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Попередня обробка даних (preprocessing) направлена на підвищення  

якості самих даних та якості їх аналізу. Вона є нетривіальним завданням і 

може становити до 80% загального обсягу зусиль з інтелектуального 

аналізу даних.  

Одним із важливих завдань очищення даних є виявлення аномалій. На 

сьогодні існує багато методів виявлення аномалій [1]. Але їх ефективність 

залежить від даних та параметрів і має слабкі систематичні переваги [2,3]. 

Окрім цього методи виявлення аномалій чутливі до параметрів 

налаштування моделей. 

У доповіді досліджено такі методи виявлення аномалій: метод 

стандартного відхилення (Standard Deviation Method), метод локального 

рівня викидів (Local Outlier Factor), метод Ізолюючого лісу (Isolation 

Forest). Оцінка прийняття рішення щодо віднесення об’єкту до аномалій 

відбувалося за двома алгоритмами. на розмічених та нерозмічених даних. 

Отримано залежність кількості аномалій  від порогу прийняття рішень для 

кожного із методів. Оцінку якості  попередньої обробки даних виконано з 

використанням класифікаторів на основі методів KNN та беггінгу 

(Bagging). 

За результатами дослідження більш якісним виявився алгоритм 

попередньої обробки даних Isolation Forest. Тестування показало 

збільшення  точності класифікації за рахунок видалення аномалій для 

методу KNN – до 11,4%,  для беггінгу – до 11,3%.  

Досліджені  методи реалізовані програмно з використанням хмарного 

сервісу GOOGLE COLAB на основі Jupyter Notebook 

Проведені експерименти підтвердили працездатність методу Isolation 

Forest., що надає можливість рекомендувати його для практичного 

використання на етапі попередньої обробки даних з метою підвищення їх 

інтелектуального аналізу. 
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