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Сьогодні комп’ютерні системи використовуються у багатьох сферах 

людської діяльності. Стан комп'ютерної системи описується великою 

кількістю процесів та їх атрибутів. Аналіз таких великих обсягів даних є 

складним завданням та потребує розробки методів з метою виявлення в них 

закономірностей. 

Одним із найбільш поширених методів аналізу великих обсягів даних 

(data mining) є методи машинного навчання (machine learning) [1]. 

Основна маса завдань, що вирішуються за допомогою методів 

машинного навчання, відноситься до двох різних видів: навчання з 

учителем (supervised learning) або без нього (unsupervised learning). У 

ситуації, коли потрібно вирішити складну обчислювальну задачу і жоден 

алгоритм не підходить, використовують  метод ансамблів. Цей метод 

заснований на алгоритмах машинного навчання, які генерують безліч 

класифікаторів. Спочатку метод ансамблів був окремим випадком 

байєсівського усереднення, але потім ускладнився й став включати 

додаткові алгоритми: беггінг, бустінг, стекінг [2]. 

Одним з найефективніших методів над вирішальними деревами є 

бустінг. В основі бустінгу є процедура послідовної побудови композиції 

алгоритмів машинного навчання, коли кожен наступний алгоритм прагне 

компенсувати недоліки композиції всіх попередніх алгоритмів. 

В даній роботі було проведене дослідження  методів машинного 

навчання для ідентифікації стану комп’ютерної системи. Виконано 

модифікацію ансамблевого класифікатора на основі бустінга за рахунок 

спеціальної процедури підбору кількості дерев та кількості розгалужень, 

що дозволило отримати класифікатор заданої точності. 
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