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տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի գիտական խորհուրդը
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 իզմաթ գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Սարգսյան Հայկ

Դիսկրետ մոդելավորումը ճանաչողության և դասակարգման խնդիր
ներում/ Հ. Սարգսյան, Գ. Տոնոյան, Ն. Քոչինյան; ԵՊՀ.— Եր.: «Զանգակ»
հրատ., 2015.— 56 էջ:

Հրապարակման նպատակը դիսկրետ մոդելավորման որոշ օժանդակ եզրերի (ախտորոշող
և ստուգող թեստեր) ու դրանց կիրառությունների լուսաբանման միջոցով` առաջին մոտարկմամբ,
պայմանական օրինակի վրա սահմանադրականություն ֆենոմենալ հասկացության գնահատման
ուղենշումն է:
Ճանաչողության և դասակարգման կիրառվող մեթոդը խնդրո առարկա մոդելավորման գոր
ծիքներից մեկն է, որն այստեղ բերվել է առանց ալգորիթմների նկարագրության ու ծրագրային փա
թեթի ներկայացման և որի արդյունավետության մասին դատողություններն ինքնուրույն հետազո
տության առարկա են:
Целью публикации является указание оценки феноменального понятия “конституциона
лизм” в первом приближении на условном примере, с помощью некоторых вспомогательных поня
тий дискретного моделирования (диагностические, а также проверяющие тесты) и освещения их
применений.
Применяемый метод распознавания и классификации является одним из инструмен
тов рассматриваемого моделирования, который здесь приводится без описания алгоритмов и
предоставления программных пакетов. Рассмотрение его эффективности является предметом
отдельного исследования.
The target of the current issue is the assessment of the phenomenal concept of the constitutionalism
through the presentation of some additional boundaries (diagnostics and verifying tests) of the discrete
modelling and its application coverage as the preliminary approximation based on the case study
consideration.
The applied incognitive and ranking method is one of the modelling tools which is presented without
the description of algorithms and software, and the attidutes of its efficiency are a separate issue of research.
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Ներածություն
Փոքրամասնության երջանկությունը չի
կարող հաստատուն լինել բացարձակ
մեծամասնության թշվառության վրա:
Հովհ. Թումանյան

Կերպարների ճանաչողության և դասակարգման մեթոդ
ները լայն կիրառություն ունեն հասարակության կյանքի ամենա
տարբեր բնագավառներում (տնտեսություն, սոցիում, ռազմական
գործ, առող ջապահություն, երկրաբանություն և այլն) առաջացող
խնդիրներում, որոնցում պահանջվում է երևույթներն ու օբյեկտ
ներն ուսումնասիրել դրանց բնորոշ որոշակի հատկությունների
(հայտանիշների) միջոցով:
Դեռևս անցյալ դարի 60–ական թվականներին դիսկրետ մոդելա
վորման մեթոդների օգնությամբ կատարվել են թեստային հետազո
տություններ, որոնց նպատակն է եղել երևույթներն ուսումնասիրելիս`
ա) գնահատել հայտանիշների կարևորության աստիճանը,
բ) դասակարգել օբյեկտները (անձինք, կազմակերպություն
ներ, երկրներ և այլն),
գ) որոշել տրված նոր օբյեկտի որոշակի բազմությունում նե
րառման կամ տվ յալ բազմության որևէ դասում հնարավոր
ընդգրկման պայմանները:

Այս աշխատանքում շարադրվել են այդ հետազոտություննե
րի ընդհանուր գաղափարներն ու մոտեցումները: Տեքստը չծան
րաբեռնելու նպատակով նյութը տրվում է առանց ալգորիթմների
նկարագրման ու ծրագրային փաթեթի ներկայացման: Փորձ է ար
վել կիրառելու հայտնի մեթոդները նմանատիպ օբյեկտների խմբի
որոշակի հատկություններ ուսումնասիրելիս, ինչպես նաև առա
ջադրվել են մոտեցումներ օբյեկտների ճանաչողության, դասա
կարգման և կառավարման վերաբերյալ:
Քննարկվող խնդիրներ: Դիտարկենք նմանատիպ օբյեկտների
վերջավոր բազմություններ (դասեր), այդ օբյեկտներին բնորոշ հայ
տանիշների վերջավոր բազմություններ և փորձագիտական կամ
անմիջական չափումների արդյունքների հիման վրա ստացված
ցուցանիշների աղ յուսակներ, որոնց տարրերը ցույց են տալիս, թե
յուրաքանչ յուր օբյեկտ ինչ չափով է բավարարում հայտանիշներից
յուրաքանչ յուրին: Քննարկվում են հետևյալ բնույթի խնդիրներ.
• Խ
 նդիրներ օբյեկտների տրված բազմության ուսումնա
սիրման շրջանակներում.
ա) Հայտանիշի տեղեկատվական կշռի որոշում: Տրված

E բազմության օբյեկտների հետազոտման և այդ բազմությունը
(երևույթը) գնահատելու համար որոշել հայտանիշների «կարևո
րությունը» (արժևորումը, ազդեցության ուժը դիտարկվող երևույթի
վրա): Այնուհետև հայտանիշները դասավորել ըստ «կարևորու
թյան» նվազման կարգի և տրոհել խմբերի:
բ) Օբյեկտի տեղեկատվական կշռի որոշում: Ունենալով հայ
տանիշների տեղեկատվական կշիռները՝ օբյեկտները դասակար
գել և տրոհել դասերի (խմբերի)՝ ըստ նախապես ընտրված x հատ
կության կարևորության: Որոշել, թե որոնք են այդ բազմությունում
ամենատիպական օբյեկտները՝ ըստ x–ի կարևորության:

գ) Նոր օբյեկտի ճանաչողության որոշում: Տրված E բազմու
թյան օբյեկտներին բնորոշ հայտանիշներ ունեցող նոր ուսումնա
սիրվող օբյեկտի համար (երբ պարզ չէ, թե այն x հատկությանը բա
վարարում է, թե ոչ, և (կամ) եթե այդ փաստը պարզելը դժվար է),
որոշել, թե այդ օբյեկտը ինչ չափով է բավարարում x հատկությանը,
և կարելի է արդյոք այն ներառել E բազմությունում:
• Խ
 նդիրներ օբյեկտների տարբեր դասերի ուսումնասիրման
շրջանակներում.
Դիցուք օբյեկտների E բազմության տարրերը՝ ըստ որևէ x
հատկությանն ինչ–որ «չափով» բավարարելու պայմանի, տրոհ
ված են q (q≥2) դասերի (խմբերի)՝

E  =  E1  E2   …   Eq, Ei    Еj  =  , եթե i  ≠ j:
Ընդ որում, եթե i  <  j, ապա Ei դասի օբյեկտներն ավելի մեծ
«չափով» են բավարարում այդ նախապես ընտրված հատկությու
նը, քան Еj դասի օբյեկտները:
ա) Հայտանիշի տարբերակող կշռի որոշում: Որոշել հայտա
նիշների կարևորության աստիճանները, որոնցով տարբերակ
վում են E օբյեկտների տրոհման դասերը՝ հայտանիշները դասա
վորելով ըստ կարևորության նվազման կարգի:
բ) Նոր օբյեկտների դասակարգման խնդիր: Նոր ուսումնա
սիրվող օբյեկտների բազմության յուրաքանչ յուր տարրի համար
որոշել, թե այն E–ի տրոհման որ դասում կարելի է ներառել:
գ) Օբյեկտի փոխակերպման (լավարկման) խնդիր: Որոշել,
թե Еj դասին պատկանող տրված օբյեկտի որ հայտանիշներն են
կարևոր, որոնք փոփոխելով (լավացնելով)՝ այդ օբյեկտը կհայտնվի
ավելի բարձր կարգի Еi (i < j) դասում:
Քննարկվող խնդիրների համատեքստում կարող են ձևա
կերպվել նվազագույն ջանքերով (ծախսերով, կառուցակարգերով
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և այլն) նպատակին հասնելու կառավարման խնդիրներ: Այս հար
ցադրումը շատ ենք կարևորում: Վերջինս պայմանավորված է
այն հանգամանքով, որ սահմանադրականության մակարդակի
գնահատմանն ու գործընթացների կառավարմանն ուղղված մեր
ձեռնարկումները, սկիզբ առնելով խնդրո առարկա մեթոդների
դիտարկումից, ուղղորդվելու են կառավարման ամբող ջական հիմ
նախնդիրների լուծմանը:
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ԳԼՈՒԽ 1. Օժանդակ մաթեմատիկական
հասկացություններ և դրանց
վերաբերող օրինակներ
Թե ի՜նչ մաքառումի կամ ի՜նչ չտեսնված հեքիաթային ու
բարձր մեծագործության ճանապարհ ես ընտրել,—
Մեզ կպատմես միայն վերադարձիդ,
եթե վերադառնաս և ոտքդ չդիպչի փորձության:
Ե. Չարենց


Այս գլխում բերվում են «ախտորոշող թեստ» (այսուհետ` թեստ),
«ստուգող թեստ» (այսուհետ` թեստոր) և այլ կարևոր հասկացու
թյունների սահմանումները [2, 3, 4, 10]: Այնուհետև բերվում են ցու
ցադրական օրինակներ (դիպաշարեր) տարբեր բնագավառներից,
որոնցում դիսկրետ մոդելավորման մեթոդների օգնությամբ, օգ
տագործելով նշված հասկացությունները, դիտարկվում են ճանա
չողության և դասակարգման խնդիրներ:

1.1. Ախտորոշող թեստեր
Դիտարկենք նմանատիպ օբյեկտների E  =  {e1, e2, …, em}
բազմություն և այդ բազմության օբյեկտներին բնորոշ հայտա
նիշների P  =  {p1,  p2, …, pn} բազմություն: tij–ով նշանակենք այն
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չափը, որով i– րդ օբյեկտը բավարարում է j–րդ հայտանիշին,

tij  ∈  {0, 1, …, r–1}, որտեղ r    2; i = 1, 2, … m; j = 1, 2, …, n: Են
թադրենք, որ բոլոր օբյեկտներն օժտված են որևէ x հատկությամբ,
իսկ m  n չափի T = (tij) ցուցանիշների աղ յուսակի բոլոր տողերը
իրարից տարբեր են (այսինքն՝ E դասի օբյեկտներն իրարից տար
բերվում են ըստ P բազմության):
Սահմանում 1 (ախտորոշող թեստ): T աղ յուսակի սյունակ
ների <i1, i2, …, il> ենթաբազմությունը (համապատասխան հայ
տանիշների ենթաբազմությունը) կոչվում է ախտորոշող թեստ
(կամ պարզապես թեստ) T աղ յուսակի համար, եթե այդ սյունակ
ներով առաջացած ենթաաղ յուսակում բոլոր տողերն իրարից
տարբեր են: l թիվը կոչվում է թեստի երկարություն:
Սահմանում 2 (փակուղային թեստ): T աղ յուսակի թեստը
կոչվում է փակուղային, եթե նրա ոչ մի սեփական ենթաբազմու
թյուն այդ աղ յուսակի համար թեստ չէ:
Այս սահմանումից հետևում է, որ եթե T աղ յուսակի փակու
ղային թեստից հեռացնենք ցանկացած սյունակ (հայտանիշ),
ապա այն այլևս այդ աղ յուսակի համար թեստ չի լինի: Ակնհայտ է,
որ T աղ յուսակի բոլոր սյունակների <1, 2, …, n> բազմությունը
(հայտանիշների P բազմությունը) թեստ է, քանի որ, ըստ ենթադ
րության, աղ յուսակի բոլոր տողերը միմյանցից տարբեր են: Փա
կուղային թեստն իրենից ներկայացնում է T աղ յուսակում պա
րունակվող ինֆորմացիայի այնպիսի «սեղմման» արդյունք, որի
միջոցով դեռ կարելի է E բազմության բոլոր օբյեկտներն իրարից
տարբերել: Այսպիսով՝ փակուղային թեստը փաստորեն նկարագ
րում է E բազմության օբյեկտներն առանց «ավելորդ» հայտանիշ
ների: Բնական է ենթադրել, որ եթե որևէ հայտանիշ հաճախ է հան
դիպում բոլոր փակուղային թեստերի բազմությունում, ապա այն
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ավելի «կարևոր» կլինի: Այս միտքը բերում է ստորև նշված հասկա
ցությունների ներմուծմանը:

T աղ յուսակի բոլոր փակուղային թեստերի քանակը նշանա
կենք k–ով, իսկ այն փակուղային թեստերի քանակը, որոնցում
հանդիպում է j–րդ սյունակը՝ k(j)–ով: Ներմուծենք «հայտանիշի
տեղեկատվական կշիռ» հասկացությունը, որը ցույց է տալիս դի
տարկվող երևույթում նրա կարևորության կամ արժևորման չափը
և կարող է հիմք հանդիսանալ հայտանիշների դասակարգման
համար:
Սահմանում 3 (հայտանիշի տեղեկատվական կշիռ):

P(j)  =  k(j)/k թիվը կոչվում է j–րդ հայտանիշի տեղեկատվական
կշիռ (j  =  1, 2, …, n):
P(j) մեծությունը գնահատում է j–րդ հայտանիշի կարևորու
թյունը (նրա ազդեցության ուժը) դիտարկվող երևույթի վրա: Գի
տական փորձարկումներ կատարելիս սովորաբար պարզվում է,
որ մեծ տեղեկատվական կշիռներ ունեցող հայտանիշներն ավելի
կարևոր են x հատկությամբ օժտված տվ յալ երևույթը (օբյեկտների
բազմությունը) նկարագրող կոնկրետ T աղ յուսակներ ուսումնա
սիրելիս: Այսպիսով՝ հայտանիշները կարելի է դասավորել տեղե
կատվական կշիռների նվազման կարգով և, ըստ այդ կարգի, տրո
հել դասերի (դասակարգել ըստ կարևորության):
Ներմուծենք «օբյեկտի տեղեկատվական կշիռ» հասկացու
թյունը, որը ցույց է տալիս դիտարկվող երևույթում հայտանիշնե
րին բավարարելու նրա կարևորության կամ արժևորման չափը և
կարող է հիմք հանդիսանալ օբյեկտների դասակարգման համար:
n

Նշանակենք L  =  (r  –  1)æΣ j = 1 P(j):
Սահմանում 4 (օբյեկտի տեղեկատվական կշիռ):

e(i)  =  (Σnj= 1   P(j)ætij) / L,

i  =  1,  2,  …,  m   մեծությունը կոչ

վում է i–րդ օբյեկտի տեղեկատվական կշիռ:
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Սահմանում 4–ում տրված «օբյեկտի տեղեկատվական կշիռ»
հասկացությունն ընդհանրացված է և r = 2 դեպքում համընկնում է
[2,3]– ում ներմուծված այդ հասկացության հետ: x հատկությամբ
օժտված կոնկրետ երևույթներ (օբյեկտների բազմություններ)
ուսումնասիրելիս սովորաբար պարզվում է, որ մեծ տեղեկատվա
կան կշիռ ունեցող օբյեկտներում այդ հատկությունն ավելի հա
ճախ է հանդիպում: Այսպիսով՝ օբյեկտները կարելի է դասավորել
տեղեկատվական կշիռների նվազման կարգով և, ըստ այդ կար
գի, տրոհել դասերի (դասակարգել ըստ x հատկության կարևո
րության):

Նոր օբյեկտի ճանաչման խնդիր
Դիցուք ունենք նոր ուսումնասիրվող e՛ օբյեկտ, որի համար
հայտնի է, թե այն ինչ չափով է բավարարում P բազմության հայ
տանիշներին, սակայն պարզ չէ (կամ դժվարլուծելի խնդիր է), թե
այն ինչ չափով է օժտված x հատկությամբ, այսինքն՝ կարելի է
արդյոք այն ներառել E բազմությունում, թե ոչ: Առաջին հայացքից
թվում է, թե կարելի էր «e՛ օբյեկտի P բազմության հայտանիշներին
բավարարելու» տողն ավելացնել T աղ յուսակում և կատարել նոր
հաշվարկներ: Սակայն պետք է հաշվի առնել, որ եթե e՛–ը չի բա
վարարում x հատկությանը, ապա նոր աղ յուսակի բոլոր փակու
ղային թեստերի բազմությունը հավաստի կերպով չի բնութագրի

E  { e՛ } բազմության օբյեկտներին: Հետևաբար, հայտանիշների
և օբյեկտների տեղեկատվական կշիռների հաշվարկները չեն ար
տահայտի այն իմաստը, որը դրված է այդ հասկացություններում:
Ստորև առաջարկվում է մի մեթոդ, որը հնարավորություն է տալիս

E բազմության արդեն նախօրոք ուսումնասիրված օբյեկտների մի
ջոցով որոշակի չափով պարզելու նոր օբյեկտի ճանաչման հարցը:
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Դիսկրետ մոդելավորումը ճանաչողության և դասակարգման խնդիրներում

Նոր օբյեկտի ճանաչման մեթոդ
Դիցուք t՛j–ն ցույց է տալիս, թե e՛ օբյեկտն ինչ չափով է բա
վարարում P բազմության j–րդ հայտանիշին (j  =  1, 2, …, n): Հաշ
n

վենք e՛(T) = (Σ j = 1 (P(j)æt՛j) / L մեծությունը, որն ինչ–որ իմաստով

e՛ օբյեկտի տեղեկատվական կշիռն է T աղ յուսակի համար: Նշա
նակենք min(T)  =  mini=1, 2, …, m{e(i)}, max(T)  =   maxi=1, 2, …, m{e(i)}:
Եթե min(T) – ε  e՛ (T)  max(T) + ε ապա կասենք, որ e՛
օբյեկտը օժտված է x հատկությամբ և այն կարելի է ներառել E
բազմությունում, հակառակ դեպքում՝ ոչ: Ընդ որում՝ ε > 0 մեծու
թյուն ընտրում ենք՝ կախված տրված հետազոտության նպատա
կից և T ցուցանիշների աղ յուսակից:
Նշենք, որ որքան e՛  (T)–ն մոտ լինի max(T)–ին, ապա այն
քան ավելի մեծ է հավանականությունը, որ e՛–ը օժտված է x հատ
կությամբ: Կարելի է նաև առաջարկել e՛ օբյեկտի ճանաչման այլ
չափանիշներ: Օրինակ՝ ստուգել, թե e՛ օբյեկտը բավարարում է
արդյոք P բազմության մեծ տեղեկատվական կշիռ ունեցող շատ
հայտանիշների, կամ e՛ (T)–ն E օբյեկտների բազմության ըստ

x հատկության տրոհման որ խմբի տեղեկատվական կշռին է մոտ:
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1.2. Ստուգող թեստեր կամ թեստորներ
Դիտարկենք 1.1–ում նկարագրված E =  {e1, e2, …, em} օբյեկտ
ների բազմությունը, այդ օբյեկտներին բնորոշ հայտանիշների

P  =  {p1, p2, …, pn} բազմությունը և նրանց համապատասխան
m  n չափի T  =  (tij) ցուցանիշների աղ յուսակը: Դիցուք E բազմու
թյան օբյեկտները, ըստ որևէ x հատկության բավարարելու չափի,
տրոհված են q (q    2) ենթաբազմությունների (խմբերի, դասե
րի), իսկ T աղ յուսակն էլ՝ համապատասխանաբար q ենթաաղ յու
սակների.

E = E1  E2  …  Eq, Ei  Ej  =  , եթե i ≠ j;
T = T1  T2  …  Tq, Ti  Tj  =  , եթե i ≠ j, եթե i ≠ j, այստեղ
հատումը և միավորումը հասկացվում է ըստ աղ յուսակի տողերի:
Ընդ որում, եթե i < j, ապա Ei խմբի օբյեկտներն ավելի մեծ
«չափով» են բավարարում x հատկությանը, քան Ej խմբի օբյեկտ
ները: Օրինակ՝ այդպիսի տրոհում կարելի է կատարել՝ գտնելով

E բազմության օբյեկտների տեղեկատվական կշիռները և օբյեկտ
ները դասակարգելով ըստ տեղեկատվական կշիռների նվազման
կարգի (տե՛ս սահմանում 4):
Ստորև տրվում են թեստոր և փակուղային թեստոր հասկա
ցությունները, որոնք ընդհանրացված են և r = q = 2 դեպքի համար
համընկնում են [2]–ում ներմուծված հասկացությունների հետ:
Սահմանում 5 (թեստոր կամ ստուգող թեստ): T աղ յուսա
կի սյունակների <i1, i2, …, iℓ> ենթաբազմությունը (համապատաս
խան հայտանիշների ենթաբազմությունը) կանվանենք թեստոր
կամ ստուգող թեստ T աղ յուսակի (T1, T2, …, Tq) տրոհման հա
մար, եթե այդ սյունակներով առաջացած ենթաաղ յուսակում Ti–ի
բոլոր տողերը տարբեր են Tj–ի բոլոր տողերից (ցանկացած i, j = 1,

2, …, q; i ≠ j): ℓ թիվը կոչվում է թեստորի երկարություն:
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Սահմանում 6 (փակուղային թեստոր): T աղ յուսակի

(T1, T2, …, Tq) տրոհման թեստորը կոչվում է փակուղային,
եթե նրա ոչ մի սեփական ենթաբազմություն այդ աղ յուսակի

(T1, T2, …, Tq) տրոհման համար թեստոր չէ:
Այս սահմանումից հետևում է, որ եթե T աղ յուսակի փակու
ղային թեստորից հեռացնենք ցանկացած սյունակ (հայտանիշ),
ապա այն այլևս այդ աղ յուսակի (T1, T2, …, Tq) տրոհման թեստոր
չի լինի: Փակուղային թեստորն իրենից ներկայացնում է T աղ յու
սակում պարունակվող ինֆորմացիայի այնպիսի «սեղմման» ար
դյունք, որի միջոցով դեռ կարելի է ըստ x հատկությանը բավարա
րելու չափի E օբյեկտների բազմության տրոհման Ei  (i  =  1,  2,  …,  q)
խմբերն իրարից տարբերել: Այսպիսով՝ փակուղային թեստո
րը փաստորեն նկարագրում է Ei տրոհման խմբերի օբյեկտներն
առանց «ավելորդ» հայտանիշների: Բնական է ենթադրել, որ եթե
որևէ հայտանիշ շատ է հանդիպում բոլոր փակուղային թեստորնե
րի բազմությունում, ապա այն ավելի «կարևոր» կլինի: Այս միտքը
բերում է ստորև նշված հասկացությունների ներմուծմանը:

T աղ յուսակի (T1, T2, …, Tq) տրոհման բոլոր փակուղային
թեստորների քանակը նշանակենք k–ով, իսկ այն փակուղային
թեստորների քանակը, որոնց մեջ հանդիպում է j–րդ սյունակը՝
k(j)–ով:
Ներմուծենք «հայտանիշի տարբերակող կշիռ» հասկացու
թյունը, որը ցույց է տալիս դիտարկվող երևույթում նրա կարևորու
թյան կամ արժևորման չափը և կարող է հիմք հանդիսանալ հայ
տանիշների դասակարգման համար:
Սահմանում

7

(հայտանիշի

տարբերակող

կշիռ):

R(j)  =  k(j) / k թի
վը կոչ
վում է j–րդ հայտանիշի տարբերակող
կշիռ (j =  1, 2, …, n):
R(j) մեծությունը գնահատում է j–րդ հայտանիշի կարևորու
թյունը (ազդեցության ուժը)՝ ըստ x հատկության բավարարելու
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չափի, E բազմության Ei տրոհման դասերն ուսումնասիրելիս:
Կոնկրետ հետազոտություններում պարզվում է, որ մեծ տարբերա
կող կշիռ ունեցող հայտանիշներն ավելի որոշիչ են (ավելի ճիշտ են
բնութագրում դասերի տարբերակումը): Այսպիսով՝ հայտանիշ
ները կարելի է դասավորել տարբերակող կշիռների նվազման
կարգով և, ըստ այդ կարգի, տրոհել խմբերի (դասակարգել ըստ
կարևորության):

Նոր օբյեկտների դասակարգման խնդիր
Դիցուք ունենք նոր ուսումնասիրվող E' օբյեկտների բազմու
թյուն, որի յուրաքանչ յուր օբյեկտի համար հայտնի է, թե այն ինչ
չափով է բավարարում P բազմության հայտանիշներին, սակայն
պարզ չէ (կամ դժվարլուծելի խնդիր է), թե այն x հատկությամբ ինչ
չափով է օժտված (E–ի տրոհման որ դասում կներառվի): Ստորև
առաջարկվում են մեթոդներ, որոնք հնարավորություն են տալիս

E բազմության տրոհումը և հայտանիշների տարբերակող կշիռնե
րի հաշվարկները օգտագործելով՝ որոշակի չափով պարզելու այդ
հարցը:
Դիցուք t՛j– ն ցույց է տալիս, թե տրված e՛∈ E՛ օբյեկտն ինչ
չափով է բավարարում P բազմության j–րդ հայտանիշին: Նշա
s

նակենք t ij–ով Ts ենթաաղ յուսակի տարրերը (s  =  1, 2, …, q;

i  =  1,  2,  …, Es; j = 1, 2, …, n):
Նոր օբյեկտի դասակարգման Ι եղանակ
|E |

Դիտարկենք e՛(Ts) = (Σi =s1 Σ j =1 |t ij–t՛j|) / |Es| մեծությունները
n

s

(s  =  1, 2, …, q), որոնք ցույց են տալիս (t՛1, t՛2, …, t՛n) վեկտորի
«մոտիկության» հարաբերական քանակները Ts ենթաաղ յուսակ
ների տողերի հետ, այլ կերպ՝ Es դասի օբյեկտների ցուցանիշներին
e՛ օբյեկտի համապատասխան ցուցանիշների մոտիկությունը:
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Դիցուք mins = 1, 2, …, q{e՛(Ts)} = e՛(Tv) միակն է, ապա կանխա
տեսվում է, որ e՛–ը կներառվի Ev դասում: Հակառակ դեպքում պա
հանջվում են լրացուցիչ հետազոտություններ:

Նոր օբյեկտի դասակարգման ΙΙ եղանակ
n

|E |

Հաշվենք (e՛(Ts ,  R)=(Σ j =1 R(j)æΣi =s1|tij – t՛j|) / |Es| մեծություն
ները (s  =  1,  2,  …,  q), որոնցում արդեն հաշվի են առնվում ոչ մի
այն Es դասի օբյեկտների ցուցանիշներին e՛–ի համապատասխան
ցուցանիշների մոտիկությունը, այլև այդ ցուցանիշների կարևորու
թյունը:
Դիցուք mins = 1, 2, …, q {e՛(Ts)} = e՛(Tv , R) միակն է, ապա կան
խատեսվում է, որ e՛–ը կներառվի Ev դասում: Հակառակ դեպքում
պահանջվում են լրացուցիչ հետազոտություններ:
Այսպիսով՝ օգտագործելով Ι կամ ΙΙ եղանակները՝ կկարո
ղանանք ճանաչման միջոցով դասակարգել E՛ բազմության բոլոր
օբյեկտները:
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1.3. Ճ
 անաչողության և դասակարգման
ցուցադրական օրինակներ
Ինքնին հասկանալի է, որ ճանաչողության և դասակարգման
կոնկրետ հետազոտություններում ստացվող արդյունքներն իրակա
նությանը մոտ կլինեն այնքանով, որքանով մեծաթիվ, համընդգրկուն
լինեն դիտարկվող օբյեկտների բազմությունները, հայտանիշները
հնարավորինս համարժեք արտացոլեն հետազոտվող երևույթները:
Այս բաժնում կփորձենք պարզագույն միկրոօրինակների միջոցով
լուսաբանել 1.1 և 1.2–ում տրված հասկացությունները:

Օրինակ 1 (հիվանդության ախտորոշման խնդիր)
Այս օրինակում ուսումնասիրվում են սրտամկանի ինֆարկտ
ստանալու հանգամանքները: Այլ կերպ, թե մարդուն բնորոշ ինչ
պիսի հայտանիշներ և ինչ չափով կարող են ազդել այդ հիվան
դության առաջացման վրա: Դիցուք E  =  {e1, e2, e3, e4, e5, e6}–ը
մարդկանց բազմություն է, ովքեր ստացել են սրտամկանի ին
կու
թյուն) և այժմ բուժ
ման փու
լում են, իսկ
ֆարկտ (x հատ

P  =  {p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7}–ը այնպիսի հայտանիշների բազ
մություն է, որի տարրերը կարող են էականորեն (ինչ–որ չափով)
առնչվել նշված հիվանդության ի հայտ գալուն: Ընդ որում՝ r = 2,

tij  =  1, եթե i–րդ մարդը բավարարում է j–րդ հայտանիշին, հակա
ռակ դեպքում tij  =  0: Ներկայացնենք հայտանիշները.
(p1) անձը ամուսնացած չէ (մշտական զուգընկեր չունի),
(p2) ունի վատ ժառանգականություն (ծնողները կամ մոտ
հարազատները հիվանդացել են այդ հիվանդությամբ),
(p3) ունի առողջ ապրելակերպ ( սպորտով է զբաղվում և այլն),
(p4) ծխում է,
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(p5) տարիքը գերազանցում է 45–ը,
(p6) օգտագործում է ալկոհոլային խմիչքներ,
(p7) ունի շագանակագույն աչքեր:
Ստորև բերվում է հարցման արդյունքների T աղ յուսակը
(աղ յուսակ 1):
T

Աղ յուսակ 1

Հայտանիշներ
(Pj)

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

e1

1

0

0

1

1

0

1

e2

1

1

0

1

1

0

1

e3

1

0

1

1

0

1

1

e4

1

1

1

0

0

0

1

e5

0

1

1

0

1

0

1

e6

0

1

1

1

0

0

1

Մարդիկ (ei)

Հաշվարկներ կատարելով՝ կստանանք, որ T աղ յուսակի բո
լոր փակուղային թեստերն են՝ <1,2,5>, <2,4,5>, <1,2,3,4>, <1,2,4,6>:
Աշխատանքում մենք չենք անդրադառնալու տրված աղ յու
սակի բոլոր փակուղային թեստերը և թեստորները գտնելու ալ
գորիթմներին: Ապացուցված է [3], որ նշված խնդիրները պատ
կանում են NP–լրիվ (դժվարլուծելի) խնդիրների դասին, որոնց
լուծման համար մինչ այժմ չեն գտնվել արդյունավետ ալգորիթմ
ներ: Փակուղային թեստեր և թեստորներ գտնելու համար մենք
օգտվել ենք [3,9,10]–ում նկարագրված ալգորիթմներից, որոնք,
սակայն, խնդրի մեծ չափերի դեպքում դժվար են իրացվում:
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Ցույց տանք, թե ինչու է <1,2,5>–ը T աղ յուսակի համար փա
կուղային թեստ:
ա) <1,2,5>–ը T–ի համար թեստ է (տե՛ս սահմանում 1), քանի
որ այդ աղ յուսակի առաջին, երկրորդ և հինգերորդ սյունակներով
առաջացած ենթաաղ յուսակում բոլոր տողերը իրարից տարբեր
վում են: Այսինքն՝ E բազմության բոլոր 6 օբյեկտները (մարդիկ) p1,

p2 և p5 հայտանիշներով իրարից տարբերվում են:
Աղ յուսակ 2
Հայտանիշներ
(Pj)

P1

P2

P5

1
1
1
1
0
0

0
1
0
1
1
1

1
1
0
0
1
0

Մարդիկ (ei)

e1
e2
e3
e4
e5
e6

բ) <1,2>–ը T աղ յուսակի համար թեստ չէ, քանի որ, օրինակ,

e1 և e3 օբյեկտները p1 և p2 հայտանիշներով չեն տարբերվում:
Աղ յուսակ 3
Հայտանիշներ
(Pj)

P1

P2

1
1

0
0

Մարդիկ (ei)

e1
e3
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Նույն կերպ դժվար չէ ստուգել, որ <1,5>–ը և <2,5>–ը T աղ յու
սակի համար թեստ չեն:
ա)–ից և բ)–ից հետևում է, որ <1,2,5>–ը T–ի համար փակու
ղային թեստ է (տե՛ս սահմանում 2):
Շարունակելով հաշվարկները՝ կունենանք՝ k  =  4, k(1)  =  3,

k(2)  =  4, k(3)  =  1, k(4)  =  3, k(5)  =  2, k(6)  =  1, k(7)  =  0, իսկ հայ
տանիշների տեղեկատվական կշիռները (ըստ սահմանում 3–ի)
կլինեն՝ P(1)  =  3/4, P(2)  =  1, P(3)  =  1/4, P(4)  =  3/4, P(5)  =  2/4,

P(6)  =  1/4, P(7)  =  0:
Կատարենք հայտանիշների տեղեկատվական կշիռների դա
սակարգում (ըստ սրտամկանի ինֆարկտ ստանալու ավելի մեծ
հավանականության) և մեկնաբանենք արդյունքները:
(Ι խումբ) P(2)  =  1 		

(վատ ժառանգականություն),

(ΙΙ խումբ) P(1)  =  P(4)  =  3/4 (ամուսնացած չէ, ծխում է),
(ΙΙΙ խումբ) P(5)  =  2/4

(տարիքը մեծ է 45–ից),

(ΙV խումբ) P(3)  =  P(6)  =  1/4

(ունի

առողջ

ապրելակերպ,

օգտագործում է ալկոհոլ),
(V խումբ) P(7)  =  0 		

(ունի շագանակագույն աչքեր):

Դիտարկված օրինակի համար պարզվում է, որ սրտամկանի
ինֆարկտ ստացած մարդկանց համար ըստ կարգի ամենակարևոր
(որոշիչ) հատկանիշներն են՝
ա) վատ ժառանգականությունը,
բ) ամուսնացած չլինելը և ծխելը,
գ) տարիքը (> 45),
դ) առողջ ապրելակերպը և ալկոհոլ օգտագործելը,
ե) շագանակագույն աչքեր ունենալը բոլորովին կարևոր չէ:
Մեկնաբանենք դասակարգումը՝ օրինակ P(2)  =  1 և P(5)  =  2/4
թվերը: Ι խմբի հայտանիշի տեղեկատվական կշիռը 2 անգամ մեծ է
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ΙΙΙ խմբի հայտանիշի տեղեկատվական կշռից, այսինքն՝ վատ ժա
ռանգականություն ունեցող մարդկանց մոտ (անկախ տարիքից)
սրտամկանի ինֆարկտ ստանալու հավանականությունն առն
վազն 2 անգամ մեծ է, քան 45–ից մեծ տարիք ունեցող (սակայն լավ
ժառանգականություն ունեցող) մարդկանց մոտ:
Այժմ հաշվարկենք օբյեկտների տեղեկատվական կշիռները՝
ըստ սահմանում 4–ի:

Լ = Σ7(i = 1) P(i)  =  14/4, e(1) = (P(1)æt11 + P(2)æt12 + P(3)æt13 +
+ P(4)æt14 + P(5)æt15 + P(6)æt16 + P(7)æt17)/L = (3/14æ1 + 1æ0 +
+ 1/4æ0 + 3/4æ1 + 2/4æ1 + 1/4æ0 + 0æ1)æ4/14 = (8/4)æ(4/14) =
=  8/14 նույն կերպ կստանանք՝ e(2) = 12/14, e(3) = 8/14, e(4) =
=  8/14, e(5) = 7/14, e(6) = 8/14:
Կատարենք օբյեկտների (մարդկանց) տեղեկատվական կշիռ
ների դասակարգում (նվազման կարգով) և մեկնաբանենք ստաց
ված որոշ արդյունքներ:
(Ι խումբ)
(ΙΙ խումբ)
(ΙΙΙ խումբ)

e(2) = 12/14
e(1) = e(3) = e(4) = e(6) = 8/14
e(5) = 7/14

e2 (երկրորդ) օբյեկտի տեղեկատվական կշիռն ամենամեծն է՝
12/14: Հետևաբար, նա այն մարդկանց «տիպիկ» ներկայացուցիչն է,
ովքեր ամենամեծ հավանականությունն ունեն սրտամկանի ին
ֆարկտ ստանալու: Այդ մարդու հայտանիշներն են (տե՛ս T աղ յու
սակի երկրորդ տողը)՝ ամուսնացած չէ կամ մշտական զուգընկեր
չունի, ունի վատ ժառանգականություն, չունի առողջ ապրելակերպ,
ծխում է, տարիքը գերազանցում է 45–ը, ալկոհոլային խմիչքներ չի
օգտագործում, ունի շագանակագույն աչքեր (որը էական չէ):

e5 (հինգերորդ) օբյեկտի տեղեկատվական կշիռն ամենա
փոքրն է հետազոտվող E բազմությունում՝ 7/14: Հետևաբար նման
բնութագրիչներ ունեցող մարդիկ ավելի քիչ հավանականություն
ունեն սրտամկանի ինֆարկտ ստանալու: Իրոք, պարզվում է, որ
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6 անձից բաղկացած այս խմբից միայն հինգերորդն է, որ տարած
ված ինֆարկտ չի տարել, նրա մոտ այն ավելի թույլ է արտահայտ
վել, և բուժումը շատ ավելի արդյունավետ է անցնում: Նրա «լավ»
հայտանիշներն են՝ ամուսնացած է, չի ծխում, ունի առողջ ապրե
լակերպ, չի օգտագործում ալկոհոլային խմիչքներ: Սակայն ան
հրաժեշտ է հաշվի առնել, որ հինգերորդ մարդու տեղեկատվական
կշիռն այնքան էլ չի տարբերվում միջին տեղեկատվական կշռից:
Այժմ քննարկենք նոր օբյեկտի ճանաչման հարցը: Ենթադրենք
ունենք նոր ուսումնասիրվող երեք օբյեկտներ` e7, e8, e9, որոնց հա
մար P բազմության հայտանիշներին բավարարելու ցուցանիշնե
րը հայտնի են, սակայն մեզ համար պարզ չէ՝ նրանք սրտամկանի
ինֆարկտ ստացել են (կամ գտնվում են ռիսկային գոտում), թե ոչ:
Ստորև T՛ աղ յուսակում բերված են այդ ցուցանիշների արժեքները:
T՛

Աղ յուսակ 4

Հայտանիշներ
(Pj)

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

e7

1

1

0

1

0

1

0

e8

1

0

1

0

1

1

1

e9

0

0

1

0

1

1

1

Մարդիկ (ei)

Կատարենք հաշվարկներ և տանք որոշ մեկնաբանություններ:

e7  (T)  =  11/14, e8  (T)  =  7/14, e9  (T)  =  4/14, min(T)  =  7/14,
max(T)  =  12/14:
max(T)  >  e7 (T)  >  e8 (T) = min(T), հետևաբար e7 և e8 մար
դիկ կա՛մ ստացել են սրտամկանի ինֆարկտ, կա՛մ ռիսկային գո
տում են: Ընդ որում, քանի որ e7 (T)–ն մոտ է max(T)–ին, ապա e7
մարդը ռիսկի Ι խմբում է: Այսինքն՝ նա այն մարդկանց «տիպիկ»
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ներկայացուցիչն է, ովքեր մեծ հավանականություն ունեն ինֆարկտ
ստանալու կամ արդեն ստացել են: Քանի որ e8 (T) = min(T), ապա

e8 անձի մոտ այդ հավանականությունը փոքր է:
e9 (T) = 4/14 < min(T) = 7/14, հետևաբար e9 անձի մոտ
նշված հիվանդության ի հայտ գալը քիչ հավանական է: e9 մարդու
լավ բնութագրիչներն են՝ ամուսնացած է, չունի վատ ժառանգա
կանություն, ունի առողջ ապրելակերպ, չի ծխում: Չնայած տարի
քը մեծ է 45–ից և օգտագործում է ալկոհոլային խմիչքներ (հավա
նաբար չափավոր, այդ մասին ավելի շատ ինֆորմացիա չունենք՝

(t՛ij) є {0,1}), այդ մարդը սրտամկանի ինֆարկտ ստանալու ռիսկի

գոտուց դուրս է:

Օրինակ 2 (ձեռնարկություններում կադրերի արտահոսքի
ուսումնասիրման խնդիր [8])
Դիցուք E  =  {e1, e2, e3, e4, e5}–ը միևնույն քաղաքում գտնվող
արտադրական ձեռնարկությունների բազմություն է, որոնցում
կադրերի արտահոսքը էականորեն ցածր է քաղաքում այդ ցուցա
նիշի միջին շեմից (x հատկություն): Ուսումնասիրվում է ձեռնարկու
թյուններից կադրերի արտահոսքի խնդիրը, այսինքն՝ թե ինչպիսի
հայտանիշներ և ինչ չափով կարող են ազդել ձեռնարկություննե
րից կադրերի արտահոսքի հարաբերական քանակը ցածր լինե
լու վրա: P  =  {p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7}–ը այնպիսի հայտանիշների
բազմություն է, որի տարրերը էականորեն (ինչ–որ չափով) առնչ
վում են նշված պրոբլեմի հետ: r = 6, այսինքն՝ tij є {0, 1, 2, 3, 4, 5},

ընդ որում՝ որքան i–րդ ձեռնարկությունում j–րդ հայտանիշն ավե
լի լավ դիրքում է, այնքան համապատասխան tij– ն մեծ է:
Թվարկենք դիտարկվող հայտանիշները.

(p1) աշխատանքային պայմաններ,
(p2) ս
 ոցիալական ենթակառուցվածքների առկայություն
(բնակարանային պայմաններ, կուլտուր–կենցաղային
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օբյեկտների առկայություն, հանգստի անցկացման
պայմաններ և այլն),

(p3) ձ
 եռնարկության գտնվելու վայրը (հեռավորությունը
կենտրոնից, տրանսպորտի մատչելիություն, սոցիալ–
էկոլոգիական միջավայր և այլն),

(p4)  ձեռնարկության ղեկավար պաշտոններում կանանց հա
րաբերական թվաքանակ,

(p5)  եկամուտներ (աշխատավարձ և այլ տիպի եկամուտներ),
(p6) ո
 րակավորման և պաշտոնի բարձրացման հեռա
նկարներ,

(p7) ձ
 եռնարկության աշխատողների կազմում ծխողների
հարաբերական թվաքանակ:
Ձեռնարկություններում հայտանիշների բնութագրիչ թվերը
բերված են T աղ յուսակում:

T

Աղ յուսակ 5

Հայտանիշներ
(Pj)

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

e1

5

5

4

2

5

2

3

e2

4

4

5

1

3

2

3

e3

0

3

3

3

4

2

3

e4

2

5

2

5

3

3

3

e5

4

2

5

4

2

2

3

Ձեռն. (ei)

Համապատասխան հաշվարկներ կատարելով՝ կստանանք

T աղ յուսակի բոլոր փակուղային թեստերը.
<4>, <1,2>, <1,5>, <2,3>, <2,5>, <2,6>, <3,5>, <5,6>:
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k = 8, k(1) = 2, k(2) = 4, k(3) = 2, k(4) = 1, k(5) = 4, k(6) = 2,
k(7) = 0:
Ըստ սահմանում 3–ի՝ հայտանիշների տեղեկատվական կշիռ
ները կլինեն.

P(1) = 2 ⁄ 8, P(2) = 4 ⁄ 8, P(3) = 2 ⁄ 8, P(4) = 1 ⁄ 8, P(5) = 4 ⁄ 8,
P(6) = 2 ⁄ 8, P(7) = 0:
Կատարենք հայտանիշների տեղեկատվական կշիռների դա
սակարգում՝ ըստ կադրերի արտահոսքը հարաբերականորեն
փոքր լինելու պայմանի, և մեկնաբանենք ստացված արդյունք
ները:
(Ι խումբ) P(2) = P(5)

= 4/8 (սոցիալական ենթակառուց

վածքների առկայություն, եկամուտներ),
(ΙΙ խումբ) P(1) = P(3) = P(6) = 2/8 (աշխատանքային պայ
մաններ, ձեռնարկության գտնվելու վայրը, որակավորման և պաշ
տոնի բարձրացման հեռանկարներ),
(ΙΙΙ խումբ) P(4) = 1/8 (ձեռնարկության ղեկավար պաշտոննե
րում կանանց հարաբերական թվաքանակ),
(ΙV խումբ) P(7) = 0 (ծխողների հարաբերական թվաքանակ):
Այսպիսով պարզվում է, որ ըստ նվազման կարգի՝ կադրերի
արտահոսքի հարաբերականորեն ցածր լինելու պայմաններն են՝
ա) եկամուտները և սոցիալական ենթակառուցվածքների առ
կայությունը,
բ) աշխատանքային պայմանները, ձեռնարկության գտնվելու
վայրը, որակավորման և պաշտոնի բարձրացման հեռա
նկարները,
գ) ձեռնարկության ղեկավար պաշտոններում կանանց հարա
բերական քանակությունը,
դ) ծխողների

հարաբերական

վին էական չէ:

26

քանակությունը

բոլորո

Դիսկրետ մոդելավորումը ճանաչողության և դասակարգման խնդիրներում

Ընդ որում՝ Ι խմբի հայտանիշների տեղեկատվական կշիռնե
րը 2 անգամ մեծ են ΙΙ խմբի հայտանիշների տեղեկատվական կշիռ
ներից և 4 անգամ մեծ են ΙΙΙ խմբի հայտանիշի տեղեկատվական
կշռից: Այսինքն՝ ձեռնարկություններում կադրերի արտահոսքը
հարաբերականորեն ցածր լինելու խնդիրն ուսումնասիրելիս
պարզվեց, որ Ι խմբի հայտանիշները 2 անգամ ավելի կարևոր են,
քան ΙΙ խմբինը և 4 անգամ ավելի կարևոր են, քան ΙΙΙ խմբինը:
Այժմ օգտվելով սահմանում 4–ից՝ հաշվարկենք օբյեկտների
տեղեկատվական կշիռները.
L = 5æΣ7i=1 p(i)= 75 , e(1) = 64 , e(2) = 51 , e(3) = 41 ,
8
75
75
75
e(4)  =   51 , e(5) = 42 :
75
75
Կատարենք օբյեկտների տեղեկատվական կշիռների դասա
կարգում (նվազման կարգով) և մեկնաբանենք որոշ արդյունքներ:
e(1) = 64 ,
(Ι խումբ)
75
e(2) = e(4) = 51 ,
(ΙΙ խումբ)
75
42
(ΙΙΙ խումբ)
e(5) = , e(3) = 41 :
75
75
e1 (առաջին) ձեռնարկության տեղեկատվական կշիռն ամե
նամեծն է՝ 64/75: Հետևաբար, այն «տիպիկ» ներկայացուցիչն է այն
արտադրական ձեռնարկությունների, որոնցում կադրերի արտա
հոսքի ցուցանիշը էականորեն ցածր է քաղաքում այդ ցուցանիշի
միջին շեմից: Այդ ձեռնարկության լավ բնութագրիչներն են (տե՛ս
աղ յուսակ 2–ի առաջին տողը) աշխատանքային պայմանները, սո
ցիալական ենթակառուցվածքների առկայությունը և եկամուտ
ները (t11 = t12 = t15 = 5): Նկատենք, որ թվարկված երեք լավ հայ
տանիշներից երկուսը հայտանիշների Ι խմբում են, այսինքն՝ այդ
հայտանիշներն ամենակարևորն են ուսումնասիրությունում: Առա
ջին ձեռնարկության գտնվելու վայրը նույնպես լավ ցուցանիշ ունի՝

t13  =  4: Մնացած երեք ցուցանիշները՝ ձեռնարկության ղեկավար
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պաշտոններում կանանց հարաբերական թվաքանակ, որակա
վորման և պաշտոնի բարձրացման հեռանկարներ, ծխողների հա
րաբերական թվաքանակ, միջին մակարդակի են (t14  =  t16  =  2,

t17  =  3):
Նկատենք, որ թվարկված վերջին երեք հայտանիշները հայ
տանիշների վերջին խմբերում են (ΙΙΙ և ΙV), այսինքն՝ այդ հայտա
նիշներն այնքան էլ էական չեն:

Օրինակ 3 (հիփոթեքային վարկ տրամադրելու գործընթա
ցի ուսումնասիրման խնդիր)
Ստորև բերված աղ յուսակում զետեղված է 6 վարկառուների
մասին տեղեկատվություն 8 հայտանիշների վերաբերյալ:
T

Աղ յուսակ 6

Հայտանիշներ
(Pj)

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

e1

1

0

1

1

0

1

1

1

e2

0

1

1

0

1

1

0

1

e3

1

1

1

0

1

0

1

1

e4

1

1

0

1

1

1

0

1

e5

0

1

1

1

1

0

1

1

e6

1

0

1

0

1

1

1

1

Վարկառուներ(ei)

Հայտանիշներն են՝

(p1) վարկառուի ընտանիքի բյուջեն ցածր չէ 400 հազ. դրամից,
(p2) այլ վարկերի բացակայությունը,
(p3) ընտանիքում չկան ուսանողներ,
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(p4) ընտանիքի միջին սպառողական զամբյուղն ապահով
ված է,

(p5) վարկառուի աշխատավարձը գերազանցում է 180 հազ.
դրամը,

(p6) վարկառուն ունի դրական վարկային պատմություն,
(p7) վարկառուի տարիքը չի գերազանցում 50–ը,
(p8) վարկառուն արական սեռի քաղաքացի է:
Հաշվարկների արդյունքում ստացվում է աղ յուսակ 6–ի բոլոր
փակուղային թեստերի բազմությունը.

<1,2,4>, <2,4,6>, <2,4,7>, <4,6,7>, <1,2,5,6>, <1,2,5,7>,
<1,3,4,6>, <1,3,5,6>, <1,4,5,6>, <1,5,6,7>:
Հաշվենք հայտանիշների տեղեկատվական կշիռները և դա
սավորենք նվազման կարգով՝ ըստ կարևորության.
P(1) = 7 , P(6) = 7 ,
(I խումբ)
10
10
P(4) = 6 ,
(II խումբ)
10
P(2) = 5 , P(5) = 5 ,
(III խումբ)
10
10
P(7) = 4 ,
(IV խումբ)
10
P(3) = 2 ,
(V խումբ)
10
(VI խումբ)

P(8) = 0,

Հետևաբար, վարկ տրամադրելու համար ամենակարևոր հայ
տանիշներն են` վարկառուի ընտանեկան բյուջեն, դրական վար
կային պատմությունը, ընտանիքի միջին սպառողական զամբյուղի
ապահովումը, այլ վարկերի բացակայությունը և աշխատավարձի
չափը, իսկ մյուս երեք հայտանիշները քիչ կարևոր են:
Վարկառուների տեղեկատվական կշիռներն են`
L = Σ8i=1 P(i)= 36 ,
10
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(

)

e(1) = 7 + 2 + 6 + 7 + 4 æ 10 = 26 , e(2) = 19 , e(3) = 23 , e(4) = 30 ,

10
22
25
e(5) = , e(6) = :
36
36

36

36

36

36

36

Տիպիկ վարկառուն e4–ն է, որի բոլոր ցուցանիշները լավն են,
բացի այն, որ նրա ընտանիքում կան ուսանողներ, և տարիքը գե
րազանցում է 50–ը:
Դժվար չէ ստուգել երկու նոր՝ e7 և e8 պոտենցիալ վարկ ստա
ցողների վարկի տրամադրումը կամ մերժումը, եթե նոր վարկա
ռուներն, ըստ 8 հայտանիշների, ունեն հետևյալ բնութագրերը՝

e7  =  (100 11110), e8   =   (0 0 1 0 1 0 11):

Հաշվարկի արդյունքում կունենանք. e(7)  =   29 և e(8)  =   11 ,
36
36
min(T) =   19 , max(T) =   30 : Հետևաբար կպարզվի, որ e7 բնութագ
36
36
րերով անձը կարող է հավակնել վարկ ստանալուն, իսկ e8–ը՝ ոչ:

e8 անձի վատ ցուցանիշներն են՝ ընտանեկան բյուջեն 400 հազ. դրա
մից քիչ է, ունի այլ վարկեր, ընտանիքի միջին սպառողական զամ
բյուղն ապահովված չէ, դրական վարկային պատմություն չունի:

Օրինակ 4 (հիվանդների դասակարգման ժամանակ հայ
տանիշների կարևորության որոշում)
Դիտարկենք

օրինակ

1–ում

նկարագրված

E  =  {e1,  e2,  e3,  e4,  e5,  e6,  e7,  e8,  e9}
մարդկանց
բազմությու
նը և P  =  {p1,  p2,  p3,  p4,  p5,  p6,  p7} հայտանիշների բազմությու
նը: E–ն տրոհենք q  =  2 դասերի՝ ըստ սրտամկանի ինֆարկտ
ստանալու հավանականության նվազման կարգի՝ E  =  E1    E2,
որտեղ E1  =  {e1,  e2,  e3,  e4,  e5,  e6,  e7}–ը հիվանդների դասն է,
E2  =  {e5,  e8,  e9}–ը առողջների դասը: Համապատասխանաբար
երկու աղ յուսակների տրոհենք նաև T ցուցանիշների աղ յուսակը՝
T  =  T1    T2 (աղ յուսակ 7):
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T  =  T1    T2
Հայտանիշներ
(Pj)

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

e1

1

0

0

1

1

0

1

e2

1

1

0

1

1

0

1

e3

1

0

1

1

0

1

1

e4

1

1

1

0

0

0

1

e5

0

1

1

1

0

0

1

e6

1

1

0

1

0

1

0

e7

0

1

1

0

1

0

1

e8

1

0

1

0

1

1

1

e9

0

0

1

0

1

1

1

Մարդիկ(ei)

Դասեր

Աղ յուսակ 7

E1

E2

T աղ յուսակի (T1, T2) տրոհման բոլոր փակուղային թեստոր
ների բազմությունն է՝ <1, 2, 4>, <1, 5, 6>, <4, 5>, <3, 5>, <1, 4, 6>:
Հաշվենք հայտանիշների տարբերակող կշիռները.

k = 5, k(1) = 3, k(2) = 1, k(3) = 1, k(4) = 3, k(5) = 3,
k(6) = 2, k(7) = 0
R(1) = 3 , R(2) = 1 , R(3) = 1 , R(4) = 3 , R(5) = 3 ,
5

5

R(6) = 2 , R(7) =0:

5

5

5

5
Դասակարգենք տարբերակող կշիռները և մեկնաբանենք

որոշ արդյունքներ:
(Ι խումբ)
(ΙΙ խումբ)
(ΙΙΙ խումբ)
(ΙV խումբ)

R(1) = R(4) = R(5) = 3/5,
R(6) = 2/5,
R(2) = R(3) = 1/5,
R(7) = 0:
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Այսպիսով՝ պարզվում է, որ նշված ինը մարդկանց՝ ըստ սրտա
մկանի ինֆարկտ ստանալու հավանականության, E1 (հիվանդներ),

E2 (առողջներ) դասերի տարբերակման կարևոր (որոշիչ) հայտա
նիշներն են՝
ա) ամուսնացած չէ, ծխում է, տարիքը > 45–ից (Ι խումբ),
բ) օգտագործում է ալկոհոլ (ΙΙ խումբ),
գ) վատ

ժառանգականությունը,

առողջ

ապրելակերպը

(ΙΙΙ խումբ),
դ) սև մազեր ունենալը (բոլորովին կարևոր չէ) (ΙV խումբ):
Կարելի է բացատրել, օրինակ, թե ինչու է վատ ժառանգականու
թյունն ընկել մեծ համարի խմբում: Այսինքն՝ այդ հայտանիշը (E1, E2)
տրոհման դասերի տարբերակման համար այնքան էլ կարևոր չէ:
Քանի որ մարդկանց ժառանգականությունը փոխել հնարավոր չէ,
ապա, բնականաբար, այդպիսի մարդիկ կարող են լինել և՛ E1 և՛ E2
բոլոր տրոհման դասերում: Իսկ ամուսնացած չլինելը, ծխելը և տա
րիքը կարևոր հայտանիշներ են դասերը տարբերակելու համար:
Այժմ դիտարկենք նոր օբյեկտների դասակարգման խնդիրը:
Ենթադրենք՝ ունենք երկու նոր զննվող՝ e10, e11 անձինք, որոնց հա
մար հայտանիշներին բավարարելու ցուցանիշները հայտնի են,
սակայն պարզ չէ, թե նրանք <E1, E2> տրոհման դասերից որում
կներառվեն՝ առողջների՞, թե՞ հիվանդների: Ստորև բերված T՛
աղ յուսակում ներկայացված են այդ տվ յալները:

T՛

Աղ յուսակ 8

Հայտանիշներ
(Pj)

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

e10

1

1

0

1

1

1

1

e11

0

0

0

0

1

1

1

 Մարդիկ(ei)
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Նոր օբյեկտի դասակարգման երկու եղանակներով կատա
րենք հաշվարկներ:
Ι եղա
( նակ
)
[
( )( )
[
( )
( )
[
( )( )
[
( )

II եղանակ
ΙΙ
II
(
)
[
( ( )
[
(
(
[
( ( )
[
(
)

(

)

(

)

(

(

)
)
)
)

– ը կներառվի հիվանդների խմբում:
:

– ը կներառվի առողջների խմբում:
:

(

)

(

)

(

:

–

)

(

:

–

)

)

)

–ը կներառվի հիվանդների խմբում::

:

–

–ը կներառվի առողջների խմբում::

:

–

Այսպիսով՝ երկու եղանակներով էլ պարզվեց, որ e10 անձը
բում, իսկ e11 անձը՝ առողջների:
կներառվի հիվանդների E1 խմ
Նույն արդյունքը կարելի է ստանալ՝ լուծելով նոր օբյեկտի ճանաչ
ման խնդիրը T1 կամ T2 աղ յուսակների համար (տե՛ս օրինակ 2):
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ԳԼՈՒԽ 2. Կիրառական որոշ դիպաշարեր
Փոխված` կստանան մի նոր կերպարանք:
Ասպարեզ կգան գործերը ծածուկ…
Գ. Նարեկացի

Բազմաչափ օբյեկտների բազմությունների հետազոտման
մեթոդները տարբեր են: Օրինակ՝ կլաստերային վերլուծությունը
[5,6,7] հնարավորություն է տալիս հեռավորության որևէ չափման
եղանակ ընտրելով` տրոհել օբյեկտների բազմությունը համասեռ
կոմպակտ կլաստերների, խմբերի (դասերի) այնպես, որ տրոհման
խմբերը միմյանցից հեռու լինեն (տարբերվեն), իսկ յուրաքանչյուր
խմբում օբյեկտները միմյանց մոտ լինեն: Որոշ դեպքերում տրոհ
ման խմբերն ունենում են իրենց «կենտրոնները» (տիպական
օբյեկտը): Թեստային հետազոտման մեթոդները և կլաստերային
վերլուծության մեթոդներն ունեն որոշակի ընդհանրություններ:
Երկու մեթոդներում էլ դիտարկվում են օբյեկտների վերջա
վոր բազմություններ, այդ օբյեկտներին բնորոշ հայտանիշների
բազմություններ և փորձագիտական կամ անմիջական չափում
ների արդյունքների հիման վրա ստացված բնութագրիչների (ար
ժեքների, ցուցանիշների) աղ յուսակներ, որոնց տարրերը ցույց են
տալիս, թե յուրաքանչ յուր օբյեկտ ինչ չափով է բավարարում հայ
տանիշներից յուրաքանչ յուրին: Սակայն տարբեր են օբյեկտների
հեռավորության չափման եղանակները:
Կլաստերային վերլուծություններում հաշվի չի առնվում հայ
տանիշների կարևորությունը, իսկ օբյեկտների հեռավորության
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չափերը որոշվում են քանակական (գծային, էվկլիդյան, Մինկովս
կու ընդհանրացված աստիճանային) կամ որակական (անվանում
ների սանդղակ, կարգային սանդղակ) հեռավորություններով, և
ըստ որևէ ընտրված հեռավորության՝ կատարվում է օբյեկտների
դասակարգում (տրոհում խմբերի):
Թեստային հետազոտություններում նախ որոշվում են հայ
տանիշների կարևորությունները (տեղեկատվական կշիռները),
այնուհետև դրանց միջոցով՝ օբյեկտների տեղեկատվական կշիռ
ները, ապա այդ հաշվարկների հիման վրա, կատարվում է օբյեկտ
ների դասակարգում: Եթե կլաստերային վերլուծությունում երկու
օբյեկտներ մոտ են (նույն դասից են), ապա թեստային հետազոտ
ման արդյունքում նույնպես այդ երկու օբյեկտները (համարյա
միշտ) կլինեն նույն դասից: Հակառակը միշտ չէ, որ տեղի ունի:
Հնարավոր է, որ թեստային հետազոտման արդյունքում երկու
օբյեկտներ լինեն նույն դասից (տեղեկատվական կշիռները մոտ
լինեն), սակայն կլաստերային վերլուծությունում այդ օբյեկտներն
ընկնեն տարբեր տրոհման դասերում: Այդպես կարող է ստացվել,
քանի որ հայտանիշների տեղեկատվական կշիռները թեստային
հետազոտություններում ունեն որոշիչ դեր:
Թեստային հետազոտություններում օբյեկտների տրոհման
տարբեր դասերի համար որոշվում են այդ դասերը տարբերա
կող հայտանիշների կարևորությունը (հայտանիշի տարբերակող
կշիռ): Բացի այդ՝ տրոհման դասերն ունեն կարգ (լավ, միջին, վատ
և այլն):
Թեստային հետազոտություններում ուսումնասիրվում են
նաև նոր օբյեկտի ճանաչման և դասակարգման խնդիրներ:
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2.1. Ս
 ահմանադրականության մակարդակի
հետազոտման պայմանական օրինակ
Խնդիրը վերաբերելու է հասարակական կյանքի՝ մեր ժամա
նակներում առավել սևեռուն քննության առարկա հանդիսացող
այնպիսի երևույթի լուսաբանմանը, ինչպիսին սահմանադրակա
նության մակարդակի (ՍՄ) որոշման հիմնախնդիրն է երկրների
համեմատություններում:
Այստեղ բնավ նպատակ չունենք անդրադառնալու ՍՄ տա
րողունակ և բազմապլան՝ իրավական, ժողովրդավարական, սո
ցիալ–տնտեսական և այլ հատույթներով պարփակված հասկա
ցության պարզորոշմանը, իրականացնելու բովանդակային լուրջ
համեմատական վերլուծություններ: Դա պարզունակ կլիներ առն
վազն այն պատճառով, որ ՍՄ բնութագրող ինդիկատորները (հայ
տանիշները), հաշվարկվող ցուցիչները զերծ չեն պայմանականու
թյուններից, դրանց գնահատման մեթոդաբանությունը ինտենսիվ
գիտական մշակումների փուլում է:
Տարբեր գիտնականների կողմից առաջ են քաշվում սահ
մանադրականության մակարդակի գնահատման տարբեր չա
փանիշներ, տարբեր եզրեր: Իհարկե, եզրերից յուրաքանչ յուրի
անկատարությունը հանգեցնում է ամբող ջական համակարգի թե
րարժեքության:
Սահմանադրականության համաթվի տվ յալների աղբյուրնե
րը բազմաթիվ են (տե՛ս հավելված 2): Ամենատարբեր բազմաչափ
երևույթները բնութագրող համաթվերը (մրցունակություն, տնտե
սական ազատություն և այլն` տնտեսության ոլորտում) տարեց
տարի աճում են, ներկայումս հասնում շուրջ 200–ի, որոնց մասին
ամփոփ տեղեկույթ կարելի է գտնել [11,12]–ում: Երկրների սահ
մանադրականության մակարդակի փոփոխություններն ու մի
տումները բացահայտելու համար անհրաժեշտ է դիտարկել հա
մապատասխան ցուցանիշների ժամանակային շարքերը, որոնց
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տվյալների բազան շատ դեպքերում հասանելի է: Իրավիճակի
գնահատման առավել համարժեք հետազոտությունները պահան
ջում են բազմաչափ վիճակագրական վերլուծություններ պանե
լային տվյալների հիման վրա:
Այդուհանդերձ, որպես դիսկրետ մոդելավորման կիրառու
թյուններից մեկը՝ զուտ ցուցադրական նպատակով կբերենք
այնպիսի ցուցանիշի քանակական գնահատմանն ու երկրների
համեմատություններում դրա դիտարկմանը, ինչպիսին սահմա
նադրականության կայունության ցուցանիշն է, որը որոշակի ինդի
կատորների (հայտանիշների) համակարգով հաշվարկվող ինտեգ
րալային ցուցանիշ է [1].

∑

[

(

(

(

)

)

)

∏

(

)], որտեղ

Ui–ն i–րդ երկրի սահմանադրականության կայունության ին
տեգրալային մակարդակն է,
xij–ն i–րդ երկրի j–րդ ինդիկատորի արժեքն է,

x (էտ)
–ն էտալոնային երկրի j–րդ ինդիկատորի արժեքն է,
j
γβj –ն զույգային կոռել յացիայի արժեքն է,
σ(xj)–ն j–րդ ինդիկատորի միջին քառակուսային շեղումն է
(i  =  1, 2, …n; j  =  1, 2, …m):
 ահմանադրականության կայունության ինտեգրալային ցու
Ս
ցանիշը որոշ հեղինակների կողմից հաշվարկվում է իրավական պե
տության, դեմոկրատական զարգացման և սոցիալ–տնտեսական
բնութագրիչների համախմբով: Մեր պայմանական օրինակում նե
րառվել են ցուցանիշներ առաջին երկու խմբերից: Որպես էտալոնային
երկրի ցուցանիշ՝ պայմանականորեն դիտարկվել է երկրների հա
մախմբի միջին արժեքը, որն այստեղ ունի սոսկ հաշվարկային բնույթ:
Սահմանադրականության կայունության ինտեգրալային ցու
ցանիշը հաշվարկվել է Freedom House–ի տվ յալների հիման վրա`
2014 թ. անցումային տնտեսությամբ երկրների կտրվածքով: Այդ
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տվ յալները ներկայացված են հավելված 1–ում՝ հետևյալ հապա
վումներով.
1. EP (Electoral Process) — ընտրական գործընթաց,
2. CS (Civil Society) — քաղաքացիական հասարակություն,
3. IM (Independent Media) — անկախ մեդիա,
4. NDG (National Democratic Governance) — ազգային դեմոկրա
տական կառավարում,
5. LDG (Local Democratic Governance) — տեղական դեմոկրա
տական կառավարում,
6. JFI (Judicial Framework and Independence) — անկախ դատա
կան համակարգ,
7. CO (Corruption) — կոռուպցիա,
8. DS (Democracy score) — դեմոկրատիայի աստիճան:
Հաշվարկների արդյունքում երկրները դասակարգվել են սահ
մանադրականության կայունության նվազման կարգով [–110; 87]
միջակայքում հետևյալ կերպ.

Գծապատկեր 1. Սահմանադրականության կայունության
ինտեգրալային ցուցանիշներ
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2.2. Պ
 այմանական օրինակի թեստային
հետազոտման որոշ դիպաշարեր
Օգտվելով անցումային տնտեսությամբ 29 երկրների ութ հայ
տանիշներով ներկայացված ցուցանիշների աղյուսակից (տե՛ս
հավելված 1)՝ կատարենք նշված երկրների որոշակի խմբերի թես
տային հետազոտություններ:

Դիպաշար 1. Առանձնացնենք այն երկրները, որոնք սահ
մանադրականության կայունության ինտեգրալային ցուցանիշով
զրոյին մոտ են (տե՛ս գծապատկեր 1) և միմյանցից տարբերվում են
առավել քիչ արտահայտված (տե՛ս հավելված 1): Երկրների այդ
խումբը հետևյալն է.
1.	 Չեռնոգորիա 		

(60)

2.	 Մակեդոնիա 		

(67)

3. Ալբանիա

(80)

		

4.	 Բոսնիա և Հերցեգովինա (77)
5. Ուկրաինա 			

(90)

6. Վրաստան			

(98)

Յուրաքանչ յուր երկրի համար փակագծերում նշված է աշ
խարհի երկրների շարքում տվ յալ երկրի տեղը՝ ըստ գնողունակու
թյան համարժեքով արտահայտված համախառն ազգային եկամ
տի ցուցիչի, որը բերված է 2012 թ. համար (աղբյուրը՝ ՀԲ կայքի
տվ յալները):
Տվ յալ երկրները ներառող ենթաաղ յուսակի համար փակու
ղային թեստերի բազմությունն է.

<1,4>, <1,5>, <5,6>, <5,7>,
<1,2,6>, <1,2,8>, <1,6,7>, <1,7,8>,
<2,3,4>, <2,3,5>, <2,3,6>, <2,3,8>, <2,4,5>, <2,4,8>, <2,6,7>,
<2,6,8>, <2,7,8>, <3,4,6>, <3,4,7>, <3,7,8>,<4,6,7>, <4,6,8>,
<4,7,8>,<6,7,8>:
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Որոշենք հայտանիշների տեղեկատվական կշիռները.

 = 24, k(1) = 6, k(2) = 11, k(3) = 7, k(4) = 9, k(5) = 5,
k
k(6) = k(7) = k(8) = 10, իսկ P(1) = 6⁄24, P(2) = 11⁄24,
P(3) = 7⁄24, P(4) = 9⁄24, P(5) = 5⁄24, P(6) = P(7) = P(8) = 10⁄24:
Հայտանիշների տեղեկատվական կշիռները դասակարգելով
նվազման կարգով՝ կարող ենք արձանագրել, որ «այլ հավասար
պայմանների դեպքում» սահմանադրականության կայունության
ինտեգրալային ցուցանիշով 0–ի շրջակայքում հայտնված 6 երկր
ների դասի համար, ըստ կարևորության նվազման կարգի, հայտա
նիշներն են.
I խումբը բնորոշվում է CS (քաղաքացիական հասարակու
թյուն) հայտանիշի ամենաբարձր արժեքով, այն է՝ P2 = 11⁄24, որն
ամենակարևորն է,
(II խումբ) P6  =  P7  =  P8  =  10⁄24 (անկախ դատական համա
կարգ, կոռուպցիա, դեմոկրատիայի աստիճան),
(III խումբ) P4  =  9⁄24 (ազգային դեմոկրատական կառավարում),
(IV խումբ) P3  =  7⁄24 (անկախ մեդիա),
(V խումբ) P1  =  6⁄24 (ընտրական գործընթաց),
(VI խումբ) P5  =  5⁄24 (տեղական դեմոկրատական կառավարում):
Օգտվելով հայտանիշների տեղեկատվական կշիռներից` հաշ
վարկենք երկրների տեղեկատվական կշիռները՝ երկրները դասա
կարգելով նվազման կարգով.

L = 3æΣ8i=1 P(i) = 204 , e(1) = 152 , e(2) = 146 , e(3) = 118 ,

24
204
102
72
e(4) =
, e(6) =
, e(5) = 71 :
204
204
204

204

204

Այստեղից հետևում է, որ դիտարկված դասում ամենատիպա
կան երկիրը Չեռնոգորիան է:
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Դիպաշար 2. Դիտարկվող երկրներն են.
1.	Ռումինիա 			

(49)

2. Խորվաթիա 			

(45)

3.	Չեռնոգորիա 		

(60)

4.	Մակեդոնիա 			

(67)

5. Ալբանիա 			

(80)

6.	Բոսնիա և Հերցեգովինա (77)
7. Ուկրաինա 			

(90)

8.	Հայաստան 			

(91)

Փակուղային թեստերի բազմությունն է՝

1,3,5>, <1,5,6>, <3,5,7>, <3,7,8>, <5,6,7>, <6,7,8>,
<
<1,2,3,6>, <1,2,3,8>, <1,2,6,8>, <1,3,4,6>, <1,3,4,8>,
<1,3,6,7>, <1,4,6,8>, <2,3,6,7>, <3,4,6,7>:
k = 15, k(1) = 9, k(2) = 4, k(3) = 10, k(4) = 4, k(5) = 4,
k(6) = 10, k(7) = 7, k(8) = 6:
Հայտանիշների տեղեկատվական կշիռներն են՝

 (1) = 9 ⁄ 15,
P
P(2) = P(4) = P(5) = 4 ⁄ 15,
P(6) = 10 ⁄ 15, P(7) = 7 ⁄ 15, P(8) = 6 ⁄ 15:

P(3) = 10 ⁄ 15,

Դասավորենք հայտանիշների տեղեկատվական կշիռները
նվազման կարգով.
(I խումբ)

P(3) = P(6) = 10 ⁄ 15,

(II խումբ)

P(1) = 9 ⁄ 15,

(III խումբ)

P(7) = 7 ⁄ 15,

(IV խումբ)

P(8) = 6 ⁄ 15,

(V խումբ)

P(2) = P(4) = P(5) = 4 ⁄ 15:

Ինչպես տեսնում ենք, երկրների այս խմբի համար ամենա
կարևոր հայտանիշներն են անկախ մեդիան, անկախ դատական
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համակարգը, ընտրական գործընթացը և կոռուպցիան, իսկ մյուս
4 հայտանիշներն ավելի քիչ են կարևոր:
Երկրների տեղեկատվական կշիռները կլինեն.

L = 3æΣ8i=1 P(i) =  3æ 58   = 174 , e(1) = 131 , e(2) = 115 ,

15
15
174
174
115
111
91
88
e(3) =
, e(4) =
, e(5) =
, e(6) =
, e(7) = 56 ,
174
174
174
174
174
50
e(8) =
:
174

Դիպաշար 3. Այս օրինակում բերված երկրների ընտրու
թյունն առանձնանում է նրանով, որ երկրները, ըստ գնողունա
կության համարժեքով արտահայտված համախառն ազգային
եկամտի ցուցչի, համեմատաբար բարձր դիրքերում են.
1. Լեհաստան (42)
2. Լիտվա

(37)

3. Սլովակիա

(35)

4. Հունգարիա (43)
5. Ռումինիա

(49)

6. Սերբիա

(69)

Փակուղային թեստերի բազմություն.

 1,2,3>, <1,3,5>, <1,3,6>, <1,3,8>, <1,4,6>, <1,4,8>, <2,3,8>,
<
<2,4,8>, <3,6,8>, <4,6,8>:
 = 10, k(1) = k(3) = k(8) = 6, k(2) = 3, k(4) = k(6) = 4, k(5) = 1,
k
k(7) = 0:
Հայտանիշների տեղեկատվական կշիռներ.

 (1) = P(3) = P(8) = 6 ⁄10,
P
P(5) =1 ⁄10, P(7) = 0

P(2) = 3 ⁄10,

P(4) = P(6) = 4 ⁄10,

Հայտանիշների տեղեկատվական կշիռների դասակարգում
նվազման կարգով.
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(I խումբ)

P(1) = P(3) = P(8) = 6 ⁄10,

(II խումբ)

P(4) = P(6) = 4 ⁄10,

(III խումբ)

P(2) = 3 ⁄10,

(IV խումբ)

P(5) = 1 ⁄10,

(V խումբ)

P(7) = 0:

Երկրների տեղեկատվական կշիռները կլինեն.

L = 3æΣ8i=1 P(i) =  3æ 30   = 90 , e(1) = 52 , e(2) = 54 ,
10

10
90
e(3) = 39 , e(4) = 29 , e(5) = 16 , e(6) = 12 :
90
90
90
90

90

Նկատենք, որ երկրների այս խմբի համար էապես փոխվում է
հայտանիշների առաջնայնության «կարևորություն» պատկերը:
Օրինակ, ինչպես տեսնում ենք, կոռուպցիան, որը դոմինանտ էր
սահմանադրականության ինտեգրալային մակարդակով 0–ի շրջա
կայքում գտնվող երկրների դասի համար (տե՛ս դիպաշար 1), իր
տեղը	զիջում է «ընտրական գործընթաց», «անկախ մեդիա» և «դե
մոկրատիայի աստիճան» հայտանիշներին: Կոռուպցիան կարևոր
հայտանիշ չէ երկրների այս խմբի համար, որովհետև դիտարկվող
խմբի բոլոր երկրների համար էլ կոռուպցիայի մակարդակը գրե
թե նույնն է (CO–ի ցուցանիշների արժեքները պատկանում են [3,5;
4,25] միջակայքին, տե՛ս հավելված 1):
Դժվար չէ նկատել, որ դիտարկված 3 դիպաշարերում էլ թես
տային հետազոտությամբ ստացված երկրների դասակարգումը
նվազման կարգով գրեթե միշտ համընկնում է երկրների սահմա
նադրականության կայունության ինտեգրալային և գնողունակու
թյան համարժեքով արտահայտված համախառն ազգային եկամ
տի ցուցանիշներով ստացված դասակարգման հետ: Նկատենք,
որ թեստային հետազոտությունների արդյունքում ստացվում է
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նաև հավել յալ տեղեկատվություն հայտանիշների կարևորության
առումով:

Դիպաշար 4. Տրոհենք դիպաշար 2–ում դիտարկված
երկրները՝ ըստ տեղեկատվական կշիռների նվազման կարգի
երկու դասերի՝ Е1 և Е2.
1. Ռումինիա (49)
2. Խորվաթիա (45)

E1

3. Չեռնոգորիա (60)

5. Ալբանիա (80)

E2

4. Մակեդոնիա (67)

6. Բոսնիա և Հերցեգովինա (77)
7. Ուկրաինա (90)
8. Հայաստան (91)

Երկու դասերով որոշված աղ յուսակի համար բոլոր փակու
ղային թեստորների բազմությունը կլինի.

<4>, <1,5>, <5,7>, <7,8>, <1,2,6>, <1,2,8>, <1,6,7>, <2,6,7>,
<3,6,7>:
k = 9, k(1) = 4, k(2) = 3, k(3) = k(4)=1, k(5) = 2, k(6) = 4,
k(7) = 5, k(8) = 2:
Հայտանիշների տարբերակող կշիռները կլինեն.

 (1) = R(6) = 4 ⁄ 9, R(2) = 3 ⁄ 9, R(3) = R(4) = 1⁄ 9,
R
R(5) = R(8) = 2 ⁄ 9, R(7) = 5⁄9
Համանմանությամբ կունենանք.
(I խումբ)

R(7) = 5 ⁄ 9,

(II խումբ)

R(1) = R(6) = 4  ⁄ 9,

(III խումբ)

R(2) = 3 ⁄ 9,

(IV խումբ)

R(5) = R(8) =2  ⁄ 9,

(V խումբ)

R(3) = R(4) = 1 ⁄ 9:

Այսպիսով՝ (Е1, Е2) տրոհման դասերի երկրների տարբերակ
ման ամենակարևոր հայտանիշներն են կոռուպցիան, ընտրական
գործընթացը և անկախ դեմոկրատական համակարգը:
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Դիպաշար 5. Դիտարկենք երկրների 2 դաս` E1 և E2.
Չեռնոգորիա (60)

E1

Մակեդոնիա (67)

Մոլդովա

E2

(118)

Հայաստան

(91)

Կոսովո

(85)

Ալբանիա

(80)

Ուկրաինա

(90)

Ղրղզստան (130)

Վրաստան

(98)

Ռուսաստան (40)

Նկատենք, որ այս օրինակում դիտարկվող երկրների E2 դա
սում սահմանադրականության կայունության ինտեգրալային ցու
ցանիշով երկրների դասակարգումը տարբերվում է ըստ գնողու
նակության համարժեքով արտահայտված համախառն ազգային
եկամտի ցուցիչի դասակարգումից:
Փակուղային թեստորների բազմություն.

 1,3>, <3,4>, <3,5>, <3,6>, <3,7>, <3,8>, <1,4,6>, <1,5,6>,
<
<1,6,7>, <1,6,8>, <2,4,6>, <2,5,6>, <2,6,7>, <2,6,8>,
<4,5,6,7>, <5,6,7,8>:
k = 16, k(1) = k(5) = k(7) = 5, k(2) = k(8) = k(4) = 4,
k(3) = 6, k(6) =11:
Հայտանիշների տարբերակող կշիռներ.

R(1) = R(5) = R(7) = 5 ⁄ 16, R(2) = R(4) = R(8) = 4 ⁄ 16,
R(3) = 6 ⁄ 16, R(6) = 11 ⁄ 16:
Հայտանիշների դասակարգում նվազման կարգով.
(I խումբ)

R(6) = 11⁄16,

(II խումբ)

R(3) = 6 ⁄16,

(III խումբ)

R(1) = R(5) = R(7) = 5 ⁄16,

(IV խումբ)

R(2) = R(4) = R(8) = 4 ⁄16:

Ինչպես տեսնում ենք, երկրների այս դասերի տարբերակման
կարևոր հայտանիշները էապես տարբերվում են դիպաշար 4–ում
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ստացված արդյունքներից: Օրինակ՝ այստեղ արդեն տարբե
րակման ամենակարևոր հայտանիշն անկախ դատական համա
կարգն է, որի տեղեկատվական կշիռը մոտ երկու անգամ մեծ է II և
III խմբերի հայտանիշների տեղեկատվական կշիռներից:
Նկարագրելով դիպաշարերը՝ նպատակ չունենք կատարե
լու բազմապլան, առավել ևս՝ որակական վերլուծություններ: Սա
կայն փաստ է, որ ստացված արդյունքներն արդեն իսկ հնարավո
րություն են ընձեռում կատարելու որոշակի մեկնաբանություններ:
Օրինակ՝ դիպաշար 3–ում ընտրված էին 6 երկրներ, որոնք կենսա
մակարդակի ցուցիչով համեմատաբար բարձր դիրքեր ունեին:
Թեստային հետազոտման արդյունքում p7 (կոռուպցիա) հայտա
նիշը հետին պլան է մղվում իր կարևորությամբ` իր տեղը զիջելով

p1, p3, p8 հայտանիշներին: Բնական է, որ առավել բարվոք վիճա
կում հայտնվելու կառավարման խնդիրներում համակարգի զգայ
նությունը ավելի մեծ չափերով պայմանավորվելու է ընտրական
գործընթացով, անկախ մեդիայով և դեմոկրատիայի աստիճանով:
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2.3. Վերջաբանի փոխարեն
Որոշակիորեն միասնականացված սխեմայով դիպաշարե
րի ներկայացումը հնարավոր կդարձնի պարամետրիկ ծրագրա
վորման համանմանությամբ քննության առարկա դարձնել ամե
նատարբեր ցուցիչների ազդեցությունները «կարևոր», «տիպիկ»
բնութագրերի որոշման և կառավարման խնդիրների ձևակերպ
ման հարցում:
Որակական ուսումնասիրությունը, որը պայմանավորելու է
խնդրո առարկա վերլուծության հետագա ընթացքը, կարող է ըն
թանալ հետևյալ սխեմայով: Ամենատարբեր դիպաշարերում տա
րաբնույթ չափանիշներով որոշված դասերի համար
 վերծանվում է դիտարկվող հայտանիշների կարևորության
չափը,
 դասակարգվում են դիտարկվող երկրները,
 որոշվում է յուրաքանչ յուր դասում ընդգրկված ամենատի
պական երկիրը,
 տեղեկատվությունն օգտագործվում է երկրների մի դա
սից մյուսը «տեղափոխման» գործընթացով բնութագրվող
կառավարման խնդիրներում:
Կառավարման խնդիրները ինքնուրույն հետազոտության
առարկա են, որոնց ֆորմալ ձևակերպման վերաբերյալ մեր մոտե
ցումները մշակման փուլում են:
Յուրաքանչ յուր «բազմաչափ դիտարկում» (տվ յալ դեպքում`
երկիր) որոշակի պատահական մեծության «իրացում» է: Այս ճա
նապարհով ստացվող բազմաչափ պատահական մեծության կա
ռուցվածքի բացահայտումը, վիճակագրական վերլուծությունների
բնույթից ելնելով, պահանջում է մեծ թվով դիտարկումներ, որոնց հե
տազոտման ընթացքում ուսումնասիրվում են տվ յալ օբյեկտը կամ
երևույթը բնութագրող հայտանիշների միջև կախվածությունները:
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Խնդիրն այլ է ոչ մեծ թվով դիտարկումների դեպքում, երբ
առաջացող դժվարությունները բնավ չեն սահմանափակվում տեխ
նիկական հնարավորություններով, ինչպիսիք են ընտրանքնե
րի վիճակագրական համասեռությունը և այլն: Այս իրավիճակում
բախվում ենք դժվարությունների հետ, որոնք պայմանավորված են
ոչ միայն ելակետային տվ յալների համախմբերի փոքր թվով, այլև
ուսումնասիրվող գործընթացի բարդությամբ, դիտարկվող միա
վորների անհամասեռությամբ և փոփոխականությամբ, որակա
կան հայտանիշների էական դերով: Այդ պատճառով օբյեկտը բնու
թագրող հայտանիշների (բնականաբար, ընտրված համախմբի
շրջանակներում) միջև կապերը բացահայտելու համար դրանցից
յուրաքանչ յուրի ազդեցության չափի որոշումը (ուսումնասիրվող
երևույթի առումով) և հետագա կառավարումը, այն է՝ միջօբյեկ
տային (միջերկրային) հայտանիշային համամասնությունների կա
ռավարչական ազդեցությունների արդյունավետ գործիքակազմի
ընտրությունը, պահանջում են ճանաչողության և դասակարգման
մեթոդների կիրառում, որին և հետամուտ են եղել հեղինակները:
Ամփոփելով նշենք, որ սույն հրապարակման նպատակը դիսկ
րետ մոդելավորման որոշ օժանդակ եզրերի (ախտորոշող թեստեր
և թեստորներ) ու դրանց կիրառությունների լուսաբանման մի
ջոցով, թեկուզև պայմանական օրինակի դիտարկմամբ, առաջին
մոտարկմամբ, սահմանադրականություն ֆենոմենալ հասկացու
թյան գնահատման ուղիներից մեկի մշակումն է:
Հետազոտության հետագա ուղղություններն ունենալու են
կիրառությունների հստակ ուղղվածություն`
 ընտրված երկրի սահմանադրականության մակարդակի
գնահատում,
 մեթոդների ու ծրագրային ապահովման փաթեթների գոր
ծադրմամբ փորձարարական հաշվարկների իրականա
ցում,
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 կառավարման այս կամ այն որոշումների կայացման ու
սահմանադրականության

մակարդակի

մոնիթորինգի

իրականացման կառուցակարգերի մշակում:
Գործողությունների նշված համախումբը բովանդակելու է
սահմանադրականության գնահատման ու մոնիթորինգի հետազո
տական ծրագիրը:
 եղինակները արժեքավոր դիտողությունների և աջակցու
Հ
թյան համար շնորհակալ են ֆիզմաթ գիտությունների թեկնածու,
պրոֆեսոր Ռ. Ն. Տոնոյանին, ֆիզմաթ գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ Է. Վ. Եղիազարյանին և ֆիզմաթ գիտությունների թեկ
նածու, դոցենտ, տնտեսագիտության դոկտոր Ռ. Ա. Գևորգյանին:
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Հավելված 1
Freedom House–ի տվ յալները 2014 թ. անցումային
տնտեսությամբ երկրների համար
Հայտանիշներ

1

2

3

7

8

Երկրներ

EP

CS

IM

CO

DS

1. Ալբանիա

4,00

3,00

4,00

4,75

3,50

4,75

5,25

4,18

2. Հայաստան

5,75

3,75

5,75

5,75

5,75

5,50

5,25

5,36

3. Ադրբեջան

7,00

6,50

6,75

6,75

6,50

6,50

6,75

6,68

4. Բելառուս

7,00

6,50

6,75

6,75

6,75

7,00

6,25

6,71

5. Բոսնիա և
Հերցեգովինա

3,25

3,50

4,75

5,75

4,75

4,25

4,75

4,43

6. Բուլղարիա

2,25

2,25

4,00

3,75

3,00

3,25

4,25

3,25

7. Խորվաթիա

3,25

2,75

4,00

3,50

3,75

4,50

4,00

3,68

8. Չեխիա

1,25

1,75

2,75

3,00

1,75

1,75

3,50

2,25

9. Էստոնիա

1,75

1,75

1,50

2,25

2,50

1,50

2,50

1,96

10. Վրաստան

4,50

3,75

4,00

5,50

5,50

5,00

4,50

4,68

11. Հունգարիա

2,25

2,25

3,50

3,75

2,75

2,50

3,75

2,96

12. Ղազախստան

6,75

6,50

6,75

6,75

6,50

6,50

6,50

6,61

13. Կոսովո

4,75

3,75

5,75

5,50

4,75

5,50

6,00

5,14

14. Ղրղզստան

5,50

4,50

6,00

6,50

6,25

6,25

6,25

5,89

15. Լատվիա

1,75

1,75

2,00

2,00

2,25

1,75

3,00

2,07

16. Լիտվա

2,00

1,75

2,25

2,75

2,50

1,75

3,50

2,36

17. Մակեդոնիա

3,25

3,25

5,00

4,25

3,75

4,25

4,25

4,00

18. Մոլդովա

4,00

3,25

5,00

5,50

5,75

4,75

5,75

4,86

19. Չեռնոգորիա

3,50

2,75

4,25

4,25

3,25

4,00

5,00

3,86

50

4

5

6

NGOV LGOV JFI

20. Լեհաստան

1,25

1,50

2,50

2,50

1,50

2,50

3,50

2,18

21. Ռումինիա

3,00

2,50

4,25

3,75

3,00

3,75

4,00

3,46

22. Ռուսաստան

6,75

5,75

6,25

6,50

6,00

6,00

6,75

6,29

23. Սերբիա

3,25

2,25

4,00

3,75

3,50

4,50

4,25

3,64

24. Սլովակիա

1,50

1,75

2,75

3,00

2,50

3,00

3,75

2,61

25. Սլովենիա

1,50

2,00

2,25

2,00

1,50

1,75

2,50

1,93

26. Տաջիկստան

6,75

6,25

6,25

6,50

6,00

6,25

6,25

6,32

27. Թուրքմենստան

7,00

7,00

7,00

7,00

6,75

7,00

6,75

6,93

28. Ուկրաինա

4,00

2,50

4,25

6,00

5,50

6,00

6,25

4,93

29. Ուզբեկստան

7,00

7,00

7,00

7,00

6,75

7,00

6,75

6,93

Միջին

3,99 3,58 4,53

4,72

4,29 4,45 4,89 4,35

Մեդիան

3,50 3,00 4,25

4,75

3,75 4,50 4,75 4,18

Երկրները գնահատված են 1–7 միավորանոց սանդղակով:
1–ը ներկայացնում է ցուցանիշների ամենաբարձր, իսկ 7–ը՝ ամե
նացածր մակարդակը:
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Հավելված 2
Սահմանադրականության համաթվի տվ յալների
շտեմարանները
ԱՂԲՅՈՒՐ

ՀԱՇՎԱՐԿՈՂ

1

«Ազատությունը աշխարհում» համա
թիվ (“Freedom in the World” Index)

2

Տնտեսական ազատության համաթիվ Հերիթիջ հիմնադրամ
(Index of Economic Freedom)
(Heritage Foundation)

178

3

«Տնտեսական ազատությունը
աշխարհում» համաթիվ (“Economic
Freedom of the World”)

152

4

ՍԻՌԻ Մարդու իրավունքների տվ յալ
Դ. Սինգրանելի և
ների ծրագիր (Cingranelli–Richards
Դ. Ռիչարդս
(CIRI) Human Rights Data Project)

202

5

«Գործարարությամբ զբաղվելու
դյուրինությունը» համաթիվ (“Doing
Business” Index)

189

6

Համաշխարհային առևտրի խթանման Համաշխարհային տնտե
համաթիվ (The Global Enabling Trade
սական համաժողով
Index)
(World Economic Forum)

138

7

Վերափոխման համաթիվ
(Transformation Index)

Բերտելսման հիմնադրամ
(Bertelsmann Foundation)

129

8

Համաշխարհային մրցունակության
համաթիվ (Global Competitiveness
Index)

Համաշխարհային տնտե
սական համաժողով
(World Economic Forum)

151

9

Համաշխարհային կառավարման
ցուցիչներ (Worldwide Governance
Indicators)

Համաշխարհային բանկ
(World Bank)

215

10

Կոռուպցիայի ընկալման համաթիվ
(Corruption Perception Index)

Թրանսփերենսի
Ինթերնեյշնլ (Transparency
International)

175

Լրագրողներ առանց
սահմանների
(Reporters Without Borders)

180

Մամուլի ազատության համաշխար
11 հային համաթիվ (World Press Freedom
Index)

52

Ֆրիդոմհաուզ
(Freedom House)

ԵՐԿՐՆԵՐԻ
ԹԻՎԸ

Ֆրեյզեր և Կատո
ինստիտուտներ
(Fraser & Cato Institutes)

Համաշխարհային բանկ
(World Bank)

195

Գրականություն
1. А
 рутюнян Г. Г., Конституционализм: уроки, вызовы, гарантии, Киев,
Логос, 2011, с. 99–100.
2. Д
 митриев А. Н., Журавлев Ю. И., Кренделев Ф. П., О математических
принципах классификации предметов и явлений. Сб. Дискретный ана
лиз, вып. 7, Новосибирск, Наука, 1966.
3. Ж
 уравлев Ю. И., Камилов М. М., Туляганов Ш. Е., Алгоритмы вычис
ления оценок и их применение, Ташкент, ФАН, 1974.
4. Ж
 уравлев Ю. И., Об алгебраическом подходе к решению задач распоз
навания или классификации. Проблемы кибернетики, вып. 33, Москва,
Наука, 1978.
5. Ж
 уравлев Ю. И., Рязанов В. В., Сенько О. В., «Распознавание». Мате
матические методы. Программная система. Практические применения,
М., Фазис, 2006, ISBN–5–7036–0108–B.
6. Мандель И. Д., Кластерный анализ, М., Финансы и статистика, 1988.
7. Р
 озин Б. Б., Теория распознавания образов в экономических исследова
ниях, М., Статистика, 1973.
8. С
 аркисян Г. Л., Планирование и механизм регионального управления,
Ереван, изд. АН Арм ССР, 1988.
9. С
 луцкая А. И., Реализация алгоритма нахождения тупиковых тестов,
Сб. Дискретный анализ, вып. 12, Новосибирск, Наука, 1968.
10. Ч
 егис И. А., Яблонский С. В., Логические способы контроля электри
ческих схем. Труды МИАН им. Стеклова, т. 51, 1958.
11. B
 andura R., “A Survey of Composite indices Measuring Country Performance:
2008 Update”.
12. H
 andbook on Constructing Composite Indicators, “Metodology and user
guide”, Corrigenda to OECD publication may be found on line at: www.oecd.
org/publishing/corrigenda. OECD 2008.

53

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ.................................................................................... 5
Գլուխ 1. Օ
 ժանդակ մաթեմատիկական հասկացություններ և
դրանց վերաբերող օրինակներ............................................. 9
1.1. Ախտորոշող թեստեր............................................................ 9
1.2. Ստուգող թեստեր կամ թեստորներ.................................... 14
1.3. Ճանաչողության և դասակարգման ցուցադրական
օրինակներ......................................................................... 18
Գլուխ 2. Կիրառական որոշ դիպաշարեր.......................................... 34
2.1. Սահմանադրականության մակարդակի հետազոտման
պայմանական օրինակ...................................................... 36
2.2. Պայմանական օրինակի թեստային հետազոտման
որոշ դիպաշարեր............................................................... 39
2.3. Վերջաբանի փոխարեն...................................................... 47
ՀԱՎԵԼՎԱԾ.............................................................................................. 50
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ................................................................................ 53

54

ЕРЕВАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ



Гайк Левонович Саркисян
Гагик Петросович Тоноян
Наринэ Синараевна Кочинян

ДИСКРЕТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЗАДАЧАХ
РАСПОЗНОВАНИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ






YEREVAN STATE UNIVERSITY
DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT

Hayk Sargsyan
Gagik Tonoyan
Narine Kochinyan

DISCRETE MODELLING WITHIN THE ISSUES
OF COGNITION AND CLASSIFICATION

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Հայկ Լևոնի Սարգսյան
Գագիկ Պետրոսի Տոնոյան
Նարինե Սինարայի Քոչինյան

ԴԻՍԿՐԵՏ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄԸ
ՃԱՆԱՉՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ
ԽՆԴԻՐՆԵՐՈՒՄ

Հրատարակչության տնօրեն՝
Տեխնիկական խմբագիր՝
Համակարգչային ձևավորումը՝
Համակարգչային մուտքագրումը՝

Էմին Մկրտչյան
Նվարդ Փարսադանյան
Գոհար Գրիգորյանի
Տաթևիկ Ռաֆյանի

Տպագրությունը՝ օֆսեթ: Չափսը՝ 70 x 100 1/16:
Թուղթը՝ օֆսեթ: Տառատեսակը՝ «Մաշտոց»:
Ծավալը՝ 3,5 տպ. մամուլ:
Տպաքանակը՝ 200:

ՀՀ, 0051, Երևան, Կոմիտասի պող. 49/2
Հեռ.՝ (+37410) 23 25 28, ֆաքս՝ (+37410) 23 25 95
Էլ. փոստ՝ info@zangak.am,
Էլ. կայքեր՝ www.zangak.am, www.book.am, www.dasagirq.am

