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Комп’ютерні системи у наш час використовуються у всіх галузях 

людської діяльності. При цьому повсякчас зростає кількість спроб 

зловмисників дискредитувати їх своїм несанкціонованим втручанням для 

отримання власної вигоди. Саме тому існує нагальна потреба 

вдосконалення існуючих алгоритмів та підходів ідентифікації стану 

комп'ютерної системи з метою захисту даних. 

Одним з напрямків вдосконалення існуючих моделей є побудова 

систем на основі ансамблевих метаалгоритмів. Найпопулярнішим видом 

ансамблів є сімейство беггінг-алгоритмів, що базується на ідеї поєднання 

незалежних слабких класифікаторів, які навчаються паралельно. 

Ефективність беггінгу досягається завдяки тому, що помилки базових 

алгоритмів, навчених за різними підвибірками, взаємно компенсуються при 

голосуванні, а також за рахунок того, що об’єкти-викиди можуть не 

потрапляти до деяких навчальних підвибірок. 

Для підвищення точності та оперативності роботи ансамблів 

використовують [1, 2]: поєднання різних алгоритмів, що входять до складу 

ансамблів; попередню обробку вихідних даних; оптимізацію основних 

параметрів (кількість дерев-рішень, що входять до ансамблю, їх мінімальну 

та максимальну глибину, число листів, число розщеплень та ін.). 

У даній роботі досліджено використання беггінг-класифікаторів на 

основі метаалгоритмів: Pasting Ensemble, Bootstrap Ensemble, Random 

Subspace Ensemble та Random Patches Ensemble для ідентифікації стану КС 

[2, 3]. Розроблено процедуру попередньої обробки даних, яка включає 

фільтрацію та оптимізацію, а саме: очищенні даних від дублікатів, 

аномалій та викидів, нормалізацію даних та зменшення розмірності, оцінку 

їх інформативності. Обрано оптимальні гіперпараметри для побудови 

окремих дерев. Виконано налаштування класифікаторів за рахунок підбору 

глибини та кількості дерев рішень, проведено оцінку якості класифікації. 

Отримано, що найбільш якісними є класифікатори на основі алгоритмів 

Випадкових підпросторів та Випадкових патчів, за рахунок використання 

процедури спеціального відбору ознак при побудові окремих дерев. 

Знайдено оптимальні значення глибини окремого дерева та кількості дерев 

у ансамблі. Використання попередньої обробки даних та налаштування 

вищенаведених класифікаторів дозволило зменшити час навчання 

класифікаторів у 1.62 рази та підвищити точність класифікації на 5%. 


