 𝐸

𝑊

𝑄 (ℎ).

Алгоритм наближення зваженого середнього зна-
чення можна представити наступним чином. На вхiд
алгоритму подається вибiрка 𝑊 = {𝑧1, ..., 𝑧𝑔} ∈ 𝑍𝑔

та вибiрка 𝑄 = {ℎ1, ..., ℎ𝑚} ∈ 𝐻𝑚, де ℎ𝑙 ∈ 𝐻. Та-
кож, має мiсце навчальний алгоритм 𝜎, що повертає
узгоджену функцiю, якщо така функцiя iснує. На
виходi ми отримуємо функцiю ℎ ∈ 𝐻, що наближує
вiдносне зважене середнє значення з його оцiнкою
глибини 𝐸

𝑊

𝑄 (ℎ). Отже, алгоритм складається з таких
крокiв:

1) ∀𝑖 = 1, ..., 𝑔 обчислюємо 𝜋+
𝑖 = 1

𝑚 |{𝑙 : ℎ𝑙(𝑧𝑖) = 1}|
та 𝑠𝑖 = min{𝜋+

𝑖 , 1− 𝜋+
𝑖 };

2) класифiкуємо 𝑧1, ..., 𝑧𝑔 таким чином, що
𝑠1 ≥ 𝑠2 ≥ ... ≥ 𝑠𝑛;

3) ∀𝑖 = 1, ..., 𝑔 нехай 𝑥𝑖 = 1, якщо 𝜋+
𝑖 ≥ 0.5 та нехай

𝑥𝑖 = −1, в iншому випадку;
4) використовуємо бiнарний пошук для знаходже-

ння 𝑖*, що є найменшим 𝑖, для якого Σ мо-
же знайти узгоджену функцiю ℎ на вибiрцi
𝑊 𝑖 = {(𝑧𝑡, 𝑥𝑡)}𝑔𝑡=𝑖;

5) якщо 𝑖* ≡ 1, повертаємо ℎ та глибину 𝐸 = 1−𝑠1,
iнакше повертаємо ℎ та глибину 𝐸 = 𝑠𝑖* − 1.

Математичне та комп’ютерне моделювання, математичнi методи кiбернетичної безпеки
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Зазначимо, що процедура визначення гiпотези, що
апроксимує гiпотезу з мiнiмальною емпiричною по-
хибкою є NP-складною задачею. Однак, узгоджена
гiпотеза може бути знайдена за полiномiальний час
на основi лiнiйного програмування з використанням
лiнiйного класифiкатора.

3. Алгоритми напiвпросторової глибини та
напiвпросторового зваженого середнього
значення

Заключний етап нашого дослiдження полягає у
визначеннi того, як запропонованi алгорими можуть
бути застосованi до задач обчислення функцiї на-
пiвпросторової глибини та знаходження напiвпро-
сторового зваженого середнього значення. Оскiльки
напiвпросторова глибина може розглядатися як час-
тковий випадок вiдносної глибини, алгоритм оцiнки
глибини та алгоритм наближення зваженого сере-
днього значення можуть використовуватися для об-
числення напiвпросторової глибини та апроксимацiї
напiвпросторового зваженого середнього значення,
вiдповiдно.

Припустимо, що має мiсце вибiрка ℎ1, ..., ℎ𝑚 еле-
ментiв даних в 𝑅𝑟, а також вибiрка напрямiв та
змiщень iнтересу. Тобто, має мiсце вибiрка таких
𝑧𝑖, що 𝑧𝑖 ∈ 𝑊 × 𝑅, де 𝑊 є одиничною сферою. У
даному випадку елементи 𝑧𝑖 представленi у вигля-
дi комбiнацiї 𝑟-вимiрного одиничного вектора 𝑧𝑏𝑖 та
змiщення 𝑧�̄�𝑖 .

Алгоритм оцiнки напiвпросторової глибини дозво-
ляє використовувати данi вибiрки для оцiнки напiв-
просторової глибини елемента ℎ ∈ 𝑅𝑟. Алгоритм на-
ближення напiвпросторового зваженого середнього
значення показує, як використовувати данi вибiр-
ки для наближення напiвпросторового зваженого
середнього значення. Слiд зауважити, що розмiр-
нiсть Вапника-Червоненкиса для даних задач дорiв-
нює 𝑟 [3].

Враховуючи той факт, що задача обчислення на-
пiвпросторової глибини вимагає знаходження iнфi-
муму по всiх можливих напрямах, запропонований
алгоритм наближення знаходить мiнiмум на множи-
нi всiх можливих напрямiв у вибiрцi 𝑊 . У даному
випадку вибiр 𝑧𝑏𝑖 проводиться рiвномiрно з одини-
чної сфери пiд час генерацiї вибiрки. Зауважимо, що
вибiр 𝑧�̄�𝑖 у запропонованих алгоритмах слiд проводи-
ти випадковим чином. Однак, коли 𝑧𝑏𝑖 є фiксованим,
знаходження мiнiмальної глибини по всiм можливим
напрямам 𝑧�̄�𝑖 є можливим для випадку лiнiйних фун-
кцiй. Дана процедура може бути виконана шляхом
пiдрахунку числа ℎ𝑙 таким чином, що ℎ1 · 𝑧𝑏𝑖 > ℎ · 𝑧𝑏𝑖
(або ℎ1 · 𝑧𝑏𝑖 < ℎ · 𝑧𝑏𝑖 ), пiсля чого необхiдно вибрати
мiнiмальне значення.

Отже, на вхiд алгоритму оцiнки напiвпросторової
глибини подаються: вибiрка 𝑊 = {𝑧1, ..., 𝑧𝑔} така,
що 𝑧𝑖 ∈𝑊 , вибiрка 𝑄 = {ℎ1, ..., ℎ𝑚} така, що ℎ𝑙 ∈ 𝑅𝑟

та елемент даних ℎ ∈ 𝑅𝑟. На виходi алгоритму ми
отримуємо 𝐸

𝑊

𝑄 (ℎ), що є наближенням для глиби-
ни ℎ. Алгоритм оцiнки напiвпросторової глибини
складається з таких крокiв:

1) для 𝑖 = 1, ..., 𝑔 обчислити 𝐸𝑄(ℎ|𝑧𝑖) =
1
𝑚 min (|ℎ𝑙 : ℎ𝑙 · 𝑧𝑖 > ℎ · 𝑧𝑖|, |ℎ𝑙 : ℎ𝑙 · 𝑧𝑖 < ℎ · 𝑧𝑖|);

2) повернути 𝐸
𝑊

𝑄 (ℎ) = min𝑖𝐸(ℎ|𝑧𝑖).
Алгоритм наближення напiвпросторового зважено-

го середнього значення дозволяє визначити множину
випадкових напрямiв 𝑧1, ..., 𝑧𝑔. При цьому, зважене
середнє значення ℎ повинно займати центральне мi-
сце в кожному напряму. Крiм того, проекцiя ℎ по-
винна мати велику одновимiрну глибину, тобто вона
повинна бути близькою до зваженого середнього зна-
чення проекцiї при проектуваннi ℎ1, ..., ℎ𝑚 та ℎ на 𝑧𝑖.
Тому, перший крок полягає у знаходженнi ℎ з макси-
мально можливою глибиною в кожному напрямку.
У випадку, коли таке ℎ не iснує, необхiдно зменшити
вимогу щодо глибини в кожному напрямку та повто-
рити процедуру для знаходження вiдповiдного ℎ.

Алгоритм наближення напiвпросторового зваже-
ного середнього значення приймає на входi вибiр-
ку 𝑊 = {𝑧1, ..., 𝑧𝑔} таку, що 𝑧𝑖 ∈ 𝑊 та вибiрку
𝑄 = {ℎ1, ..., ℎ𝑚} таку, що ℎ𝑙 ∈ 𝑅𝑟. Крiм того, ми
маємо лiнiйний програмний алгоритм Σ, що знахо-
дить елемент даних (якщо такий iснує), що узгоджу-
ється з обмеженнями на заданiй множинi лiнiйних
обмежень [4]. На виходi алгоритму ми отримуємо
елемент даних ℎ ∈ 𝑅𝑟 та його оцiнку глибини 𝐸

𝑊

𝑄 (ℎ).
Алгоритм наближення напiвпросторового зваженого
середнього значення складається з таких крокiв:
1) для 𝑖 = 1, ..., 𝑔 та 𝑙 = 1, ...,𝑚 обчислюємо ℎ𝑙 · 𝑧𝑖;
2) нехай 𝑤1

𝑖 , ...𝑤
𝑚
𝑖 є класифiкованими значеннями

ℎ𝑙 · 𝑧𝑖;
3) використовуємо двiйковий пошук для знаходже-

ння найменшого 𝑡 = 0, ..., 𝑚2 , для якого Σ може
знайти таке ℎ, що ∀𝑖, 𝑤⌊𝑚

2 ⌋−𝑡
𝑖 ≤ ℎ · 𝑧𝑖 < 𝑤

⌈𝑚
2 ⌉+𝑡

𝑖 ;
4) повернути ℎ, що алгоритм Σ знайшов для най-

меншого 𝑡 на кроцi 3.

Висновки
Пiдводячи пiдсумки викладеного матерiалу, зазна-

чимо, що алгоритм наближення напiвпросторового
зваженого середнього значення дозволяє прискорити
запропонованi процедури за допомогою двiйкового
пошуку. Оскiльки зазначенi процеси використовують
тiльки скалярнi добутки, перспективними залишаю-
ться побудова та дослiдження їх ядерних модифiка-
цiй.
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