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Өмнөх үг 

Шинжлэх ухаан хөгжин, хүний хэрэгцээ өсөн нэмэгдэхийн хирээр өгөгдөл асар хурдацтай 

цугларч түүний төрөл, хэмжээнд хязгаар үгүй болжээ. Хүн төрөлхтний хөгжлийн түүхээс эхлээд 

шинжлэх ухааны нарийн төвөгтэй өгөгдөл, түүний бүтцийг тодорхойлох, үр ашигтай зохион 

байгуулах (цуглуулах, нэгтгэх, зохион байгуулах, удирдах, хадгалах, дамжуулах, сэргээх, 

боловсруулах, өөрчлөх, хөрвүүлэх, нүүлгэх, төрөл бүрийн хэлбэрээр дүрслэн харуулах, гаргах, 

түгээх) асуудал өнөө үеийн мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн бидэнд тулгараад байна. 

Нийгэмд маань тулгараад байгаа энэ асуудлыг шийдвэрлэхэд өчүүхэн ч болов хувь нэмэр 

оруулах зорилгоор 2013-аас 2015 онд хийгдсэн судалгааны ажлуудын үр дүнг нэгтгэн найруулж 

та бүхний хүртээл болгож байгаадаа туйлын баяртай байна.  

МУИС-ийн хэмжээнд мэдээллийн технологийн магистрийн хөтөлбөрийг 1,5 жилээр буюу 

хурдасгасан хөтөлбөрөөр анх удаа амжилттай төгссөн магистр Эрдэнэбилэгийн Эрдэнэбаярын 

2013 онд МУИС-МТС дээр хамгаалсан “Их хэмжээний өгөгдлийг хадгалах ба анализ хийх дэд 

бүтцийг байгуулах аргачлал” сэдэвт ажил болон Цоодолын Лхамроломын “Классын алдаанд 

өртөмтгий байдлыг объект хандлагат зохиомжийн хэмжигдэхүүн ашиглан таамаглах нь”, 

Амарбаясгалан Цацралын “Бизнесийн мэдээллийн системийн архитектурын шийдэл”, 

Шаравдоржийн Цэнд-Аюушын “Өгөгдлийн уурхайг хөлбөмбөгийн тааварт ашиглах нь", 

Жаргалсайханы Билгүүний “Уламжлалт архитектураас ухаалаг ахитектурт: Судалгаа ба 

хэрэгжүүлэлт” сэдэвт магистрын судалгааны ажлуудыг нэгтгэн найруулж гаргасан уг бүтээлд, 

дээр нэр дурьдагдсан шавь нарын маань хөдөлмөр, тэдний эзэмшсэн онол,хэрэгжүүлсэн практик 

үр дүн тусгагдсан байгаа болно. 

Энэхүү бүтээл нь үндсэн гурван бүлгээс бүтэх бөгөөд эхний хоёр бүлэгт их өгөгдөл болон 

түүнийг зохион байгуулах арга техник, их өгөгдлийг боловсруулах, түүнээс мэдлэг бүтээх арга 

техникийн талаар онолын судалгааг оруулсан бол гуравдугаар бүлэгт дээрх ойлголтыг практикт 

хэрхэн хэрэгжүүлэх боломжтой талаар спорт, бизнес, марктингийн салбар төдийгүй програм 

хангамжийн инженерчлэлд тулгарч буй асуудлыг шийдсэн шийдлээр харуулахыг зорьлоо. 
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I. Их өгөгдөл 

 

Бүлгийн агуулга 

Энэхүү бүлгээр их өгөгдлийн үүсэж буй шалтгаан, түүнээс урган гарч 

буй асуудлуудыг хэрхэн шийдэх арга замыг танилцуулахыг зорьсон. 

Өөрөөр хэлбэл их өгөгдлийн талаарх үндсэн ойлголт, түүнээс мэдлэг 

гаргаж авах үйл явц, мэдлэг гарган авсанаар ямар ач холбогдолтой 

болохыг дурьдсан. Мөн түүнчлэн их өгөгдлийг хадгалах, зохион 

байгуулахад тулгардаг асуудлуудыг шийдвэрлэх арга зам, 

технологиудыг танилцууллаа.    

1.1. Их өгөгдөл гэж юу вэ?  

1.2. Их өгөгдлийг боловсруулах үйл явц 

1.3. Өгөгдлийн агуулах  

1.4. Их өгөгдөл зохион байгуулах аргууд 

1.5. Их өгөгдөл зохион байгуулах технологиуд  
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1.1. Их өгөгдөл гэж юу вэ?  

Техник технологи хурдацтай хөгжиж буй өнөө үед асар их хэмжээний өгөгдөл бий болсоор 

байна. Өөрөөр хэлбэл интернет(технологи) хэрэглэгчдийн тоо олширч, төхөөрөмжүүдийн хүчин 

чадал нэмэгдсэнээр цаг минут тутамд үүсэж буй өгөгдлийг хэрхэн хадгалах, зохион байгуулах 

зэргийг шийдвэрлэх нь техник технологийн салбарт тулгамдаж буй асуудал болж байна. 2013 

оны байдлаар дэлхий дээрх нийт өгөгдлийн 90 хувь нь сүүлийн 2 жилийн дотор бий болсон 

байдаг ба үүний 70 хувийг нь ямар нэгэн аж ахуйн нэгж, байгууллага биш харин хувь хүн бий 

болгосон гэсэн судалгааг IBM –ээс гаргажээ (Амарбаясгалан Цацрал, Жаргалсайхан Билгүүн, 

2014). Тиймээс Oracle, HP, SAS, Microsoft, IBM гэсэн томоохон компаниуд их хэмжээний 

өгөгдөлтэй холбоотой арга технологиудад анхаарлаа хандуулж байна (Markus, 2013).  

Их өгөгдлийг үүсгэж буй жишээ: 

- 2000 онд компьютерийн хатуу дискний дундаж хэмжээ 10 GB (ойролцоогоор нэг сая 

гурван зуун мянган хуудас тексттэй тэнцүү) байсан бол өнөөдөр фэйсбүүк компанид 

өдөрт шинээр 500 TB (ойролцоогоор 6.6 наяд хуудас тексттэй тэнцүү) өгөгдөл нэмэгдэж 

байна.  

 

- Боинг-737 онгоц нэг удаагийн нислэг үйлдэхэд нэг хөдөлгүүрээс нь цагт 20 террабайт 

өгөгдөл дамжуулдаг бөгөөд хоёр хөдөлгүүр зэрэг ажилладаг. АНУ –ын дээгүүр өдөрт 

дунджаар 28,537 нислэг үйлдэгддэг бөгөөд жилдээ 10,416,005 нислэг үйлдэгддэг. Эдгээр 

нислэгийг Боинг-737 онгоцоор үйлдсэн гэж үзвэл нэг жилийн хугацаанд 2.4 зеттабайт 

өгөгдөл буюу 2,499,841,200 терабайт өгөгдөл цуглардаг байна (Kelly, 2013). 

 

Зураг 1 Боинг 737 онгоцны хөдөлгүүрээс ирэх өгөгдөл 

Их өгөгдөл нь зөвхөн техник технологи төдийгүй үйлдвэрлэл, эдийн засаг, засгийн газар, банк, 

эрүүл мэндийн салбар, боловсролын салбар, тээвэрлэлтийн салбар гэх зэрэг олон салбаруудад 
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үүссээр байна. Их хэмжээний өгөгдлийн ойролцоогоор 10% нь бүтэцлэгдсэн байх ба мэдээллийн 

санд хадгалагдаж байна. Харин үлдсэн хувь буюу 90% нь хагас бүтэцлэгдсэн болон 

бүтэцлэгдээгүй байдалтайгаар төрөл бүрийн эх үүсвэрүүдээс бий болдог [12]. Төрөл бүрийн эх 

үүсвэрүүд гэдэг нь хамгаалалтын системүүд (видео, аудио, зураг), вэб сайтын лог, гар утасны 

лог, файл хэлбэрээр орших бичиг баримтууд г.м зүйлс юм.  

Тодорхойлолт 1:  Бүтэцлэгдсэн (зохион байгуулагдсан), хагас бүтэцлэгдсэн болон 

бүтэцлэгдээгүй (зохион байгуулагдаагүй, эмх цэгцгүй) эх үүсвэрүүдээс 

бий болсон төрөл бүрийн өгөгдлийг их хэмжээний өгөгдөл гэнэ.  

Тодорхойлолт 2:  Хязгаарлагдмал нөөцөн дээр боловсруулах боломжгүй өгөгдлийг их 

өгөгдөл гэнэ. 

Их өгөгдөл нь 3V (Volume, Velocity, Variety) гэсэн шинж чанартай байдаг бөгөөд уг шинжийг 

2001 онд Даг Ланэй хэмээх эрдэмтэн тодорхойлсон (Зураг 2). 

 

Зураг 2. Их хэмжээний өгөгдлийг тодорхойлох гурван шинж (3V) 

- Өгөгдлийн хэмжээ (Volume) 

Өгөгдлийн хэмжээ өдрөөс өдөрт нэмэгдсээр байгаа MB, GB, TB, PB гэх мэтээр 

нэмэгдсээр байна. Сүүлийн үеийн хүчирхэг төхөөрөмжүүдээс гарч байгаа өгөгдлүүд 

болон их хэмжээний өгөгдөл хадгалж байгаа вэб сайт, системүүд зэрэг нь өгөгдлийг 

хэмжих нэгжийг улам бүр ихэсгэсээр байна. Эдгээрийг дааж гарахын тулд зөв зохион 

байгуулсан дэд бүтэц, архитектурын шийдэл байх шаардлагатай. Их хэмжээний 
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өгөгдлийг тархаан байршуулах буюу кластер дэд бүтцээр хангах технологи бол Hadoop 

болохыг судлан санал болгосон. 

 

- Өгөгдлийн хурдац (Velocity) 

Мэдээллийн үнэ цэнэ, өгөгдөл дээрээс олон төрлийн шинжилгээ, анализ хийн бизнесийн 

чухал мэдээллийг хурдан хугацаанд гаргаж авах үүднээс техник, технологийн хүчирхэг 

дэд бүтэц, програм хангамжуудыг шаардах болсон. Их хэмжээний өгөгдөл дээрээс чухал 

мэдээллийг гаргаж авахын тулд цаг алдалгүй, хурдан хугацаанд найдвартайгаар гаргаж 

авах шаардлага тавигдсаар байна. Энэ шаардлагуудыг хангахын тулд Hadoop дээр 

суурилсан технологийн санал болгосон. Энэ технологийн хамгийн чухал хэсэг нь 

мэдээллийг найдвартайгаар гаргаж өгөх юм. Харин хурдыг сайжруулахын тулд дэд 

бүтцийг өргөжүүлэн, өгөгдлүүдийн зөв зохион байгуулах шаардлагатай. 

 

- Төрөл бүрийн өгөгдөл (Variety) 

Дээр дурдсанчлан шинэ шинэ техник, технологи төхөөрөмжүүд бий болж тэдгээрийг 

даган олон төрлийн өргөтгөл, форматтай өгөгдлүүд бий болсоор байна. Эдгээрийг 

тодорхой мэдээллийн сангийн систем дээр хадгалан боловсруулалт хийж мэдээлэл 

гаргах нь төвөгтэй болсон. Жишээ нь: бүтэцлэгдээгүй өгөгдөл буюу текстэн бичиг 

баримтууд, зураг, видео зэрэг юм. Мөн энэ төрөл бүрийн өгөгдлүүдийг нөөцлөн 

хадгалаж хэдийд ч хамаагүй хандан боловсруулалт хийхийн тулд том хэмжээтэй 

хадгалах төхөөрөмж буюу хатуу диск шаардлагатай болж байна. Энэ асуудлуудыг 

шийдэх нэг арга зам нь олон сервер, компьютерүүдийг нэг юм шиг хооронд нь холбон 

хатуу дискуудыг нь нэгтгэн ажиллуулж өгөгдлүүдийг тархаан байрлуулах арга зам юм. 

Мөн нэг том шаардлага нь өгөгдлийн байгаа байдлаар нь хадгалан, түүн дээрээсээ 

боловсруулалт хийх дискний хэмжээ зэргийг хэмнэх давуу талыг бий болгоно. Томоохон 

хэмжээний системүүдтэй байгууллагууд буюу Yahoo, Google, Facebook, Twitter зэрэг нь 

энэ асуудлыг шийдэхийн тулд Hadoop технологийн нэг хэсэг болох HDFS файл 

системийг ашигладаг болсон. 
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1.2. Их өгөгдлийг боловсруулах үйл явц  

1990 оноос өмнө дэлхий даяар бүртгэлийн програм хангамж руу анхаарлаа хандуулдаг байсан 

бөгөөд үүний үр дүнд хангалттай их хэмжээний өгөгдлийг цуглуулж чадсан. Өөрөөр хэлбэл 

бүртгэлийн програм хангамжуудыг хөгжүүлэх ажил маш сайн хийгдсэн бөгөөд тэдгээрээс 

цугларсан өгөгдлүүдийг хэрхэн зөв зохион байгуулж хадгалах, хэрхэн хэрэгтэй мэдээлэл, мэдлэг 

болгон гаргах шаардлагатай.  

Тайлангаас өнгөрсөнд юу болсонг мэдэж авах бөгөөд түүн  дээр дүн шинжилгээ хийснээр яагаад 

ийм болсон шалтгааныг илрүүлэх боломжтой. Цаашлаад одоо болж буй үйл ажиллагаанд 

тулгарч буй асуудлыг шийдвэрлэх, хяналт тавих боломжтой байна. Тэгвэл өнөөгийн шаардлага 

нь бизнесийн шийдлийг гаргахад туслах ирээдүйг таамаглах мэдээллийг боловсруулах 

хэрэгцээтэй байна (Зураг 3). 

 

Зураг 3: Өгөгдөл дээрээс мэдээлэл авах хэрэгцээ шаардлага 

Дээр зурагт харуулсанчлан бизнесийн байгууллагуудын гол шаардлага нь “Юу болсон? Яагаад 

ийм болсон? Одоо юу болж байна? Ирээдүйд яах ёстой?” гэсэн асуултанд хариултыг олох юм.  

Боловсруулалт хийгдээгүй хэмжээ ихтэй өгөгдлийн үнэ цэнэ хамгийн бага байх бөгөөд түүнийг 

нэгтгэн дүгнэх, задлан шинжлэх аргаар мэдээлэл гаргаж авах, цаашлаад шийдвэр гаргах 

төвшний мэдлэгийг гаргаж авах тусам түүний үнэ цэнэ өсдөг (Зураг 4).  
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Зураг 4. Өгөгдлийн хэмжээ ба үнэ цэнийн харьцаа 

Эндээс үзвэл өгөгдлийг идэвхигүй байдлаар цуглуулж хадгалахын оронд  цааш нь улам их  

боловсруулах шаардлагатай. Knowledge Discovery буюу мэдлэг нээж олох нь өгөгдлүүдээс 

өмнө нь мэдэгдэж байгаагүй ашигтай далд мэдлэгийг илрүүлэх процесс бөгөөд хэд хэдэн үе 

шатаас бүрддэг (Gururani, 2012) (Зураг 5).  

 
Зураг 5. Мэдлэгийн нээлтийн процесс 

Их өгөгдлөөс мэдлэгийг гаргаж авахын тулд: 

Алхам 1. Олон тооны өгөгдлийн эх үүсгэврээс өгөгдлүүдийг нэгтгэж өгөгдлийн 

агуулах үүсгэнэ; 

Алхам 2. Өгөгдлийг урьдчилан боловсруулж стандарт форматад оруулна; 

Алхам 3. Тохирох өгөгдөл олборлолтын арга техникийг ашиглан загвар, модель 

үүсгэнэ; 

Алхам 4. Энэхүү үүсгэсэн загвар, моделийг ашиглан шинэ болон ашигтай мэдлэг, 

мэдээллийг олж авна; 
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1.3. Өгөгдлийн агуулах (data warehouse) 

1970 оноос хойш байгууллагууд компьютерийн тусламжтайгаар бизнесийн үйл ажиллагаагаа 

автоматжуулах тал дээр төвлөрч байсан бөгөөд хэсэг хугацааны дараа тэдний өгөгдлийн санд  

хадгалагдаж буй өгөгдлийн хэмжээ өсөж эхэлсэн байна. Гэвч саяхнаас, байгууллагууд эдгээр 

өдөр тутмын үйл ажиллагаанаас үүссэн өгөгдлүүдээс шийдвэр гаргахад туслах мэдээллийг 

хэрхэн гаргаж авах арга руу анхаарлаа хандуулж эхэлсэн бөгөөд үүнээс үүдэн өгөгдлийн агуулах 

гэсэн ойлголт бий болжээ. Өгөгдлийн агуулахын тухай олон тооны тодорхойлолтууд байдаг ч 

хамгийн амжилттай хүлээн зөвшөөрөгдсөн нь Bill Inmon –ых юм. Тэрээр “Өгөгдлийн агуулах нь 

тодорхой сэдэв рүү чиглэсэн, нэгтгэсэн, өөр өөр цаг хугацаанд үүссэн, тогтмол гэсэн дөрвөн 

шинж бүхий шийдвэр гаргахад зориулагдсан өгөгдлүүдийн цуглуулга юм.” гэж тодорхойлжээ. 

Уг шинжүүдийг тайлбарлавал: 

- Тодорхой асуудалд чиглэсэн: 

Өгөгдлийн агуулах нь хэт ерөнхий бус ямар нэг сэдэврүү чиглэгдэн зохион 

байгуулагддаг. Жишээлбэл үйлчлүүлэгчрүү эсвэл бүтээгдэхүүний худалдан авалт руу 

гэх мэт. Өдөр тутмын үйл ажиллагааг хадгалахаас илүү шийдвэр гаргахад хэрэглэгдэх 

өгөгдлийг хадгалах зорилготой.  

 

- Нэгтгэсэн: 

Өөр өөр эх үүсвэрүүдээс цугларч буй өгөгдлүүд нь хоорондоо ялгаатай форматтай 

байдаг. Тиймээс өгөгдлийн агуулах нь эдгээр өгөгдлүүдийг хооронд нь 

тохиромжтойгоор нэгтгэх ёстой. Эдгээрийг нэгтгэж нэг газарт байрлуулснаар эцсийн 

хэрэглэгч тайлан тооцоо болон анализыг хялбархан гаргах боломжтой болж байгаа юм.  

 

- Өөр өөр цаг хугацаанд үүссэн: 

Өөр өөр цаг хугацаанд үүссэн нэг төрлийн өгөгдлүүдийг өгөгдлийн агуулахад цуглуулж 

үнэн зөв мэдээллийг гаргаж авдаг.  

 

- Тогтмол: 

Өгөгдлийн агуулах нь их хэмжээний өгөгдлийг цуглуулж тэндээсээ мэдлэг гаргаж авах 

зорилготой, өдөр тутмын үйл ажиллагааг түүнд хадгалах нь тохиромжгүй. Өгөгдлийн 

агуулах нь орж ирсэн өгөгдөлд засвар хийх боломжгүй бөгөөд шинэ өгөгдлийг хуучин 

өгөгдөл дээрээ нэмж авдаг. 

Өгөгдлийн агуулахыг товчхон тайлбарлавал төрөл бүрийн эх үүсвэрүүдээс шаардлагатай гэсэн 

өгөгдлүүдийг авч нэгдсэн нэг газарт цуглуулан хадгалахыг хэлэх бөгөөд үүнтэй уялдаад 

өгөгдлийг агуулах руу хэрхэн ачаалах, орж ирсэн өгөгдлийг хэрхэн зохион байгуулах зэрэг 



15 

 

асуудлууд гарч ирдэг. Уг асуудлуудыг байгууллага бүр өөр өөрөөр шийдвэрлэж болно. Доорх 

зурагт өгөгдлийн агуулахын өгөгдлийн урсгалыг харуулав:  

 

Зураг 6. Өгөгдлийн агуулахын өгөгдлийн урсгал 

Оролтын урсгал: Өгөгдлийн эх үүсвэрээс өгөгдөл авах, цэвэрлэх, ачаалах. 

Өгсөх урсгал: Өгөгдлийн агуулахад байгаа өгөгдлүүдийн нэгтгэсэн үр дүнг гаргах. 

Гаралтын урсгал: Эцсийн хэрэглэгчдэд  өгөгдөл дамжуулах. 

 

Өгөгдлийн агуулахыг бий болгохын тулд ETL/ELT хэрэгсэл ашиглан олон төрлийн эх 

үүсвэрүүдээс өгөгдөлөө оруулж ирдэг. Үүний тулд цэвэрлэлт, ангилалт, бодолт г.м үйлдлүүдийг 

хийнэ. 

 

Өгөгдлийн агуулах үүсгэхийн тулд бүхлээр нь татах (Bulk Integration), өөрчлөлтийг татах 

(Changed Data Capture), хугацааны давтамжаар (Periodic), тухайн агшинд татах (Real Time) зэрэг 

аргачлалуудыг хэрэглэдэг.  
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- Бүхлээр нь татах   

эх үүсвэрээс өгөгдлийг татах бүрдээ эхнээс нь авхуулаад бүхлээр татах аргачлал юм. 

Өөрөөр хэлбэл эх үүсвэр дээр 1 сая өгөгдөл байгаа бол татах болгондоо 1 сая өгөгдлийг 

дахин татна гэсэн үг юм. Үүний давуу тал нь төрөл бүрийн алдаа гарсан үед өгөгдлийг 

эхнээс дахин татдаг учир өгөгдлийн алдагдал үүсдэггүй. Харин сул тал нь өгөгдлийн 

хэмжээ их үед олон дахин татахад хугацаа их шаарддаг. Энэ нь хэрэв тодорхой 

хугацааны давтамжтайгаар нэгтгэн татах үед эхний татах үйл явц дуусаагүй байх үед 

дараагийн татах үйл явц эхлэх магадлалтай байдаг. 

 

- Өөрчлөлтийг татах  

Эх үүсвэр дээр гарсан өөрчлөлтүүдийг л татдаг. Өөрөөр хэлбэл 1 сая өгөгдөл дээр 10 

мянган өгөгдөл нэмэгдсэн бол зөвхөн нэмэгдсэн 10 мянган өгөгдлийг л татан оруулдаг. 

Энэ арга нь өмнөх аргаас илүү хурдан ажиллагаатай байдаг. Харин сул тал нь зарим нэг 

техникийн шалтгаанаас хамааран эх үүсвэр дээр өөрчлөлтийг бүртгээгүйгээс өгөгдлийн 

алдагдал үүсэх магадлалтай байдаг. Энэ тохиолдолд өгөгдлийг нөхөхийн тулд бүхлээр 

нь татах аргыг ашигладаг. 

 

- Хугацааны давтамжаар татах  

Дээрх 2 аргачлалыг хугацааны хувьд давтамжтайгаар ашиглаж болдог. Давтамжийг 

эцсийн тайланг хэзээ авах, боловсруулалтын хурд зэргээс шалтгаалан цаг тутамд, шөнө 

болгон гэх мэтчилэн тохируулдаг. 

 

- Тухайн агшинд татах  

Эх үүсвэр дээр өгөгдөл орох агшинг мэдрэн өгөгдлийн агуулахруу татан оруулах 

боломжтой. Энэ арга нь цаг хугацааны хувьд хугацааны алдагдал үүсэхгүйгээр 

шинжилгээ хийх боломжыг олгодог. Анхаарах зүйл нь эх үүсвэр дээр ачаалал өгөхөөс 

болгоомжлох хэрэгтэй. Өдрөөр маш ачаалалтай байдаг ч, шөнөдөө ачаалал багатай 

системүүдийн хувьд хугацааны давтамжтайгаар татах нь давуу талтай байдаг бол хэдийд 

ч тайлан боломжтой системийн хувьд тухайн агшинд татах аргыг ашиглан шийдвэрийг 

хурдан гаргавал тохиромжтой юм. 

Өгөгдлийн агуулахыг байгуулснаар Business Intelligence, Data Mining, Predictive Analytics, 

Machine Learning зэрэг аргачлалыг ашиглан өгөгдөл дээрээс мэдлэг гаргаж авах боломжтой 

болдог. Дараах зурагт өгөгдлийн агуулахад байршуулсан өгөгдөл дээрээс хэрхэн боловсруулалт 

хийж мэдлэг гаргаж авч байгааг харууллаа. 
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Өгөгдлийн агуулах дотор хамгийн чухал хэсэг нь Дата март байгуулах юм. Шинжилгээ, 

боловсруулалт хийх зорилгоосоо шалтгаалан өгөгдлийг ангилан Дата мартыг үүсгэдэг. Жишээ 

нь: Борлуулалтын дата март, захиалгын дата март, ярианы дата март гэх мэтчилэн ангилдаг. 

Өгөгдлийн сан нь болж буй үйл явц бүрийн мэдээллийг тухай бүрд нь бүртгэдэг бол өггөдлийн 

агуулах нь судалгаа шинжилгээ хийх зорилгоор ашиглагддаг (Хүснэгт 1).  

Хүснэгт 1. Өгөгдлийн агуулах болон өгөгдлийн сангийн ялгаа 

Өгөгдлийн сангийн систем  Өгөгдлийн агуулахын систем 

Яг одооны өгөгдлийг хадгалдаг  Түүхэн өгөгдлийг хадгалдаг 

Нарийвчилсан өгөгдлийг хадгалдаг  Нарийвчилсан болон нэгтгэн дүгнэсэн өгөгдлүүдийг 

хадгалдаг 

Өгөгдөл нь хувирамтгай  Өгөгдөл нь тогтмол 

Мэдээлэл гаргаж авахын тулд дахин дахин 

боловсруулах үйл ажиллагаа хийдэг 

 
 

Цаг хугацааны давтамжтайгаар боловсруулах үйл 
ажиллагаа хийдэг  

Үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг 

хадгалдаг 

 

 

Анализ шинжилгээнд тулгуурласан мэдээллийг 

хадгалдаг 

Тодорхой хэрэглээний програмтай хамтарч 

ажилладаг 

 
 

Анализ судалгааны чиглэлийн програмуудтай хамтарч 
ажилладаг 

Өдөр тутмын шийдвэрийг дэмждэг  Стратеги шийдлийг дэмждэг 

Олон тооны хэрэглэгчтэй  Цөөн тооны менежерүүдэд үйлчилгээ үзүүлдэг 

 

Дээрх хүснэгтээр үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллүүдийг тухай бүрд нь хадгалах идэвхтэй 

өгөгдлийн сан болон тайлан, судалгаанд ашиглагдах өгөгдлийн агуулахуудын хоорондын ялгааг 

харуулав. 

1.4. Их өгөгдөл зохион байгуулах аргууд 

Өгөгдлийг боловсруулалт хийхэд хялбар байлгах зорилгоор зохион байгуулалтанд оруулдаг. 

Өгөгдөл зохион байгуулахад ашиглагддаг аргуудаас холбоост загвар болон хэмжээст загварын 

аргуудыг түгээмэл ашигладаг.  

1.4.1. Өгөгдлийн сангийн холбоост загвар 

Аливаа үйл ажиллагаатай холбоотой үүсэж буй мэдээллийг тухай бүрд нь хадгалах өгөгдлийн 

санг байгуулахад өгөгдлийн сангийн холбоост загварыг ашиглах нь ихээхэн тохиромжтой 
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байдаг. Уг загварын гол зорилго нь өгөгдлийг бага давхардалтайгаар, үнэн зөв хадгалахын тулд 

олон хүснэгтүүдэд хуваан байршуулж, хүснэгтүүдээ хооронд нь холбодог байна. Ингэснээр 

хэрэгтэй мэдээллийг гаргаж авах асуулга нарийн төвөгтэй (олон хүснэгтүүдийг нэгтгэж үр дүнг 

гаргах шаардлагатай болдог) болж, түүнд хариулах хугацаа нэмэгддэг байна.  

1.4.2. Өгөгдлийн сангийн хэмжээст загвар 

Өгөгдлийн сангийн хэмжээст загвар нь холбоост загварын ойлголтуудыг ашигладаг боловч 

хүснэгт хоорондын холболтын схем нь өөр байдаг. Холбоост загварын дагуу өгөгдлийн санг 

үүсгэж байгаа үед нэг хүснэгт хэдэн ч хүснэгттэй холбогдож болдог бол хэмжээст загвараар 

үүсгэж байгаа үед хүснэгт бүр яг нэг төвийн хүснэгттэй холбогдсон байдаг. Өөрөөр хэлбэл 

хэмжээст загварын дагуу зохион байгуулагдсан хүснэгтүүд нь хоорондоо харьцангуй бага 

холбогддог бөгөөд  тэдгээрээс мэдээлэл гаргаж авахад нэгтгэх үйлдлийг бага хийдгээрээ асуулга 

нь энгийн байдаг байна.  Уг загвар нь fact болон dimension гэсэн хоёр төрлийн хүснэгтүүдээс 

бүрддэг. Fact төрлийн хүснэгтүүд нь гол хүснэгт бөгөөд үйл ажиллагаанаас үүссэн тоон 

хэмжигдэхүүнүүдийг хадгалдаг. Мөн бүх dimension хүснэгтүүдийн түлхүүр утгуудтай гадаад 

түлхүүрээр холбогддог. Эдгээр гадаад түлхүүрүүд нь нийлж дахин давхардахгүй түлхүүр 

болдог. Dimension хүснэгтүүд нь текстэн тодорхойлолтуудыг агуулдаг бөгөөд ганц, нийлмэл бус 

түлхүүр баганатай. Мөн Time гэсэн dimension хүснэгтийг заавал үүсгэх ёстой. Үүнийг цаг 

хугацаанаас хамаарсан тооцоолол хийхэд ашигладаг. Fact хүснэгт нь аливаа үйл ажиллагаатай 

холбоотой бодит тоон мэдээллүүдийг төвлөрүүлэн хадгалдаг бол түүнтэй холбоотой текстэн 

мэдээллүүд нь dimension төрлийн хүснэгтүүдэд хуваагдан хадгалагддаг (Tsatsral 

Amarbayasgalan, Bilguun Jargalsaikhan, Otgonnaran O, Oyun-Erdene Namsrai, 2014).  

 

Зураг 7. Хэмжээст загварын fact болон dimension хүснэгтүүд 

Зураг 7 –д харуулснаар Date, Product, Store хүснэгтүүд нь dimension төрлийнх бөгөөд Daily Sales 

хүснэгт нь fact төрлийн хүснэгт юм. Бүх dimesion төрлийн хүснэгтүүд fact  хүснэгтрүү 

холбогддог, өөр хоорондоо холболт үүсгэдэггүй. Холбоост загвар болон хэмжээст загварын 

ялгааг доорх хүснэгтэд харуулав: 
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Хүснэгт 2. Холбоост болон хэмжээст загваруудын харьцуулалт 

Холбоост загвар Хэмжээст загвар 

Зуу зуун хүснэгтүүдийг хооронд нь холбосон маш 

цогц загвар юм 

Dimension хүснэгтүүд нь яг нэг fact  

хүснэгттэй холбогддог маш энгийн загвар юм 

Уян хатан Уян хатан бус 

Өгөгдлийг үр дүнтэй засахад хялбар Өгөгдлийг үр дүнтэй авахад хялбар, хоорондоо бага 

холбогдсон 

Өгөгдөл нь түр зуурынх (хэд хэдэн удаа 

өөрчлөгддөг) 

Өгөгдөл нь тогтмол  

Үйл ажиллагааны өгөгдлийн нарийвчилсан 

төвшин 

Бизнесийн шийдэлд хэрэглэгдэх багц үйл 

ажиллагааны өгөгдлийн нэгтгэсэн дүгнэлт 

Энгийн тайлангууд Хэрэглэгчид ойлгомжтой, олон талт  

тайлангууд 

Холбоост загвараар өгөгдлийг үр дүнтэй хадгалах боломжтой бол хэмжээст загвараар өгөгдлийг 

үр дүнтэй авах боломжтой. Өгөгдлийг үр дүнтэйгээр авахын тулд асуулгын бичиглэлд 

хүснэгтүүдийг бага нэгтгэх шаардлагатай юм. 
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1.5. Их өгөгдөл зохион байгуулах технологиуд 

Хурдацтай нэмэгдэж буй өгөгдлүүдийн ихэнх нь бүтэцлэгдээгүй хэлбэрээр оршин байдаг бөгөөд 

түүнийг уламжлалт өгөгдлийн сан удирдах системээр боловсруулан мэдээлэл гаргаж авах 

(хадгалах, хайлт хийх, дамжуулах, задлан шинжлэх болон ойлгомжтой байдлаар харуулах) –д 

хэцүү, төвөгтэй, хандалт нь удаан байдаг байна. Учир нь уламжлалт өгөгдлийн сан удирдах 

системүүд нь нэг ижил загварын дагуу үүссэн ижил бүтэцтэй өгөгдлүүдийг л боловсруулдаг 

бөгөөд бүтэц нь тодорхойгүй өгөгдлийг боловсруулахын тулд түүнийг заавал ямар нэг бүтцэд 

оруулж байж тооцоолол хийх боломжтой болдог. Гэтэл бүтэцлэгдээгүй өгөгдлүүд маань 

нэгдүгээрт бүгд адилхан биш учраас тэдгээрийг зохион байгуулж нэгдсэн бүтцэд оруулах нь их 

төвөгтэй байдаг, хоёрдугаарт бүтэцлэгдээгүй өгөгдлийн хэмжээ бүтэцлэгдсэн өгөгдлөөсөө хэд 

дахин их учраас тэдгээрийг өгөгдлийн сан удирдах системээр хадгалахад хүртэл асуудал үүсдэг 

байна.  

Google, Facebook, Amazon зэрэг байгууллагууд нь бизнесийн үр ашгийг сайжруулах зорилгоор 

мэдээлэл гаргаж авахын тулд хэдий ачаалал ихтэй байсан ч их хэмжээний өгөгдлүүдийг 

хадгалсаар байна. Уламжлалт аргаар өгөгдөл хадгалах, түүнийг боловсруулах нь үр дүн муутай, 

үнэтэй гэдэг нь нотлогдсон учраас эдгээр байгууллагууд шинэ технологийн шийдлийг 

эрэлхийлсэн.  Үүний үр дүнд MapReduce ашиглан анализ хийх, HDFS болон NoSQL өгөгдлийн 

сан ашиглах зэргээр өөрсдийн тус тусын аргыг бий болгосон. (Shah, 2013) 

1.5.1. Уламжлалт холбоост өгөгдлийн сангийн систем (RDBMS) 

Одоогоор маш олон төрлийн RDBMS бүтээгдэхүүнүүд байдаг ба тэдгээр нь үнэтэй болон үнэгүй 

хувилбартайгаар ашиглагддаг. Холбоост өгөгдлийн сангаас тайлан, судалгаа гаргахад дараах 

шаардлагууд тавигддаг: 

- Өгөгдлийн сан нь бүтэцлэгдсэн байх шаардлагатай 

- Хоорондын уялдаа холбоо (Relation) тодорхойлогдсон байх шаардлагатай 

- Мэдээлэл хурдан гарахын тулд сайжруулалт (tuning) маш сайн хийгдсэн байх 

шаардлагатай 

- Тайлан статистик гаргах бол загварчлах (Star Schema) болон тооцоолол (Aggregation) 

заавал хийх хэрэгтэй  
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MSSQL, MySQL, PostgreSQL, Oracle зэрэг RDBMS бүтээгдэхүүд түгээмэл ашиглагдаж байна. 

Тэдгээрийн давуу болон сул талыг танилцуулъя. 

Давуу тал 

- Шаардлагатай судалгаа, тайланг real-time авах боломжтой 

- Өгөгдлийн сан дээр асуулгыг зэрэгцээгээр ажиллуулах боломжтой 

Сул тал 

- Өгөгдлийн сангийн чадавхыг сайжруулахын тулд олон сервер зэрэг ажиллах 

шаардлагатай ба энэ нь лицензтэй системүүдийн хувьд үнэтэй тусна. Гэхдээ нээлттэй эх 

мэдээллийн сан лицензийн асуудал тулгарахгүй 

- Гегабайтаас дээш хэмжээний өгөгдөлтэй хүснэгт дээр ажиллахад тохиромжгүй 

- Бүтэцлэгдээгүй өгөгдөл буюу видео, бичиг баримт хадгалах нь төвөгтэй буюу 

тохиромжгүй 

Олон төрлийн мэдээллийн эх үүсвэрээс тайлан, судалгаа хийхийн тулд тэдгээрийг нэгтгэн нэг 

өгөгдлийн агуулахруу оруулж, загварчлан гаргах шаардлагатай юм. Энэхүү зурагт хэд хэдэн 

серверийг хооронд нь холбон Oracle мэдээллийн санг кластер бүтэцтэйгээр (Real Application 

Cluster) байгуулсан болно. Эх үүсвэрүүдээс мэдээллийн сангийн нэгтгэгч програмын (Data 

Integrator) тусламжтайгаар төв өгөгдлийн агуулах үүсгэсэн.  

 

Зураг 8: Oracle мэдээллийн сангийн системийн дэд бүтэц, анализ хийх боломж 
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Дээр харуулсан нь Oracle Database дээр тулгуурлан гаргасан ба их хэмжээний өгөгдөл хадгалах, 

дэд бүтцийг өргөтгөхөд лицензийн асуудал дагаж яригддаг. 

1.5.2. NoSQL өгөгдлийн сангийн систем 

Холбоост өгөгдлийн сангийн системүүд нь их хэмжээтэй болон бүтэцлэгдээгүй өгөгдлийг 

хадгалах боломжгүй учраас NoSQL өгөгдлийн сангийн системүүд гарч ирсэн. Жишээлбэл 

MongoDB, Кассандра, Башо, Датастакс,  FoundationDB, NuoDB, Sqrrl, Virtue Desk, Couchbase, 

MarkLogic, Hadoop зэрэг технологиуд байна. Эдгээрээс сүүлийн үед хамгийн түгээмэл 

ашиглагддаг хүчирхэг технологи нь Apache –аас хөгжүүлсэн Hadoop технологи юм.  

1.5.2.1. Hadoop өгөгдөл хадгалах технологийн тухай 

Hadoop нь найдвартай ажиллагаатай, өргөтгөх боломжтой, тархсан тооцоололд зориулагдсан 

нээлттэй эх бүхий технологи юм. Нэг серверийг мянган машинаар өргөтгөх боломжтойгоор 

зохиомжлогдсон бөгөөд асар их өгөгдлийг олон тооны машинуудад тархаан байрлуулдаг. 

Ингэснээр тус тусдаа ажиллаж байгаа машинуудын аль нэг нь ажиллагаагүй болоход түүнтэй 

холбогдож байсан програм хангамж өөр нэг машинтай холбоо тогтоож ажиллагаагаа хэвийн 

үргэлжлүүлсээр байх боломжтой болж байгаа юм.  

 

Зураг 9. Hadoop системийн ерөнхий архитектур 

Yahoo, Facebook гэх мэт томоохон компаниуд энгийн техник хангамж дээр их хэмжээний 

өгөгдлийг хадгалах болон боловсруулахад map-reduce  аргыг ашигладаг бөгөөд Hadoop нь уг 

аргыг хэрэгжүүлсэн хамгийн алдартай нээлттэй эх бүхий технологи юм.   
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Давуу тал: 

- Өргөтгөх боломж: Шаардлага гарвал шинэ зангилаа (өгөгдлийг тархаан  байрлуулах 

зорилготой сервер машин) нэмэх боломжтой.   

- Уян хатан: Олон тооны эх үүсвэрүүдээс бүтэцлэгдсэн болон бүтэцлэгдээгүй  

өгөгдлүүдийг хүлээн авч чаддаг.  

- Алдаанд тэсвэртэй: Ямар нэг зангилаа нь ажиллагаагүй болоход, систем ажиллагаагаа 

зогсоохгүйгээр өгөгдлийн өөр байршилтай холбогдон ажилладаг.  

- Зэрэгцээ боловсруулалтыг хийдэг 

- Энгийн үзүүлэлттэй компьютерууд дээр ажиллах боломжтой 

- Нээлттэй эхийн лицензтэй 

Сул тал: 

- Суулгах болон тохируулах үйл явц нь төвөгтэй, 

- Доод төвшний тохиргоог ихээхэн хийдэг. 

Hadoop систем нь их хэмжээний өгөгдлийг хадгалах болон боловсруулах гэсэн хоёр үндсэн 

хэсгээс бүрддэг.   

Hadoop = HDFS (хадгалалт) + MapReduce (боловсруулалт) 

HDFS файл систем: 

HDFS нь өгөгдлийг олон газар тархаан байрлуулж нэг юм шиг ажиллуулдаг файл систем юм.  

Үүнийг компаниуд их хэмжээний өгөгдлийг олон сервер дээр хуваан байрлуулахад ашиглаж 

байна. Энэхүү файл систем нь анх Google файл систем дээр үндэслэн гарч ирсэн. Файл системийг 

анх эхлүүлэхдээ хүчирхэг, үнэтэй серверүүд гэхээсээ илүү бүх төрлийн компьютеруудыг 

ашиглан нэгдсэн нэг файл систем үүсгэх зорилготой байсан. Өөрөөр хэлбэл энгийн 

компьютеруудын хатуу диск болон CPU-г үр өгөөжтэй байдлаар ашиглах санаан дээр 

үндэслэсэн. HDFS файл  систем бүхий олон серверийг хооронд нь кластераар зохион байгуулж 

байгаа үед аль нэг серверт асуудал тохиолдоход бусад серверүүд нь хэвийн байдлыг хангаж 

ажилладаг. HDFS файл системээс өгөгдөл дээрээс хугацааны давтамжтайгаар  (batch processing) 

мэдээллүүдийг гаргаж авахад тохиромжтой байдаг.  
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Зураг 10: HDFS системийн ерөнхий бүтэц зохион байгуулалт 

Дээрх зурагт HDFS-ын ерөнхий архитектурыг харуулсан болно. Олон серверүүд хатуу 

дискнуудыг ашиглан өгөгдлийг хуваан байршуулсан байдаг. Зурагт дүрслэгдсэн адил өнгөтэй 

хэсгүүд нь нэг өгөгдлийн хуулбарууд бөгөөд нэг өгөгдлийг хамгийн багадаа гурван газар 

хуулбарлан хадгална. Ингэснээр аль нэг сервер дээр асуудал гарсан тохиолдолд бусад серверүүд 

нь хэвийн ажиллагаагаар хангана. 

NameNode Файл системийн бүтэц буюу мод бүтэцтэй файл болон директоруудын 

жагсаалтыг хадгалдаг. Маш олон DataNode-үүдийг нэг ширхэг NameNode 

удирдан зохион байгуулдаг.  

BackupNode Файл системийн гол хэсэг бөгөөд NameNode –ийг нөөц байдлаар 

хадгалан,  асуудал тохиолдоход сэргээх зорилготой ашиглагддаг.  

DataNode Хадгалагдах өгөгдлийг блокуудад хуваан DataNode –үүдэд хадгалдаг. 

DataNode нь аль нэг блокод асуудал тохиолдоход блокийг сэргээх, 

хооронд нь хуулах гэх мэт үйл ажиллагааг хангадаг. Маш олон блокуудыг 

багцлан нэг DataNode болгох ба нэг блокын хэмжээ анхны байдлаар 

128MB байдаг. Гэхдээ энэхүү хэмжээг файл тус бүрийн хувьд тохируулж 

өгөх боломжтой. DataNode нь асах үедээ NameNode –той холбогдож 

өөрийгөө таниулдаг. Ингэснээр NameNode –өөс  дахин давтагдашгүй 

дугаарыг авч, уг дугаарыг ашиглан өгөгдөл хадгалах, хайх, боловсруулах 

зэрэг үйлдлүүдийг гүйцэтгэдэг. 
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MapReduce зэрэгцээ програмчлалын технологи: 

MapReduce нь зэрэгцээ програмчлалын технологи дээр суурилсан фреймворк юм. Энэхүү 

фреймворк нь кластер бүтэцээр зохион байгуулсан олон компьютер дээр өгөгдлийг хуваан 

байрлуулж, боловсруулалтыг зэрэг явуулдаг. Тус фреймворк нь map болон reduce гэсэн хоёр 

үндсэн функцээс бүрддэг. Map функц нь өгөгдлийг жижиг хэсгүүдэд хуваан тэдгээрийг шүүх, 

эрэмбэлэх зэрэг үйлдлийг хийдэг. Reduce функц нь ижил утгуудаар нь нэгтгэж, тоолох үйлдлийг 

хийн эцсийн үр дүнг нэгтгэж гаргадаг. Доорх Зураг 11-д MapReduce фреймворкийг ашиглан 

өгөгдсөн файлаас хэрхэн давхардсан үгийг тоолох үйл явцыг харууллаа.  

 
Зураг 11: MapReduce фреймворкийн үйл ажиллагаа 

Hadoop технологийн хувьд MapReduce фраймворкийг ашигладаг (Зураг 12).  Үйл ажиллагаа нь 

JobTracker гэсэн нэгдсэн нэг удирдлагатай байдаг. Энэ нь гаднаас ирэх хандалтуудыг хүлээн авч, 

ажлыг TaskTracker серверүүдэд хуваан өгч, үр дүнг нэгтгэн авдаг. 

 
Зураг 12: MapReduce фреймворкийн бүтэц зохион байгуулалт 
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1.5.2.2. Apache Hadoop –д суурилсан технологиуд 

Apache HBase  

Apache HBase нь бүтэцлэгдээгүй өгөгдөл рүү хүснэгт байдлаар хандах боломжийг олгодог 

технологи юм. Энэ нь маш том хэмжээтэй хүснэгтийг хадгалах зорилгоор гарч ирсэн. Тэрбум 

мөртэй хэдэн сая баганатай хүснэгтийг бий болгож мөн адил кластер бүтэц дээр байршуулан 

боловсруулдаг. Анх Google Bigtable төслөө үүсэлтэй ба Hadoop дээр суурилсан технологиудын 

нэг юм. 

Доорх зурагт HBase –ийн үйл ажиллагааны архитектурыг харуулсан болно. Хамгийн гол хэсэг 

нь HMaster болон HRegionServer юм.  

 

Зураг 13: HBase системийн ерөнхий бүтэц зохион байгуулалт 

HMaster нь серверүүдийг удирдан зохион байгуулах, HRegion нь хүснэгтэн хэлбэртэй өгөгдлийг 

Hadoop системийн DataNode –үүд дээр байршуулах үүрэгтэй.  

Apache Hive өгөгдлийн агуулах 

Hive нь Hadoop дээр суурилсан өгөгдлийн агуулахын систем юм. Өгөгдөл дээрээс боловсруулалт 

хийхийн тулд SQL –тэй төстэй HiveQL асуулгыг ашигладаг. Өгөгдөл дээр дүн шинжилгээ хийх 

хурднаас илүү үр дүнг найдвартай байхад анхаардаг. 

Hive өгөгдлийн агуулах нь дотроо хэд хэдэн дэд хэсгүүдээс тогтдог (Зураг:::::::::::::::::). Үүнд: 

JDBC/ODBC- Hive өгөгдлийн агуулах руу  гуравдагч системээс хандахын тулд ашигладаг 

стандарт холболтын сан.  
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CLI (Command Line Interface)- HiveQL асуулгыг ажиллуулах комманд мөрний интерфэйс.  

Web Interface-  HiveQL асуулгыг ажиллуулах вэб интерфэйс. Энэ нь ашиглахад комманд 

интерфэйс илүү хялбар байдаг.  

Thrift сервер- Энэхүү сервер нь бусад төрлийн клиентүүд өөрсдийн програмчлалын хэлийг 

ашиглан холбогдох боломжийг олгодог.  

Metadata store-  Hive өгөгдлийн агуулах дээр үүсэж байгаа хүснэгтүүд, партишн, индекс гэх 

мэт обьектуудыг тусдаа мэдээллийн санд хадгалах боломжийг олгодог.  

Driver (Compiler, Optimizer, Executor)- HiveQL асуулгыг хөрвүүлэх, шалгах, оновчлох гэх мэт 

боловсруулах үйл ажиллагааг хийдэг.  

 

Зураг 14: Hive системийн бүтэц зохион байгуулалт 

Apache Sqoop өгөгдөл дамжуулах хэрэгсэл 

Sqoop нь Hadoop болон өгөгдлийн сан удирдах системүүдийн хооронд багц өгөгдлийг 

дамжуулах үүрэгтэй холболтын хэрэгсэл юм (http://sqoop.apache.org, 2014). Sqoop серверийг 

Hadoop системийн хажууд суулган өгөгдөл импортлох, экспортлох үйл ажиллагааг хийдэг ба 

автоматжуулах үйл ажиллагааг Apache Oozie-гээр тохируулан хийж болно. 

Өгөгдлийн сан удирдах системээс Hadoop систем рүү өгөгдөл оруулах, Hadoop системээс 

өгөгдлийн сан удирдах систем рүү өгөгдөл гаргах гэсэн хоёр чиглэлтэйгээр ажилладаг. Өөрөөр 
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хэлбэл холбоост өгөгдлийн санд байгаа өгөгдлийг HDFS, Hive болон HBase –рүү ачаалахаас 

гадна эдгээрт хадгалагдсан өгөгдлийг буцаагаад холбоост өгөгдлийн сан руу зөөдөг юм. 

 

Зураг 15. Sqoop өгөгдөл дамжуулах хэрэгслийн бүтэц, зохион байгуулалт 
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II. Өгөгдөл олборлолт  

Бүлгийн агуулга 

Өгөгдөл олборлолт нь их хэмжээний өгөгдлийг олон талаас нь задлан 

шинжилж, шийдвэр гаргахад туслах мэдээллийг олж илрүүлэх үйл 

явц юм. Энэхүү бүлэгт өгөгдөл олборлолтын үндсэн ойлголт, 

ашиглах аргуудыг танилцуулсан. 

2.1. Боловсруулах өгөгдлийг таних  

2.2. Өгөгдлийг урьдчилан боловсруулах  

2.3. Ангилах арга  

2.4. Бүлгийг илрүүлэх арга 

2.5. Холбоо хамаарлыг илрүүлэх арга 

2.6. Дахин боловсруулалт 
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2.1. Боловсруулах өгөгдлийг таних 

Өгөгдлийг боловсруулахын тулд боловсруулахаасаа өмнө түүнийг илүү сайн таних, ойлгох 

шаардлагтай. Энэхүү хэсэгт өгөгдөл болон түүнийг танихад шаардлагатай ойлголтуудыг 

танилцууллаа. 

Өгөгдөл гэж юу вэ? 

Өгөгдөл гэдэг нь обьектууд болон түүний шинжүүдийн олонлог бөгөөд шинж гэдэг нь обьектын 

онцлог чанарыг тодорхойлогч юм. Жишээ нь: нүдний өнгө, хүний нас, хүйс гэх мэт нь өгөгдлийн 

шинжүүд болно. Хүснэгтээс харвал хүснэгтийн нэг багана нь шинжийг заах бол нэг мөр нь 

тухайн шинжээр тодорхойлогдох обьектыг заана. 

 

Шинж болон шинжийн утга 

Шинж нь түүнийг илэрхийлэх тоон болон тэмдэгтэн  утгуудтай байдаг. Авч байгаа утгаасаа 

хамааран дараах төрлүүдтэй байна: 

- Нэрлэсэн (nominal) 

- Дэс тоон (ordinal) 

- Тодорхой завсар дахь утга (interval) 

- Харьцуулсан утга (ratio) 

Боловсруулалт хийхдээ тухайн шинжийн төрлөөс нь хамааруулан ялгаатайг шалгах, жиших, 

нэмэх болон хасах, үржих болон хуваах гэсэн үйлдлүүдийг ашигладаг. 

Шинжийн төрөл Тайлбар Жишээ Боловсруулах үйлдэл 

Нэрлэсэн Нэг обьектыг нөгөө 

обьектоос ялгахад 

ашигладаг 

Регистрын дугаар, хүйс, нүдний 

өнгө ... 

ялгаатайг шалгах 

Дэс тоон Обьектыг эрэмбэлэхэд 

ашигладаг 

Гудамжны дугаар, усны хатуулаг 

(сайн, маш сайнь онцгой сайн) 

ялгаатайг шалгах, жиших 

Тодорхой завсар 

дахь утга 

Тодорхой завсарт орших 

утгууд 

Огноо, Цейлсийн температур... ялгаатайг шалгах, жиших, 

нэмэх болон хасах 

Харьцуулсан утга Нэг утгыг нөгөөгөөр 

илэрхийлэх боломжтой 

харьцуулсан утга 

Урт, нас, мөнгөний нэгж, жин... ялгаатайг шалгах, жиших, 

нэмэх болон хасах, үржих 

болон хуваах 

 

 

Шинж 

О
б

ь
ек

т
  

ID Нэр Хүйс Нас Орлого 

1 Дорж Эрэгтэй 25 500k 

2 Дулам Эмэгтэй 42 550k 

3 Цэнгэл Эрэгтэй 18 300k 
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2.1.1. Өгөгдлийг шинжлэх аргууд 

Өгөгдлийн шинж чанарыг ойлгохын тул түүнийг урьдчилан шинжилдэг. Энэ нь тохиромжтой 

аргачлал болон ашиглах хэрэгсэл сонгох боломжийг олгодог. Өгөгдлийг шинжлэх олон ялгаатай 

арга байдаг бөгөөд тэдгээрээс статистикийн арга болон хийсвэр дүрслэлийн аргууд нь түгээмэл 

ашиглагддаг.  

2.1.1.1. Өгөгдлийг таних статистикийн арга 

Өгөгдлийг тархалт, цар хүрээг тодорхойлохдоо математик статистикийн аргыг ашигладаг. Тус 

аргатай холбоотойгоор дараах ойлголтууд гарч ирдэг:  

Давтамж : Өгөгдсөн утга хичнээн удаа давтагдан орсныг тодорхойлдог бөгөөд давтагдан 

орсон тоог нийт өгөгдлийн тоонд харьцуулан хувиар илэрхийлнэ. 

Хамгийн олон давтагдсан утга: Шинжийн нийт утгын олонлогт хамгийн олон удаа 

давтагдан орсон утга бөгөөд аль утга хамгийн их давамгайлж байгааг 

тодорхойлдог.  

Дундаж утга: Шинжийн нийт утгын олонлогийн дундаж утга бөгөөд гаж өгөгдлийг 

илрүүлэхэд ашигладаг. 

Дундаж шугам (медиан): Шинжийн эрэмбэлэгдсэн нийт утгын олонлогийн байршлын 

хувьд голд нь оршиж буй утга бөгөөд гаж өгөгдлийг илрүүлэхэд ашигладаг. 

Хэлбэлзэл: Шинжийн нийт утгын олонлогийн хамгийн их болон хамгийн бага утгын 

ялгавар бөгөөд өгөгдлийн цар хүрээг илэрхийлдэг. 

Далайц: Шинжийн нийт утгын дундаж утгаас хазайх хазайлт бөгөөд гаж өгөгдлийг 

илрүүлэхэд ашигладаг. 

2.1.1.2. Өгөгдлийг таних дүрслэлийн арга 

Өгөгдлийг таних дүрслэлийн арга нь өгөгдлийн шинжүүд хоорондын хамаарлыг хүснэгт болон 

графикаар хийсвэрлэн дүрслэн үзүүлдэг. Их хэмжээний мэдээллийг уг аргаар дүрсэлснээр 

өгөгдлийн ерөнхий чиг хандлагыг ойлгох, гаж өгөгдлийг илрүүлэх боломжийг олгодог.  

График хэлбэрээр дүрслэн үзүүлэх олон арга байдаг. Түгээмэл ашиглагддаг арга нь Histogram 

юм. Тус аргаар ихэвчлэн нэг шинжийн тархалтыг шинжилдэг. Шинжийн ялгаатай утгуудаар 

багана үүсгэх бөгөөд баганы өндөр нь тухайн утга бүхий обьектын давтамж байна. 
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Мөн түүнчлэн Box Plot, Scatter Plot, Contour Plot, Matrix Plot, Star Plot, Chernoff Face гэх мэт 

аргууд байдаг.  
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2.2. Өгөгдлийг урьдчилан боловсруулах  

Үнэн зөв мэдээлэл, мэдлэг гаргаж авахын тулд өгөгдөл нь бүрэн бүтэн, худал мэдээллийг 

агуулаагүй, олон дахин давтагдаагүй байх шаардлагатай. Үүнээс үндэслэн өгөгдлийн чанар 

гэсэн ойлголт гарч ирдэг. Өгөгдлийн чанарт тулгардаг үндсэн гурван асуудал: 

- Худал мэдээлэл гарахад нөлөөлөхүйц шуугиан өгөгдөл агуулсан байх, 

- Зарим хэрэгцээт өгөгдөл дутуу байх, 

- Өгөгдлийн давхардал их байх; 

Дээрх асуудлыг арилгахын тулд өгөгдлийг урьдчилан боловсруулдаг. Өгөгдлийг урьдчилан 

боловсруулах аргууд: 

Нэгтгэх: Өгөгдлийн хэмжээг багасгах, цар хүрээг багасгах (бүсчлэх г.м), өгөгдлийн 

тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор хоёр болон түүнээс олон шинжийг 

(обьектыг) нэгтгэн нэг шинж (обьект ) үүсгэдэг. 

Түүвэрлэх: Боловсруулах хугацаа, өртгийг богиносгох зорилгоор нийт өгөгдлийг 

тодорхой завсруудад хуваан хэрэгцээт утгыг түүвэрлэн ашигладаг. 

Хэмжээс багасгах: Боловсруулалтыг хялбарчлах, санах ойг хэмнэх, хийсвэрлэн ойлгоход 

хялбар болгох зорилгоор өгөгдлийн хэмжээсийг багасгадаг. Энэ нь 

шаардлагагүй шинжүүд болон шуугиан өгөгдлийг багасгахад тусалдаг. 

Дэд олонлог сонгох: Хэмжээсийг багасгах нэгэн төрлийн арга бөгөөд давхацсан мэдээлэл болон 

зорилготой хамааралгүй шинжийг хасан оновчтой шинжийн олонлогийг 

сонгодог. 

Discretization and Binarization-үргэлжилсэн тоон утга бүхий өгөгдлийг ангилалд оруулах, 

өгөгдлийг 1, 0 –оор дүрслэх. Өөрөөр хэлбэл боловсруулахад хялбар 

өгөгдлийн төрөл рүү хөрвүүлэх. 

Шинэ шинж үүсгэх: Нэг болон хэд хэдэн шинжийн утгыг боловсруулах замаар шинэ утга гарган 

авах. 

2.2.1. Түгээмэл ашиглагддаг дэд олонлог сонгох аргууд: 

Information Gain Attribute Ranking: Энэ аргыг ихэвчлэн текстийг ангилах зорилгоор 

ашигладаг бөгөөд илүүдэл буюу шуугианыг ялгах замаар зохимжит шинжүүдийг сонгодог 

бөгөөд шинжийг эрэмбэлэх аргачлал юм. 
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Relief: Кира болон Рэндел нарын боловсруулсан шинж эрэмбэлэх аргачлал юм. Энэ нь өгөгдлөөс 

санамсаргүйгээр тухайн тохиолдол сонгон ангилал тус бүрээс хамгийн ойр хөршийг сонгож 

авдаг. Хөршүүд болон сонгосон тохиолдлын шинж тус бүрийг хооронд нь харьцуулан шинж тус 

бүрд зохимжит оноог олгодог. Энэ үйлдлийг тодорхойлсон m тооны тохиолдолд давтана. 

Зохимжит шинж нь ялгаатай ангиллын хөршийн утгаас ялгаатай байх бөгөөд тохирох ангиллын 

хөршийн утгатай ижил байна.  

Principal Components: Эх шинжийн олонлогийг түүний хөрвүүлсэн олонлогоор үржүүлэх замаар 

өгөгдлийн хэмжээг багасгах арга юм. Шинжийн хөрвүүлэлтийг эх шинжийн ковариац матрицаар 

тодорхойлдог бөгөөд түүний хувийн векторыг үүсгэдэг. Хувийн вектор нь эх шинжийг ямар 

нэгэн хамааралгүй шинж агуулаагүй шинэ шинжийн олонлог руу хөрвүүлдэг. Хувийн 

векторуудыг эх өгөгдлөөс хазайх хазайлтаар нь эрэмбэлээд эхний хэсэг шинжийг сонгон авдаг. 

Энэ арга нь ангилал тодорхойлох шинжийг ашигладаггүй бөгөөд нэгэн төрлийн ангилалгүй арга 

юм. 

Correlation based Feature Selection: Шинжийн дэд ологлогийг тус тусад нь үнэлдэг аргачлал юм. 

Энэ аргачлал нь шинжийг сонгохдоо эхлээд ангилал болон шинж тус бүрийн хоорондын 

хамаарлыг тодорхойлон хоорондын хамаарлын төвшингээр нь сонгон авдаг бөгөөд сонгогдсон 

шинж нь ангилалтай хүчтэй холбоотой байхаас гадна бусад сонгогдсон шинжтэй сул холбоотой 

байх гэсэн шалгуур тавьдаг.  

Consistency based Subset Evaluation: Энэ арга нь өгөгдлөө нэг ангилал нь давамгайлсан дэд 

олонлогуудад хуваан тэдгээрийг хослуулан ашигладаг арга юм. Ангиллын давтамж нь өндөр дэд 

олонлогт суурилан хайлтыг хийдэг.  
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2.3. Ангилах арга 

Өгөгдөл олборлолтын ангилах арга нь ямар ангилалд хамаарагдах нь аль хэдийн мэдэгдэж 

байгаа өгөгдлүүдээс ирээдүйн орж ирэх өгөгдлийг ангилах загварыг бий болгодог. Өөрөөр 

хэлбэл ангиллын загварыг бий болгоод уг загвараа хожим аль ангилалд орох нь тодорхойгүй 

өгөгдөл орж ирэхэд ашиглаж, түүнийг ямар ангилалд хамаарагдахыг нь таамагладаг байна. 

Доорх зурагт ангиллын загварыг байгуулах ерөнхий аргачлалыг харуулав (Pang-Ning Tan, 2006): 

 

Зураг 16. Ангиллын загварыг байгуулах ерөнхий аргачлал 

Сургалтын өгөгдөлд орж байгаа өгөгдлүүдийн ямар ангилалд орох нь мэдэгдэж байх ёстой 

бөгөөд түүнийг ашиглан ангиллын загварыг байгуулж, дараа нь уг загварыг үнэн зөв ангилж 

байна уу гэдгийг туршилтын өгөгдлөөр шалгадаг. Туршилтын өгөгдөлд орж байгаа 

өгөгдлүүдийн ангилал нь мөн адил мэдэгдэж байх шаардлагатай. Учир нь туршилтын 

өгөгдлүүдийг байгуулсан загварынхаа дагуу ангилаад, өгөгдлийн өөрийнх нь анх байсан 

ангилалтай хэд нь таарч, хэд нь зөрж байгаагаас хамаарч загварт үнэлгээ өгдөг.  

Үнэн зөв  байдал =  
Зөв таамагласан тоо

Нийт таамаглалын тоо
 

Алдааны үзүүлэлт =  
Буруу таамагласан тоо

Нийт таамагласан тоо
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Тодорхойлолт 3:  Ангилах нь өгөгдсөн шинж x тус бүрийг урьдчилан тодорхойлсон 

ангилал y-д харгалзуулах үндсэн функц болох f(x, y)-г тодорхойлохын 

тулд суралцах үйл ажиллагаа юм. Энэ функцийг ангиллын загвар гэдэг 

(Pang-Ning Tan, 2006).  

Ангиллын загвар үнэн зөв ангилж байгаа эсэхийг хэд хэдэн аргаар шалгадаг: 

 

Зураг 17. Ангиллын загварыг үнэлэх аргууд 

- Туршилтын өгөгдөл ашиглах/Using validation set:  

Уг аргаар ангиллын загварыг шалгахад нийт өгөгдлийн 2/3 –ыг сургалтын өгөгдөлд, 1/3 

–ийг туршилтын өгөгдөлд буюу алдааг олж үнэлэхэд ашигладаг. 

- Санамсаргүйгээр түүвэрлэх/Random subsampling:  

Нийт өгөгдөл дундаас санамсаргүй байдлаар туршилтын болон сургалтын өгөгдлүүдийг 

сонгож ашигладаг. 

- Солбиж турших/Cross validation: 

o 2 нугалж солбих/Two folds cross validation:  

Нийт өгөгдлийн яг талыг нь сургалтын, талыг нь туршилтын өгөгдөл болгодог ба 

дараа нь энэ хоёрын байрыг сольж дахин тооцдог. 

o K нугалж солбих/K folds cross validation: 

Өгөгдлийг k хэсэгт хувааж байгаад нэгийг нь туршилтын өгөгдөлд үлдсэнийг нь 

сургалтын өгөгдөлд ашигладаг. Энэхүү үйлдлээ k удаа давтан хийнэ. 

 

Ангилал зөв эсэхийг 
үнэлэхэд хэрэглэгддэг 

аргууд

Туршилтын 
өгөгдөл ашиглах

Санамсаргүйгээр 
түүвэрлэх

Солбиж турших

2 нугалж солбих

K нугалж солбих
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2.3.1. Түгээмэл ашиглагддаг ангилах аргууд 

Ангилах аргуудыг ашиглаж буй арга барил, тулгуурлаж буй онолын хүрээнд ерөнхийд нь 

уламжлалт статистикийн арга, шийдлийн модонд суурилсан арга, дүрэмд суурилсан арга болон 

шалтгаанд суурилсан арга, магадлалд суурилсан арга, нейрон сүлжээний арга гэж хуваадаг. 

Ангилах статистикийн арга. 

Логик регрессийн арга нь түгээмэл ашиглагддаг ангилах аргачлал юм. Ганц хувьсагчийн логик 

регрессийн аргийг зорилтод шинж болон түүнд нөлөөлөх шинжүүдийг тодорхойлоход 

ашигладаг бөгөөд энэ нь өмнө дурдсан хамаарал тооцох аргачлал юм. Харин олон хувьсагчийн  

логик регрессийн арга нь тодорхой шинж чанар бүхий өгөгдөл аль ангилалд хамаарагдахыг 

таамаглах загвар үүсгэх аргачлал юм.  

Classification via regression: олон хувьсагчийн логик регрессийн арга ашиглан ангилах арга юм. 

энэ арга нь ангилал тус бүрд харгалзах регрессийн загвар үүсгэн ашигладаг. Оролтын өгөгдлийн 

ангиллыг тодорхойлохдоо загвар тус бүрээр шалгаж үзэх бөгөөд хамгийн өндөр үр дүн өгч 

байгаа ангилалд харгалзуулдаг.  

Шийдвэрийн модонд суурилсан арга 

Шийдвэрийн мод гэдэг нь аливаа асуудлыг шийдэхэд тохиолдох асуултуудын боломжит бүх 

тохиолдлыг шалган эцсийн шийдлийг тодорхойлдог аргачлал юм. Шийдвэрийн модны навч биш 

зангилаа нь асуудлыг тодорхойлоход шаардлагатай шинжийн талаарх  асуултыг тодорхойлон, 

тус асуултын боломжит хариулт тус бүр нь гаралтын ирмэг болох замаар эцсийн шийдвэрийг 

тодорхойлох бөгөөд уг шийдвэрийг шийдвэрийн модны навч элемент илэрхийлнэ. 

Асуудлыг тодорхойлохын тулд өгөгдсөн шинжүүдээр олон төрлийн шийдвэрийн мод үүсгэж 

болох ба тэдгээрээс хамгийн оновчтой зөвийг сонгох хэрэгтэй. Шийдвэрийн мод нь аль болох 

цөөн зангилаатай, асуудлыг хамгийн сайнаар шийддэг байх хэрэгтэй. Модыг үүсгэхдээ дараах 

зүйлсийг анхаар ч үзэх хэрэгтэй: 

Хамгийн хүчтэй хамааралтай шинжийг модны үндэс элемент болгон хамаарлын шинжээр нь 

дараа дараачийн төвшинд шинжүүдийг хуваарилах. Энэ нь зарим тохиолдолд цөөн хэдхэн 

алхмын дараа шийдэлд хүргэх боломжийг олгоно. 

Шинжийн төрлөөс хамааран хэчнээн боломжит хувилбарт задрахыг (тухайн шинж бүхий 

зангилаа хэдэн хүүхэд зангилаатай байх) хамгийн оновчтойгоор сонгох. Энэ нь асуудлыг зөв 

шийдэж чадах эсэхэд ихээхэн нөлөөлдөг. 
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Random Forest: сургалтын өгөгдлийн шинжийн санамсаргүй дэд олонлог тус бүрээр шийдвэрийн 

мод үүсгэх бөгөөд шалгах өгөгдлийг шийдвэрийн мод тус бүрээр шалган хамгийн олон санал 

бүхий ангиллаар эцсийн ангиллыг тодорхойлдог. Энэ арга нь чухал тодорхойлогч шинжийг 

урьдчилан сонгосон байхыг шаарддаггүй. 

Дүрэмд суурилсан арга 

Дүрэмд суурилсан аргууд нь нэг болон хэд хэдэн шинжийн тодорхой утгын хосуудаас харгалзах 

ангиллыг тодорхойлох замаар боломжит бүх ангиллыг тодорхойлох дүрмийг үүсгэдэг. Өөрөөр 

хэлбэл ангилал тус бүр нь ямар ямар шинжийн ямар утгын үед харгалзаж байгааг тодорхойлдог.  

Decision Table: тодорхой дүрмүүд болон түүнд харгалзах үйлдлүүдийг тодорхойлох аргачлал 

юм. Ангилал тодорхойлоход тус аргыг ашиглахдаа оролтын өгөгдлийн шинж нь ямар 

шаардлагыг хангавал аль ангилалд орохыг тодорхойлдог. Дүрмүүд нь аль болох энгийн 

боломжит бүх төрлийн хувилбарыг шалгасан байх хэрэгтэй. Нэгэн ижил дүрмүүдээс хамгийн 

оновчтойг нь сонгон авна. 

Шалтгаанд суурилсан арга 

Энэ нь өмнө хуримтлуулсан мэдлэг дээр тулгуурлан ангиллыг тодорхойлдог аргачлал юм. 

Өгөгдсөн нөхцөлтэй төсөөтэй байх тохиолдлууд буюу хөршүүдийг тодорхойлон ангилал 

таамаглахдаа тус тохиолдлуудын үр дүнг ашигладаг. Үүний тулд дараах үндсэн хоёр үйл 

ажиллагааг хийдэг. 

Зай тооцоолох: Хоёр тохиолын хоорондын ялгааг (зай distance) тодорхойлох. Үүнийг хөршийг 

тодорхойлоход ашигладаг. 

Хослуулах: Хөршүүдийн үр дүнг хослуулан ашиглаж ангиллыг тодорхойлдог. 

Instance based : Энэ арга нь хамгийн ойр хөршийн арга бөгөөд ангилал тогтоохдоо Евклидийн 

зайг тооцоолох арга ашигладаг. Өгөгдсөн өгөгдөлтэй хамгийн ойр орших сургалтын өгөгдлийг 

тодорхойлон түүний ангиллыг тест өгөгдлийн ангилал болгож таамагладаг. Энэ арга нь бусад 

аргатай харьцуулахад харьцангуй удаан бөгөөд өгөгдлийн хэмжээ их үед тооцоолох өртөг 

өндөртэй арга юм.  

Нейрон сүлжээний арга 

Neural Networks нь хүний тархи биологийн эсийн системийн үндсэн санаанд суурилсан ангилал 

тодорхойлогч арга бөгөөд энэ нь оролтын мэдээллийг нууц давхарга гэх боловсруулалтын хэсэгт 

боловсруулан үр дүнг мэдээлдэг аргачлал юм. Тооцоолол хийхдээ оролтын өгөгдөл тус бүрд жин 
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тодорхойлон, оролтын утгуудын дэд олонлог тус бүрийн хувьд авч үздэг. Хэчнээн дэд олонлог 

тодорхойлох нь зангилааны тооноос хамаарна. Өгөгдлийн төрөл цогц байдлаас хамаараад далд 

давхаргын дэд давхаргын тоо болон тэдгээрийн агуулах зангилааны тоо харилцан адилгүй. Энэ 

аргачлалыг ашиглах үед давхаргын тоо болон давхарга тус бүрийн зангилааны тоо, шинж тус 

бүрд харгалзах жинг хамгийн оновчтойгоор тодорхойлох хэрэгтэй. Энэ төрлийн машин 

сургалтын аргын нэг нь Multilayer Perception бөгөөд гурав болон түүнээс олон далд давхаргатай 

байдаг.  

Магадлалын онолд суурилсан арга 

Энэ төрлийн арга нь оролтын өгөгдөл ямар байх үед аль ангиллынх байх боломжтойг магадлал 

ашиглан тодорхойлон түүнийгээ оролтын өгөгдлийн ангилахад ашигладаг.  

Naive Bayes: Энэ арга нь Бейсын магадлалын онолд тулгуурласан ангилал тогтоох аргачлал юм. 

Суралцах үедээ нөхцөлт магадлал болон урьдач магадлалыг тооцоолдог бөгөөд тестийн 

өгөгдлийг ангилахдаа тестийн утгаас хамааран ангилал тус бүр дээр төгсгөх магадлалыг 

тооцоолон хамгийн өндөр магадлалтай ангиллыг сонгоно. 

Жишээ: 

Шийдвэрийн модны аргаар сээр нуруутан амьтдыг хөхтөн, хөхтөн биш гэж хоёр ангилж үзье. 

Эрдэмтэд шинээр олж илрүүлсэн үүлдрийг дээрх хоёр ангиллын алинд нь орохыг хэрхэн 

таамаглах вэ?  Үүнийг олох нэг арга нь ангилалтай холбоотой асуултуудыг дэс дараалалтайгаар 

асуух томьёоллыг бий болгох юм. Эхний асуулт, тухайн үүлдэр чинь хүйтэн цустай юу? гэж 

асууж болно. Хэрэв хүйтэн цустай бол уг үүлдэр нь шууд хөхтөн бус гэсэн ангилалд 

хамаарагдана. Эсрэг тохиолдолд, эмэгтэй нь өөртэй нь адилхан зулзагыг төрүүлдэг үү 

(өндөглөдөггүй) гэсэн асуултыг асуух бөгөөд хэрэв тийм бол хөхтөн эсрэг тохиолдолд хөхтөн 

биш гэсэн ангилалд орох юм. Доорх зурагт тухайн амьтан хөхтөн амьтны ангилалд хамаарагдах 

эсэхийг шийдвэрлэх шийдвэрийн модыг харуулав (Pang-Ning Tan, 2006):  
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Зураг 18. Хөхтөн амьтны ангилал мөн эсэхийг тогтоох шийдвэрийн мод 

Үндэс зангилаа: Оролтын үзүүр байхгүй бөгөөд нэг эсвэл түүнээс олон гаралттай. 

Завсрын зангилаа: Нэг оролтын үзүүртэй боловч хоёр эсвэл түүнээс олон гаралттай. 

Навч: Нэг оролтын үзүүртэй боловч нэг ч гаралтгүй. Дээрх зургаас бүх хүйтэн цустай амьтад хөхтөн биш гэсэн 

таамаглалыг дэвшүүлж болох юм. 
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2.4. Бүлгийг илрүүлэх арга 

Уг аргаар ямар бүлэгт орох нь тодорхой бус байгаа өгөгдлүүдийг ойролцоо шинжүүдээр нь 

бүлэгт хуваадаг. Бүлэглэх арга техникийн ангилалд хуваах арга техникээс ялгарах нэг давуу тал 

нь өгөгдлийн олонлогт байгаа бүх шинжүүд  өгөгдлийг бүлэглэхэд ашиглагддаг. Уг техникийг 

хэрэглэснээр та бүх өгөгдлөө бүлгүүдэд оруулж үүнээсээ зарим дүгнэлтүүдийг хурдан хугацаанд 

хийх боломжтой. Жишээлбэл доорх өгөгдөл нь BMW –ийн машины борлуулалтын газраас 

үйлчлүүлэгчдийнхээ орж ирээд юу юу хийж байгааг ажиглаж цуглуулсан өгөгдөл юм. 

Үйлчлүүлэгчдийг тэдний хийж буй үйлдлээс нь илүү сайн ойлгохын тулд уг өгөгдлийг ашиглан 

үйлчлүүлэгчдийн бүлгийг үүсгэсэн байна.   

 

Зураг 19. Өгөгдлийн уурхайн бүлэглэлд хэрэглэх жишээ өгөгдөл 

Дээрх шинж бүхий өгөгдлийг бүлэглэхдээ үйлчлүүлэгчдийг нийт таван бүлэгт хуваасан бөгөөд 

хэрхэн бүлэглэснийг доорх зургаар харуулав:  

 

Зураг 20. Бүлэглэх аргаар үйлчлүүлэгчдийг бүлэглэсэн үр дүн 

Cluster 0: Энэ бүлгийг “Мөрөөдөгчид” гэж нэрлэж болно. Учир нь тэд ихэвчлэн гадаа зогсож 

машин хардаг, худалдааны газар орж ирэх боловч маш хурдан гардаг, хамгийн муу нь, тэд юу ч 

худалдан авдаггүй. 

@attribute Dealership numeric 

@attribute Showroom numeric 

@attribute ComputerSearch numeric 

@attribute M5 numeric 

@attribute 3Series numeric 

@attribute Z4 numeric 

@attribute Financying numeric 

@attribute Purchase numeric 

 @data 

 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 

1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0 

... 
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Cluster 1: “M5 –д дурлагсад” гэж нэрлэж болно. Учир нь тэд 3-series болон Z4 машинуудыг 

алгасан шууд M5 –руу очдог. Гэхдээ тэд бүгд худалдан авалт хийж чаддаггүй бөгөөд зөвхөн 52% 

нь худалдан авалт хийдэг. Тиймээс илүү олон борлуулагчдыг М5 хэсэгт ажиллуулснаар 

борлуулалтыг сайжруулж болох юм. 

Cluster 2: Энэ бүлэг нь маш жижигхэн тиймээс хаяж болно. Тэдгээр хүмүүс нь статистик 

холбогдолтой биш бөгөөд бид тэдний үйлдлийн талаар ямар нэгэн дүгнэлтийг гаргаж чадахгүй. 

Тиймээс бүлгийнхээ тоог багасгах ёстой. 

Cluster 3: “BMW –ийн хүүхдүүд” гэж нэрлэж болно. Учир нь тэд үргэлж худалдан авалт хийдэг. 

Энд байгаа өгөгдөл нь бидэнд зарим сонирхолтой мэдээллийг өгч байна. Тэд машиныг маш их 

үзээд, дараа нь худалдааны газарт байгаа компьютеруудаас хайлт хийдэг. Эцэст нь тэд M5 эсвэл 

Z4 –ийг авдаг. Хэзээ ч 3-series –ийг авдаггүй. Энэ бүлэг нь бидэнд худалдааны газарт илүү олон 

хайлтын компьютеруудыг байрлуулах болон хайлтын үр дүнд M5 болон Z4 –ийн үр дүнг түлхүү 

гаргаж болохыг хэлж өгч байгаа юм. 

Cluster 4: “BMW –ээс эхлэгчид” гэж нэрлэж болно. Учир нь тэд үргэлж 3-series –г хардаг бөгөөд 

бусад руу нь хардагч үгүй. Тэд үзэсгэлэнгийн танхимын зөвхөн баруун талаар явж, 

компьютерийн хайлтын дэргэд очдоггүй. Мөн тэдний 50% нь санхүү дээр очдог боловч зөвхөн 

32% нь  худалдан авалтыг хийдэг байна. Эндээс худалдааны газар нь доорх дүгнэлтийг гаргаж 

болно. Эдгээр үйлчлүүлэгчид өөрсдийнхөө анхны  BMW машиныг авах гэж байгаа бөгөөд  яг 

ямар төрлийн машин (the 3-series entry-level model) хүсэж байгаагаа яг таг мэддэг бөгөөд 

төлбөрөө төлж чадах баталгаа нь санхүүгийн албанд батлагдахыг найддаг. Худалдааны газар нь 

худалдаагаа нэмэгдүүлэхийн тулд  3-series –ийн үнийг багасгах эсвэл санхүүгийн стандартыг 

уян хатан болгож болох юм. 
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2.5. Холбоо хамаарлыг илрүүлэх арга 

Холбоо хамаарлыг илрүүлэх арга нь их хэмжээний өгөгдлүүдийн хоорондын хамаарлыг 

илрүүлдэг ба түгээмэл ашигладаг өгөгдлийн уурхайн арга техник юм. Өөрөөр хэлбэл 

сонирхолтой янз бүрийн аргыг ашиглан өгөгдлүүдийн холбоо хамаарлын хүчтэй дүрмийг 

тодорхойлох зорилготой юм. Энэхүү аргыг бизнесийн салбарт түлхүү ашигладаг ба ихэвчлэн 

дэлгүүрийн худалдан авалтын жишээ дээр тайлбарласан байдаг. Жишээ болгон жижиглэн 

худалдааны дэлгүүрийн үйлчлүүлэгчдийн худалдан авалтын сагсан дахь мэдээллүүдээс хэрхэн 

бүтээгдэхүүнүүдийн хоорондын холбоо хамаарлыг илрүүлэхийг харуулав. 

Доорх хүснэгтэд үйлчлүүлэгчдийн худалдан авалтын сагсан дахь бараануудын мэдээллийг 

харуулсан. Хүснэгтийн мөр тус бүр нэг худалдан авалтын сагсан дахь мэдээлэл гэж үзвэл таван 

худалдан авалтын тухай мэдээлэл байна. 

Хүснэгт 3. Худалдан авалтын сагсан дахь барааны мэдээлэл 

Дугаар Бүтээгдэхүүнүүд 

1 Талх, Сүү 

2 Талх, Живх, Пиво, Өндөг 

3 Талх, Живх, Пиво, Кола 

4 Талх, Сүү, Живх, Пиво 

5 Талх, Сүү, Живх, Кола 

Дээрх хүснэгтээс  {Живх}{Пиво} (живх авсан хүн пиво худалдан авдаг) гэсэн дүрмийг гарган 

авч болно. Уг дүрмийг гаргаж авахын тулд хүснэгтийг хоёртын дүрслэлрүү хөрвүүлээд, дараа 

нь түүн дээр холбоо хамаарлыг олох тооцоог хийдэг (Оюун-Эрдэнэ Намсрай, 2014). 

Хүснэгтийг хоёртын дүрслэлд шилжүүлэх 

Холбоо хамаарлын дүрмийг илрүүлэхийн тулд хамгийн эхэнд хийгдэх үйлдэл бол өгөгдлийг 

хоёртын дүрслэлрүү шилжүүлэх юм. Хүснэгт 3 –ыг хоёртын дүрслэлрүү хэрхэн шилжүүлснийг 

Хүснэгт 4 –д харуулсан бөгөөд уг хүснэгтийн мөр бүр нэг худалдан авалт бөгөөд баганууд нь 

худалдан авсан бараануудыг илэрхийлнэ. Худалдан авалтад тухайн барааг авсан бол  харгалзах 

баганын дагуу 1 , аваагүй бол 0 гэсэн утгыг байрлуулна. Өөрөөр хэлбэл үйлчлүүлэгчийн хэдэн 

ширхгийг худалдан авсан тухай мэдээллээс илүү худалдан авсан эсэх нь чухал юм. 

Хүснэгт 4. Худалдан авалтуудын хоёртын дүрслэл 

Дугаар Талх Сүү Живх Пиво Кола 

1 1 1 0 0 0 

2 1 0 1 1 0 

3 0 1 1 0 1 

4 1 1 1 0 0 

5 1 1 1 0 1 
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Холбоо хамаарлын дүрмийг илрүүлэхэд хэрэглэгдэх нэр томьёонууд:  

- Зүйлүүдийн олонлог (item set) 

Нэг эсвэл олон зүйлүүдийн олонлог. Жишээлбэл: {Талх, Живх, Пиво} 

- Холбоо хамаарлын дүрэм (Association rule) 

XY гэсэн хэлбэрийн илэрхийллээр тодорхойлогддог. X, Y –ууд нь зүйлүүдийн олонлог 

юм. Жишээлбэл: {Живх, Талх}{Пиво} 

- Support count(𝜎) 

Тухайн зүйлүүдийн олонлогийн өгөгдлийн олонлогт илрэх давтамж. Жишээлбэл: 

𝜎({Талх, Сүү}) = 3 (Хүснэгт 3 –оос жишээ авав) 

- Support 

Зүйлүүдийн олонлог нь нийт өгөгдлийн олонлогийн хэдэн хувьд нь илэрч байгааг 

илэрхийлнэ. Жишээлбэл: s({Талх, Сүү }) = 3/5 

- Frequent itemset 

Хамгийн багадаа байх ёстой 𝜎(support count) –ийн хязгаараас их эсвэл тэнцүү 𝜎 –тай 

зүйлүүдийн олонлог. 

Support, confidence гэсэн хоёр хэмжигдэхүүнээр холбоо хамаарлын дүрмийг хэмждэг. Жишээн 

дээр {Сүү, Живх}{Пиво} гэсэн дүрмийг хэрхэн хэмжихийг харуулсан. 

- Support (s) 

Зүйлүүдийн олонлог нь нийт өгөгдлийн олонлогийн хэдэн хувьд нь илэрч байгааг олно. 

Жишээлбэл: s =
σ({Сүү,Живх,Пиво})

|T|
=

1

5
= 0.2 буюу 20% -д нь илэрч байна. 

- Confidence (c) 

X –ийг агуулсан үйл ажиллагаанд Y хэдэн удаа оролцсоныг илэрхийлдэг. Жишээлбэл: 

c =
σ({Сүү,Живх,Пиво})

σ({Сүү,Живх})
=

1

2
= 0.5 буюу 50% -тай оролцсон байна. 

2.5.1. Apriori алгоритм 

Холбоо хамаарлын дүрмийг илрүүлэхэд хамгийн түгээмэл ашигладаг алгоритм нь Apriori 

алгоритм юм. Мөн бусад холбоо хамаарлын дүрмийг илрүүлдэг алгоритмуудын суурь нь болж 

өгдөг. Тус алгоритм нь өгөгдлийн сангийн зүйлүүдийн олонлогийг тоолон боломжит 

дүрмүүдийг хайж цааш нэр дэвшүүлэх байдлаар ажилладаг (Rakesh Agrawal, September 1994). 

Өөрөөр хэлбэл хамгийн бага support-ийг хангасан зүйлүүдийн олонлогийг түүвэрлэн авч 

confidence-ийг тооцох зарчмаар ажилладаг. Хэрэв тус confidence нь хамгийн бага confidence-ийг 

хангасан бол дүрмийг нэр дэвшүүлдэг ба confidence өндөр байх тусам дүрэм хүчтэй байдаг. 

Apriori алгоритмыг тайлбарласан энгийн жишээг Хүснэгт 5-д үзүүлэв. 
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Хүснэгт 5. Apriori алгоритмыг тайлбарласан жишээ 

А Б В 

А Б Г 

А Б В 

А Б Г 

Дээрх хүснэгтийн мөр бүр нь зүйлүүдийн олонлог ба нүд бүр нь зүйл юм. Тус хүснэгтээс холбоо 

хамаарлын дараах дүрмүүд гарч ирж байна. 

- А агуулсан зүйлүүдийн олонлог бүр Б-г 100% агуулдаг 

- А болон Б агуулсан зүйлүүдийн олонлог бүр В-г 50% агуулдаг 

- А болон Б агуулсан зүйлүүдийн олонлог бүр Г-г 50% агуулдаг 

Apriori алгоритм нь хамгийн бага support-ийг хангасан, хамгийн олон зүйлүүдтэй дүрмийг 

илрүүлэх хүртлээ нэр дэвшүүлэх үйлдлийг давтдаг. Apriori алгоритмыг алхам бүрээр 

тайлбарласан жишээг Зураг 555555555555555555-д үзүүлэв. 

 

Зураг 21. Apriori алгоритмыг тайлбарласан жишээ 

Дээрх зурагт зүйл бүрийн support-ийг тооцож хамгийн өндөр support-тайг цааш нэр дэвшүүлсэн 

ба алхам бүрдээ зүйлийг нэгээр нэмэгдүүлжээ.  

2.6. Дахин боловсруулалт 

Өгөгдөл дээр боловсруулалт хийсний дараа хэрэгтэй мэдээллийг гаргаж авах, дүн шинжилгээ 

хийх, шийдвэр гаргахын тулд өөрсдөдөө ойлгомжтой байдлаар харуулах шаардлагатай. 

Боловсруулсан өгөгдлүүдийг тодорхой мэдээллийн санд хадгалсанаар олон төрлийн боломжит 

хэрэгсэлүүдийг ашиглан жагсаалт, график байдлаар харуулах боломжтой болно. 
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Бидний хувьд өгөгдөл боловсруулалтын NoSQL болон RDBMS дээр боловсруулан тодорхой 

бүтцээр хадгалсан. Харин визуал байдлаар харуулахын тулд бэлэн хэрэгсэлүүд болох Oracle 

Business Intelligence, Oracle Data Miner гэх мэт олон хэрэгсэлүүдийг ашигладаг. 

Өгөгдөл олборлолтын хүчирхэг хэрэгсэлийн нэг болох Oracle Data Miner нь график интерфэйс 

дээр олборлолтын алгоритмуудыг хэрэглэж дүн шинжилгээг хийдэг. Олборлолтын 

шаардлагатай бүх алгоритмуудыг өөртөө шингээж, мөн мэдээллийн сантай шууд харилцан 

унших, бичих үйлдлийг хийдэг. Дараах зурагт хэрэглэгчийн мэдээлэл болон түүний 

борлуулалттай уялдуулан сагсны анализ, мөн төсөөтэй харилцагчыг илрүүлэх алгоритм 

процессыг харуулаа. 

 

Зураг 22. Төсөөтэй харилцагчдыг илрүүлэх үйл явц 

Дүн шинжилгээ хийсэн өгөгдлийг хэрэглэгчдэд ойлгомжтой байдлаар харуулахын тулд 

бизнесийн тайлан боловсруулах системүүдээр харуулдаг. Өгөгдлийн олборлолтын хамгийн 

чухал алхамууд нэг нь өгөгдлийг хүссэн хэлбэрээр харуулах үйл ажиллагаа юм. Ирээдүйн 

таамаглал, шийдвэр гаргахын тулд өгөгдлийн агуулах үүсгэж, түүн дээр шаардлагаас хамааран 

олон төрлийн олборлолтын арга техникийг ашиглан бэлэн болсон өгөгдөл дээрээс мэдээллийг 

олон төрлийн хийсвэр дүрслэлээр харуулан мэдлэгийг гаргаж авна 
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Зураг 23. Oracle Data Miner ашиглан мэдээллийг олон хэлбэрээр 
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III. Жишээ ажлууд 

 

Бүлгийн агуулга 

Энэхүү бүлэгт их өгөгдлөөс өгөгдлийн агуулах, өгөгдөл олборлолыг 

ашиглан хэрэгжүүлсэн зарим жишээ ажлуудыг танилцуулсан. 

 

 

 

3.1. Хөлбөмбөгийн тааврын систем 

3.2. Дэлгүүрийн бизнесийн мэдээллийн систем 

3.3. Мэдээг автоматаар цуглуулж, ангилах 

3.4. Програм хангамжийн чанарыг таамаглах 
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3.1. Хөлбөмбөгийн тааврын систем 

3.1.1. Системийн танилцуулга 

Спорт сонирхогчид нь аливаа тоглолтын үр дүнг урьдчилан таамаглаж, өөрийн таамгаа 

дэвшүүлэх дуртай байдаг. Харин энэхүү систем нь хөлбөмбөг сонирхогчдод өөрийн таамгийг 

оруулах боломжийг олгох бөгөөд хэрэглэгч тус системийг ашиглан тухайн лигийн тоглолтуудын 

үр дүнг урьдчилан тааж, өөрийнхөө мэдлэг туршлагаа сорихоос гадна хэрхэн тааснаасаа 

хамааруулан зохих оноог цуглуулж бусад хэрэглэгчидтэй уралдах боломжтой юм. 

Хөлбөмбөгийн лигийн тоглолтууд нь тухайн улсын онцлогоос хамаарч тодорхой нэг хугацаанд 

эхэлж, тодорхой хугацааны турш үргэлжилдэг. Тус систем нь лигийн тоглолтууд дээр 

тулгуурлах тул ялгаагүй лигийн тоглолт эхлэхээс дуусах хүртэлх хугацаанд үргэлжилнэ. Өөрөөр 

хэлбэл энэхүү тааврын систем нь лигийн үргэлжлэх хугацаанд хэрэглэгчдийг лигийн бүхий л 

тоглолтуудын тааврыг оруулах боломжоор хангана. Лигийн тоглолтууд дуусахад лигийн багууд 

цуглуулсан оноогоороо тодорхой байр эзэлж, улирлын турш хөдөлмөрлөсөн үр шимээ үздэг бол 

тус системийн хэрэглэгчид ч ялгаагүй улирлын турш үргэлжлэх таавраас тодорхой оноог 

цуглуулж лиг дуусахад тодорхой байр эзэлсэн байх юм. 

Хөлбөмбөгийн спортыг хамгийн логикгүй спорт ч гэж ярьдаг. Тоглолтын эцсийн мөч хүртэл юу 

ч болж болно. Тоглолт яаж ч эргэж болдог. Тиймээс тоглолтын үр дүнг урьдчилан таах амаргүй. 

Гэхдээ боломжгүй зүйл бас биш юм. Тоглолтын үр дүнг урьдчилан таахад тухайн хүний 

хөлбөмбөгийн мэдлэг туршлага, төсөөлөл их шаардагдах болно. Хэрэглэгч тааварт оролцохын 

тулд лигт оролцож буй бүхий л багуудыг судлаад зогсохгүй, багуудын талаарх мэдээлэл, 

статистик, тактик, тоглогчдын талаар ч мэдэх шаардлага тулгардаг. Тиймээс хэрэглэгч энэхүү 

системийг ашиглан тааварт оролцсоноор дуртай спортынхоо талаар илүү их зүйлийг таньж 

мэдэхээс гадна, өөрийн хөлбөмбөгийн талаарх мэдлэгээ дээшлүүлж баяжуулах боломжтой юм. 

Энэхүү тааврын систем нь энгийн тааврын системүүдээс зарим нэгэн сонирхолтой 

боломжуудаараа ялгарна. Хэрэглэгч нь өөрийн таавартаа эргэлзэх эсвэл бүр баталгаатай байх 

тохиолдлууд байдаг. Харин энэ үед ашиглахад зориулагдсан зарим нэг сонирхолтой 

боломжуудыг энэхүү тааврын систем агуулах бөгөөд эдгээр боломжууд нь хэрэглэгчийн оноо 

алдах магадлалыг багасгах, оноогоо өсгөх боломжоор хангана. Тааварт оролцоход хэрэглэгч 

тийм ч их цагийг зарцуулахгүй. Учир нь лигийн тойргийн тоглолтууд өдөр бүр биш ихэвчлэн 

долоо хоногийн амралтын хоёр өдөрт л багтан явагдаж дуусдаг. Тиймээс хэрэглэгч өөртөө 

багахан хугацааг зарцуулан тухайн тойргийн тоглолтуудыг явагдахаас өмнө таавруудаа 

оруулчихсан байхад л хангалттай юм. Өөрөөр хэлбэл таавруудаа нэг оруулчихсан бол 

тоглолтууд явагдаж дуусах хүртэл өдөр бүр системд заавал орж шалгах шаардлагагүй л гэсэн үг. 

Хөлбөмбөгийн лигийн тоглолтуудын явагдах зарчим нь ерөнхийдөө хоорондоо адилхан байдаг 
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тул тус тааврын системийг зөвхөн ганцхан лигийн хувьд биш бүхий л лигүүдийн хувьд ашиглах 

боломжтой юм.  

3.1.2. Ашигласан арга технологи 

Тус тааврын систем нь спортын сайтуудаас хөлбөмбөгийн статистик мэдээллүүдийг динамик 

XML өгөгдөл хэлбэрээр нэгтгэн цуглуулж өгөгдлийн агуулах үүсгэнэ. Үүсгэсэн өгөгдлийн 

агуулахаас статистик мэдээллүүдийг авч apriori алгоритмын тусламжтайгаар тоглолтын үр дүнг 

таамаглаж хэрэглэгчид санал болгоно. Мөн хэрэглэгчийг тоглолтын статистик мэдээллээр 

хангана. Харин хэрэглэгч тааварт оролцох буюу системд өөрийн таамгийг оруулна. Эцэст нь 

систем өгөгдлийн агуулахаас тоглолтын бодит үр дүнг авч хэрэглэгчийн оруулсан таамгийн 

оноог бодно.  

 

Зураг 24. Хөлбөмбөгийн тааврын системийн ерөнхий архитектур 

Системийн гол цөм нь өгөгдлийн агуулах юм. Бүх тоглолтуудын статистик мэдээлэл өгөгдлийн 

агуулахад хадгалагдана. Мөн тааврын тоглолтуудыг боловсруулах болон оноог бодохдоо 

өгөгдлийн агуулахаас тоглолтуудын мэдээллийг авч ашиглана. 
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Тааврын систем нь www.soccerway.com, www.premierleague.com www.uefa.cоm зэрэг 

хөлбөмбөгийн спортын сайтуудаас дараах мэдээллүүдийг авна. 

- Тоглолтууд хуваарь 

- Тоглолтын статистик үзүүлэлтүүд 

- Багуудын мэдээлэл 

- Тоглогчдын мэдээлэл 

Дээрх мэдээллүүдийг динамик XML өгөгдөл хэлбэрээр дамжуулан авч өгөгдлийн агуулах 

үүсгэнэ. Хэрэглэгч тааварт тэмцээнд оролцох үед систем өгөгдлийн агуулах дахь тоглолтуудын 

статистик мэдээллүүд дээр дүн шинжилгээ хийж үр дүнг таамаглана. Таамагласан үр дүн болон 

тухайн тоглолтын багуудын статистик мэдээллийг хэрэглэгчид үзүүлнэ. Эцэст нь систем тухайн 

тааварт тэмцээний оноог бодож ялагчийг шалгаруулна (Зураг 25).  

 

Зураг 25. Хөлбөмбөгийн системийн үйл ажиллагааг тайлбарласан жишээ 

Тааварт тэмцээн нь тоглолтуудаас бүрдэх ба систем тоглолт бүрийн үр дүнг таамаглана. Мөн 

систем нь тухайн сар болон долоо хоногийн тааврын хуваарийг өгөгдлийн агуулахаас үүсгэнэ. 

 

 

Bеб систем 
 

 

Спортын 
тааварт 

Мэдээллээр 
хангах 

Ялагчийг 
шалгаруулах 

warehouse 

Dynamic XML 
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http://www.uefa.cоm/
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3.1.3. Хэрэгжүүлэлт, үр дүн 

Өгөгдлийн агуулах үүсгэх 

Системийн өгөгдлийн агуулахыг MySQL холбоост өгөгдлийн сангийн систем дээр байгуулсан. 

Өгөгдлийн агуулах нь сайтуудаас статистик мэдээллүүдийг динамик XML өгөгдөл хэлбэрээр 

дамжуулан авч нэгтгэн цуглуулна. Английн Premier League-ийн 2010, 2011, 2012, 2013 оны 

тоглолтуудын мэдээллээр өгөгдлийн агуулахыг үүсгэсэн ба дараах өгөгдлүүдийг цуглуулав.  

 Тоглолт: Тухайн тоглолтын дугаар, хэзээ, хаана зохион байгуулагдсан болон үзэгчдийн 

тоо гэх мэт. Нийт 1520 тоглолтын мэдээлэл. 

 Баг: Тухайн тоглолтод тоглосон багийн нэр, оноо, оруулсан гол, булангийн цохилт, 

оновчтой цохилт, оновчгүй цохилт гэх мэт. Нийт 28 багийн 3040 тоглолтын статистик 

мэдээлэл.  

 Тоглогч: Тухайн багт тоглосон тоглогчийн нэр, улс, төрсөн огноо, өндөр, жин, 

тоглогчийн байрлал гэх мэт. Нийт 1060 тоглогчийн 40920 удаа тоглосон мэдээллийг тус 

тус цуглуулав. 

Одоогийн байдлаар өгөгдлийн агуулахад 28 багийн 1520 тоглолтын статистик мэдээлэл 

агуулагдаж байна.  

Спортын үр дүнг таамаглахдаа apriori алгоритмыг ашигласан. Apriori алгоритмыг ашиглахдаа 

тухайн багийн тоглолтуудаас хожилд холбоо хамааралтай буюу нөлөөлдөг зүйлүүдийг илрүүлж 

тухайн тоглолтод хожих эсэхийг тооцоолж таамаглана (Зураг 26).  

Apriori алгоритмын хэрэгжүүлэлт 

 
Зураг 26. Apriori алгоритмын хэрэгжүүлэлт 
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Дээрх зурагт Chelsea багийн хожилд нөлөөлдөг зүйлүүдийг гурван алхмаар илрүүлжээ. Эхний 

хүснэгтэд Chelsea багийн нийт тоглолтуудыг үзүүлсэн байна. Энэхүү хүснэгтээс хожсон болон 

зүйл бүрийн support-ийг тооцож өндөр support-тaй зүйлүүдийг цааш нэр дэвшүүлжээ. 

Зүйлүүдийн олонлогийг нэгээр нэмэгдүүлж дахин support-ийг тооцож нэр дэвшүүлэх байдлаар 

хожилд нөлөөлдөг зүйлүүдийг илрүүлж дүрмийг тогтоожээ. Дээрх жишээ дүрмийг тайлбарлавал 

хамгийн бага support 2 байхаар тооцоход Chelsea баг нь 2-3 гоол оруулсан, шар хуудас 0-1 удаа 

авсан, улаан хуудас аваагүй тохиолдолд хождог байна. 

Зураг 27-д Chelsea багийн бодит өгөгдөл дээр аpriori алгоритмыг ашиглаж хожлын дүрмийг 

хэрхэн гаргасанг үзүүлэв. 

 

Зураг 27. Apriori алгоритмын үр дүн 

Дээрх зурагт үзүүлсэн үр дүнг тайлбарлая. Хамгийн бага support нь 0.4, confidence нь 0.9 байхаар 

тооцоход Chelsea баг нь авто гоол буюу өөрийн хаалганд гоол оруулаагүй, 2-3 сэлгээ хийсэн, 

улаан хуудас аваагүй болон эсрэг баг торгуулийн цохилт хийгүй ба алдаагүй тохиолдолд хождог 

байна.  

Apriori алгоритмыг ашиглан тоглолтын үр дүнг тодорхойлохын тулд Premier League-ийн 2014-

2015 оны тоглолтуудын мэдээллийг ашигласан. Тестийн өгөгдлөөр эхний 100 тоглолтын үр дүнг 

ашигласан. Туршилтын үр дүнд тус алгоритм нь нийт 51 тоглолтын үр дүнг зөв таамагласан.  

Apriori алгоритмын үр дүнг F-Measure үзүүлэлтээр хэмжихэд 0.5505 буюу нийт тоглолтын 

55.05%-ийг зөв таамагласан үзүүлэлттэй гарсан. 
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3.2. Дэлгүүрийн бизнесийн мэдээллийн систем 

3.2.1. Системийн танилцуулга 

Дэлгүүрийн шийдвэр гаргахад туслах бизнесийн мэдээллийн системийн хувьд хэрэглэгчийн 

худалдан авалтын сагсанд анализ хийж хамгийн их худалдаалагдаж байгаа бүтээгдэхүүн дундаас 

хоорондоо хамгийн их хамааралтай бүтээгдэхүүнүүдийг олж тогтоох юм. Дэлгүүрийн 

бизнесийн мэдээллийн системийг дараах шийдвэрүүдийг гаргахад ашиглаж болно:  

- Хоорондоо хамаарал ихтэй бүтээгдэхүүнүүдийг ойролцоо байрлуулах. 

- Шинэ бүтээгдэхүүн ирвэл, түүнтэй ижил төстэй бүтээгдэхүүн ихэвчлэн юутай хамт 

зарагддагийг олоод,  хамт зарагдах магадлалтай бүтээгдэхүүний хажууд шинэ 

бүтээгдэхүүнийг байрлуулна. Ингэснээр үйлчлүүлэгчид шинэ бүтээгдэхүүнийг илүү 

сонирхож, хэрэглэж болох юм. 

- Багцын худалдаа явуулахдаа юуг юутай хамт багцалбал илүү их зарагдахыг мэдэхийн 

тулд дээрх мэдээллийг ашиглаж болно. 

Хэрэгжүүлсэн дэлгүүрийн бизнесийн мэдээллийн систем нь хоёр төрлийн боловсруулалтыг 

хийнэ. Эхнийх нь Hive өгөгдлийн агуулахаас жил, улирал, сар гэх мэт цаг хугацаанаас хамаарсан 

багц тайлангуудыг HiveQL асуулгаар гаргаж авах,  хоёр дахь нь өгөгдлийн уурхайн холбоо 

хамаарлыг илрүүлэх аргыг ашиглан бүтээгдэхүүнүүд хоорондоо хэр зэрэг уялдаа холбоотойгоор 

зарагдаж байгааг олж илрүүлэх юм (Зураг 28).  

 

Зураг 28. Хэрэгжүүлэлтийн ерөнхий схем 
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3.2.2. Ашигласан арга технологи 

Системийн архитектур нь бүхэлдээ Hadoop болон түүнтэй хамааралтайгаар гарч ирсэн нээлттэй 

эх бүхий технологиудыг цогцоор нь авч ашигладаг байхаар зохиомжлогдсон. Уг архитектурын 

шийдлийг ямар ч төрлийн бизнес мэдээллийн системд хэрэгжүүлж болохуйц, гол нь их 

хэмжээний өгөгдөл дээр ажилладаг байхаар тооцоолж гаргасан юм. 

 

Зураг 29. Бизнесийн мэдээллийн системийн архитектур 

Эхлээд төрөл бүрийн эх үүсвэрүүдээс тайлан болон, таамаглалд ашиглагдах өгөгдлүүдийг 

цуглуулж HDFS файл системд хадгалах бөгөөд түүнээсээ шаардлагатай өгөгдлүүдийг өгөгдлийн 

агуулах руу ялгаж оруулна. Гэвч нэгтгэн дүгнэсэн тайланг шууд Hive өгөгдлийн агуулахаас 

гаргах нь удаан (тайлан гаргах болгондоо нэгтгэн дүгнэх үйлдлийг хийнэ, их хэмжээний 

өгөгдлийг боловсруулж байгаа учраас хугацаа их шаарддаг) байдаг. Тиймээс Hadoop болон Hive 

дээрх өгөгдлүүдийн нэгтгэн дүгнэсэн үр дүнг RDBMS өгөгдлийн санд хуулаад, түүнээсээ 

хэрэглэгчийн програм нь тайлан тооцоо гаргавал илүү бага хугацаа зарцуулна.  
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3.2.3. Хэрэгжүүлэлт, үр дүн 

Их хэмжээний өгөгдөл хадгалах серверийг бэлдэх 

Өгөгдөл хадгалах серверийг бэлтгэхдээ хоёр компьютер ашигласан бөгөөд түүний нэгийг нь 

толгой сервер (master), нөгөөг нь туслах сервер (slave) –ийн үүргээр ажиллуулсан. Толгой сервер 

нь өгөгдөл хадгалахаас гадна туслах серверүүдийг асаах, унтраах, ажил үүрэг хуваарилах зэрэг 

зохицуулалтуудыг хийдэг бол туслах серверүүд нь зөвхөн өгөгдөл хадгалах үүрэгтэй.  

 

Зураг 30. Үүсгэсэн Hadoop кластерын ерөнхий бүтэц 

Толгой серверт Hadoop (өгөгдөл хадгалах), Hive (өгөгдлийн агуулах үүсгэх), Sqoop (холбоост 

өгөгдлийн сантай холбох хэрэгсэл) суулгаж тохиргоог хийсэн бол туслах серверт зөвхөн Hadoop 

системийг суулгасан.  

Өгөгдлийн агуулах үүсгэх 

Hive дээр өгөгдлийн агуулахыг үүсгэснээр уг агуулахад хадгалагдаж буй бүтэцлэгдсэн болон 

бүтэцлэгдээгүй өгөгдлүүдийн аль алинаас нь HiveQL асуулга ашиглан хэрэгтэй мэдээллээ 

гаргаж авах боломжтой болсон. Нөгөө талаас холбоост загвараар хадгалагдсан өгөгдлийг 

өгөгдлийн агуулах руу оруулахдаа хэмжээст загвар луу хувиргаснаар HiveQL асуулгын 

бичиглэлийг энгийн болгож, асуулгад хариулах хурдыг багасгасан.  

Өөрөөр хэлбэл Hive дээрх өгөгдлийн агуулахаас цаг хугацаанаас хамаарсан тайлангуудыг 

гаргахдаа OLAP анализ хийх хэрэгслийг ашиглаагүй боловч түүнд ашиглагддаг өгөгдлийн 

сангийн хэмжээст загварыг өгөгдлийн агуулахыг байгуулахдаа ашигласан. OLAP системүүд нь 

бизнесийн үйл ажиллагаанаас үүссэн өгөгдлүүдийг цаг хугацааны дагуу гурван хэмжээсээр 
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дүрслэхдээ хэмжээст загварыг ашиглан өгөгдлөө зохион байгуулдаг. Маш олон бизнесийн 

мэдээллийн системүүд цаг хугацаанаас хамаарсан мэдээллүүдийг хялбар бөгөөд хурдан гаргаж 

авахын тулд өгөгдлийн агуулахыг OLAP системтэй холбож, түүнээсээ тайлан тооцоог гаргадаг. 

Гэтэл OLAP системүүд нь бүтэцлэгдсэн өгөгдлийн сантай холбогдож (SQL систем), 

хүснэгтүүдийг нь хэмжээст загварын дагуу хувирган авдаг. Гэвч бидний ашиглаж буй Hive 

өгөгдлийн агуулах нь холбоост өгөгдлийн сангийн систем биш (NoSQL систем) учраас OLAP 

хэрэгслийг түүнтэй холбохын тулд нэмэлт арга технологи шаардагдах бөгөөд нөгөө талаас 

OLAP хэрэгслүүд нь үнэтэй байдаг. Архитектурын шийдлийг гаргахдаа үнэгүй буюу нээлттэй 

эхийн технологиудыг ашиглахыг зорьсон. Тиймээс Hive өгөгдлийн агуулахыг OLAP 

системүүдэд ашиглагддаг өгөгдлийн сангийн хэмжээст загварын дагуу байгуулсан. 

Hive програмыг ашиглан өгөгдлийн агуулах үүсгэхдээ өмнө нь байсан холбоост загварыг 

хэмжээст загварт шилжүүлсэн. Доорх зурагт холбоост болон хэмжээст загваруудыг зэрэгцүүлэн 

харуулав: 

 

Зураг 31. Дэлгүүрийн өгөгдлийн сангийн холбоост болон хэмжээст загваруудын ялгаа 

Hive өгөгдлийн агуулахыг хэмжээст загвараар байгуулснаар доорх давуу талууд бий болсон: 

- Энгийн асуулгууд – хэмжээст загварын нэгтгэх (join) үйлдэл нь өндөр нормчилсон 

холбоост загварын нэгтгэх үйлдлээс илүү энгийн байдаг.  
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- Хялбаршуулсан бизнесийн тайлан – өндөр нормчилсон холбоост загвартай харьцуулахад 

цаг хугацааны үечилсэн тайлан гаргахад илүү хялбар.  

- Асуулгын гүйцэтгэлийн ашиг - star загвар нь зөвхөн унших эрхтэйгээр хандаж, тайлан 

гаргах боломжтой програмын хувьд гүйцэтгэлийг нь сайжруулдаг. Учир нь уг загвараар 

үүссэн хүснэгтүүдийн холбоо хамаарал бага, зөвхөн fact болон dimension төрлийн 

хүснэгтүүд л хоорондоо холбогддог бөгөөд dimension  хүснэгтүүд нь хоорондоо 

холбогддоггүй.   

- Хурдан нэгтгэл – асуулга нь энгийн болох тусмаа нэгтгэх үйлдлийн гүйцэтгэлийг 

сайжруулдаг. 

- Кубуудыг үүсгэдэг – star загварыг бүх OLAP системүүд ашигладаг бөгөөд куб үүсгэхдээ 

уг загварыг ашигладаг.  

Нөгөө талаас хэмжээст загвар нь аливаа үйл ажиллагаатай холбоотой, утга нь байнга өөрчлөгдөж 

байдаг идэвхтэй өгөгдлийн санд тохиромжгүй бөгөөд өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах тал 

дээр дутагдалтай. Гэвч өөрчлөх шаардлагагүй болсон түүхэн өгөгдөл дээр тооцоо хийж, тайлан 

гаргахад холбоост загварыг бодвол хэмжээст загварын асуулга нь энгийн, гүйцэтгэлийн хувьд 

ашигтай байдаг байна.  

Үүний дараа  Sqoop өгөгдөл дамжуулах хэрэгслийг ашиглан MySQL сервер дээрх хүснэгтүүдийг 

үүсгэсэн хавтаснуудад импортлон оруулсан. Өөрөөр хэлбэл холбоост өгөгдлийн сангаас 

хэрэгцээт өгөгдлүүдийг аван Hadoop системд оруулсан юм. 

Хэмжээст болон холбоост загвараар зохион байгуулсан өгөгдлийн агуулахуудаас тайлан гаргаж 

хурдыг хэмжихэд хэмжээст загвараар зохион байгуулсан нь холбоост загвараасаа илүү хурдан 

болох нь батлагдсан. 

 

Зураг 32. Хэмжээст болон холбоост өгөгдлийн агуулахуудын харьцуулалт 
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Иймээс  өгөгдлийн агуулахаас тайлан гаргахдаа хэмжээст загварыг ашигласан бөгөөд үр дүнг 

Зураг 33 -р харуулав. 

 

Зураг 33. Улирал бүрийн орологыг харуулж буй хэсэг 

HDFS файл системд хадгалагдсан өгөгдлөөс бараа бүтээгдэхүүнүүдийн хоорондын холбоо 

хамаарлыг илрүүлэх 

Их хэмжээний тархаан байрлуулсан өгөгдлөөс холбоо хамаарлыг илрүүлэхдээ Apache –аас 

хөгжүүлсэн Mahout машин сургалтын алгоритмын санг ашиглах шийдлийг гаргасан. Уг сан дахь 

алгоритмууд нь MapReduce аргыг ашиглан боловсруулалтуудыг  хийдэг бөгөөд их хэмжээний 

тархаан байрлуулсан өгөгдөл дээр ажиллахад зориулагдсанаараа давуу талтай. 

FPGrowth алгоритм нь 2 үе шаттайгаар ажилладаг: 

- FP-Tree үүсгэх 

o Элемент бүрийн support –ийг олно (нийт худалдан авалтуудын хэдэн худалдан 

авалтад оролцсоныг илтгэх тоон үзүүлэлт). 

o Давтагдахгүй байгаа элементүүдийг хасна (minSupport –оос доош үзүүлэлттэй 

давтагдаж байвал хасагдана). 

o Үлдсэн элементүүдийг support –оор нь буурахаар эрэмбэлнэ.  

- FP-Tree –г байгуулах.  

o Худалдан авалт бүрийг нэг нэгээр нь уншиж, түүнийг тодорхой замын дагуу 

буулгана. 

o Хэрэв дараагийн худалдан авалтад өмнөх худалдан авалттай ижил 

бүтээгдэхүүнүүд авсан бол өмнөх зам дээрх бүтээгдэхүүний тоог нэгээр нэмнэ. 

Шинэ зам үүсгэхгүй. Олон давхцал үүсэх тусам мод жижиг болно. 

o Ижил бүтээгдэхүүнүүдийг хооронд нь холбоно.  
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o FP-Tree –ээс давтагдаж байгаа элементүүдийг шууд авах байдлаар үр дүнг гаргаж 

авна.  

 Доорх зургаар бүтээгдэхүүнүүдийн холбоо хамаарлыг илрүүлэх логик дарааллыг 

харуулав: 

 

Зураг 34. Бүтээгдэхүүнүүдийн холбоо хамаарлыг илрүүлэх логик дараалал 
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FPGrowth алгоритмын хэрэгжүүлэлтийн үр дүн 

Үр дүнг тодорхойлохдоо хоёр төрлийн өгөгдлийн эх үүсвэрийг ашигласан. Эхнийх нь уг 

алгоритмыг туршихад зориулан үүсгэсэн хуурмаг өгөгдөл бөгөөд 304 шинж (багана), 1162 

мөртэй, хоёр дахь нь бодит өгөгдөл бөгөөд 81 шинж 31742 мөрнөөс тус  тус бүрдсэн. 

 

Зураг 35. Бүтээгдэхүүнүүдийн холбоо хамаарлыг текстэн байдлаар харуулах хэсэг 

Дээрх үр дүнд, хамгийн багадаа тухайн бүтээгдэхүүний борлуулалтын 60% -д нь хамт зарагддаг 

бүтээгдэхүүнүүдийг буурах эрэмбээр харуулсан байна. 

Мөн хэрэгжүүлсэн FPGrowth алгоритмын үр дүнд бүтээгдэхүүнүүдийн холбоо хамаарал хэр 

бодитой илэрч байгааг Weka програмын үр дүнтэй харьцуулсан. Weka програмын Apriori болон 

FPGrowth алгоритмуудын оролтоор дэлгүүрийн шийдвэр гаргахад туслах бизнесийн мэдээллийн 

системийн өгөгдлийг өгсөн. Эдгээр алгоритмуудыг ажиллуулахдаа minSupport = 0.04 (нийт 

худалдан авалтын 0.04% –д нь оролцсон байх), confidence = 0.4 (хоорондын хамаарлын хувь нь 

хамгийн багадаа 40%) байхаар тохируулсан. Алгоритмын үр дүн нь Weka програмын үр дүнтэй 

нийцтэй гарсан (Хүснэгт 6). 
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Хүснэгт 6. Weka болон хэрэгжүүлсэн програмуудын үр дүнгийн харьцуулалт 

№ Холбоотой бүтээгдэхүүнүүд Weka 

Apriori 

Weka 

FPGrowth 

Hadoop & 

FPGrowth 

1 HotDogBuns==> HotDogs 0.71 0.71 0.7125 

2 HamburgerBuns==> 98pct.FatFreeHamburger 0.68 0.68 0.6804 

3 Aspirin==> WhiteBread 0.63 0.63 0.6263 

4 Tomatoes==> WhiteBread 0.61 0.61 0.6111 

5 Toothpaste==> WhiteBread 0.6 0.6 0.6018 

6 Toothpaste ==> Eggs 0.56 0.56 0.5648 

7 WheatBread==> 2pct.Milk 0.55 0.55 0.5523 

8 SweetRelish==> HotDogs 0.55 0.55 0.5517 

9 Toothpaste==> 2pct.Milk 0.55 0.55 0.5462 

10 Onions==> WhiteBread 0.53 0.53 0.5321 

11 98pct.FatFreeHamburger==> WhiteBread 0.53 0.53 0.5275 

12 PotatoChips==> WhiteBread 0.53 0.53 0.5263 

13 SweetRelish ==> Eggs 0.53 0.53 0.5258 

14 Potatoes ==> Eggs 0.53 0.53 0.5254 

15 WheatBread ==> Eggs 0.52 0.52 0.5238 

16 98pct.FatFreeHamburger==> HamburgerBuns 0.52 0.52 0.5196 

17 Cola==> 2pct.Milk 0.52 0.52 0.5188 

18 Cola==> Eggs 0.52 0.52 0.5188 

19 Cola==> WhiteBread 0.52 0.52 0.5188 

20 Onions==> 2pct.Milk 0.51 0.51 0.5137 

 ...    
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3.3. Мэдээг автоматаар цуглуулж, ангилах 

3.3.1. Системийн танилцуулга 

UBGO cистем нь Улаанбаатар хотын бүхий л төрлийн үйлчилгээний байгууллагуудын 

танилцуулга, тэдгээрийн үйлчилгээний тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл, мөн  урлагийн тоглолт, арга 

хэмжээ, олон нийтийг хамарсан үйл ажиллагаануудын хөтөлбөр байрлах нэгдсэн хөтөч систем 

юм. Байгууллагууд нь өөрсдийн төрлөөр ангилагдах бөгөөд төрөл бүрт үйлчилгээний чанараар 

эрэмбэлэгдсэн байна. Байгууллагын эрэмбэ нь үйлчилгээний соёл, орчин, байршил, тав тух, 

найрсаг үйлчилгээнээс шууд хамааралтай байх ба бодит үнэлгээг өгдөг байх шаардлагатай. Энэ 

нь үйлчилгээний байгууллага юун дээр алдаж байгаагаа ойлгож түүн дээр менежмент хийн 

ахицтай хөгжих, зорьж ирдэг үйлчлүүлэгчийн тоог нэмэх, хэрэглэгчдэд таашаагдсан үйлчилгээн 

дээрээ улам анхаарал өгөх зэрэг нөхцлүүдийг бүрдүүлэх нь үйлчилгээний байгууллагуудын 

хувьд ахиц гаргах, нийтээрээ жигд сайн үйлчилгээ үзүүлэх зорилготой. Хэрэглэгчдын хувьд 

санал бодлоо нэгдсэн нэг систем дээр солилцсоноор хаана ямар үйлчилгээний байгууллага 

таатай үйлчилгээ үзүүлдэг, аль байгууллага хамгийн чанартай бүтээгдэхүүн санал болгодог 

зэргийг мэдэж авснаар чанартай байгууллагыг дэмжих ач холбогдолтойгоос гадна чанаргүй 

байгууллагаар үйлчлүүлж мөнгө, цагаа үрэхгүй байх давуу талтай. Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл 

ханамж нэмэгдэх нь нийгэмд үзүүлэх эерэг хандлага ч мөн адил нэмэгдэхээс гадна чөлөөт цагаа 

зөв боловсон өнгөрүүлэх дадалд сурна. Байгууллагын мэдээллээс гадна үйл ажиллагааны 

мэдээллийг цуглуулж түгээх ба энэ нь чөлөөт цагаа хаана зөв боловсон цагийг өнгөрөөх эерэг 

мэдээллийг түгээнэ. 

Бизнесийн хэрэгцээ хэрэглээ 

Мэдээлэл дээрээс үндэслэн хэрэглэгч нь хосоороо аль эсвэл ажлын газрын хамт олонтойгоо 

хаана орох эцсийн шийдвэрийг гаргахад нөлөөлөх цогц систем бий болгох явдал болоод байна. 

Хэрэглэгч нөхцөл байдлаас шалтгаалж шийд гаргах, үйлчилгээний байгууллагууд шинэ 

үйлчилгээ нэвтрүүлэх. Улаанбаатар хотын хувьд маш олон үйлчилгээний газрууд байгаа бөгөөд 

хаана ямар үйлчилгээ хамгийн сайн бөгөөд хямд байгааг олж тогтооход хүндрэлтэй. Зэргэлдээ 

хоёр цайны газрын алийг нь сонгож үйлчлүүлэхээ мэдэхгүй бол системээс шийдээ олох 

боломжтой байх юм. 

Бизнесийн шаардлага 

Байгууллагын мэдээллийг хүссэн хэрэглэгч нэмдэг байх бөгөөд уг мэдээллийг дурын хэрэглэгч 

зөв бурууг мэдээллэдэг байна. Байгууллагын мэдээлэл дээр санал шүүмж бичдэг байх бөгөөд 

байгууллагын менежер, эзэн уг санал шүүмж дээрээс зөв менежементийг гарцыг тодорхойлох. 
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Хаана ямар үйл ажиллагаа болох мэдээллийг цаг алдалгүй хүргэх. Үйл ажиллагаанд 

хэрэглэгчдын оролцоог бодитоор харуулах сурталчилах. 

3.3.2. Ашигласан арга технологи 

Системийг доорх схемийн дагуу хэрэгжүүлсэн. Орчин үеийн хэрэглэгчдийн хэрэгцээ 

шаардлагыг хангахын тулд Монголын топ веб системүүдээс хамгийн их сонирхол татаж буй 

мэдээллийг цуглуулахаар болсон.    

Кравлер

Бүтэцлэгдсэн болон хагас 
бүтэцлэгдсэн өгөгдлүүд

Хадгалах

Ангилах

Өгөгдөл
зөөх

Хэрэглэгчидэд
түгээх

Кравлер

 

Зураг 36. UBGO системийн үйл ажиллагааны схем 

Кравлерийн арга ашиглан томоохон веб системүүдээс өгөгдөл цуглуулж авна. Авсан 

өгөгдлүүдийг урьдчилан боловсруулж HDFS рүү хадгална. Хадгалсан өгөгдөл дээр өгөгдлийн 

уурхайн naïve bayes ангиллын арга ашиглаж ямар төрлийн өгөгдөл гэдгийг тодорхойлж 

шаардлагад нийцсэн өгөгдлийг UBGO систем рүү нийтэлж хэрэглэгчдэд түгээнэ. 
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3.3.3. Хэрэгжүүлэлт, үр дүн 

Өгөгдөл цуглуулах 

Кравлерийн аргаар gogo.mn веб системээс цуглуулсан нэг өдрийн өгөгдөл нь  1.318.575 мөр 

үүссэн.  Нэг сарын хугацаанд нийт зургаан вэб системээс  122,394,776 мөр өгөгдөл цуглуулсан.  

Цуглуулсан HTML файлын бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд дүн шинжилгээ хийхэд нийт бүтцийн 21% нь 

тэмдэгтүүд, ямар ч хамааралгүй агуулга 39%, гарчиг 1%, гол бичвэр 31%, хэрэглэгчийн сэтгэгдэл 

3%, холбоост агуулга 5% -ийг тус тус эзэлж байна. Эндээс үзэхэд бүрэн эхийн нийтлэлийг салган 

авч түүн дээр шинжилгээ хийн, ангилж хэрэгцээт бичвэрийг олж илрүүлэх нь уг ажлын гол 

зорилтын нэг хэсэг юм.  

 

Зураг 37. Цуглуулсан HTML файлын шинжилсэн байдал 

Жишээлбэл urlag.mn веб системийн үзвэр үйлчилгээний цагийн хуваарийн хуудсын гол нийтлэл 

нь “Өнөөдөр болох үйл явдал, үзвэр үйлчилгээний хуваарь” юм. Уг нийтлэлийг салгаж авахын 

тулд веб кравлераар цуглуулсан өгөгдлийг шүүж авах хэрэгтэй бөгөөд цуглуулсан файлын 

бүтцийг Зураг 38 –т харуулсан. Шараар тэмдэглэсэн хэсэг нь шүүж авах өгөгдлийн эхлэл юм. 

Шүүж авахдаа biolerpipe ийн алгоритм ашигласан бөгөөд гол бичвэрүүдийг тус тусад нь 

хадгална. Дараа нь тус бүрийн ангиллыг тодорхойлж өгөгдлийн сан руу ачаалах үгүйг шийдэх 

юм. 

21%

39%

1%

31%

3%

5%

HTML Файл
Тэмдэгтүүд

Ямар ч хамаагүй 

агуулга
Гарчиг

Гол бичвэр

Хэрэглэгчийн сэтгэгдэл

Холбоост агуулга
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Зураг 38. urlag.mn вебийн хуудасны бүтэц 

 

Зураг 39. Цэвэрлэгдсэн өгөгдөл 

Шүүн авсан өгөгдөл нь Зураг 39 –т  харуулснаар цэвэрлэгдсэн байна. Уг өгөгдөл нь гол бичвэр 

бүрээр тус тусдаа хадгалагдах бөгөөд өгөгдөл бүрийг ангилж үзвэр үйлчилгээний мэдээллийг 

ялган авснаар интернетэд тархсан мэдээллийг ялган цуглуулах гол алхам юм. 

 

Мэдээг ангилах 
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Уг системийг хэрэгжүүлэхдээ туршилтанд ашиглах зорилгоор нийт 1000 мэдээг цуглуулсан ба 

тэдгээрийг 10 төрөлд ангилсан.  Туршилтын өгөгдөл дээрх үгнүүдийг ашиглан ангиллын загвар 

үүсгэсэн. Мэдээг ангилахдаа өгөгдөл олборлолтын Naïve Bayes алгоритмыг ашигласан. Мэдээ 

нь дараах байдлаар ангилагдана: 

- Жүжиг ба хошин шог, 

- Загвар, 

- Фестиваль ба үзэсгэлэн худалдаа, 

- Кино, 

- Лекц ба ном, 

- Спорт ба идэвхтэй амьдрал, 

- Дуурь ба балет, 

- Хөгжим ба тоглолт, 

- Зураг ба галерей, 

- Бүжиг ба парти; 

Мэдээг ангилахад түлхүүр үгнүүдийг ялган авах хэрэгтэй бөгөөд naïve bayes алгоритмаар 

цуглуулсан бодит өгөгдлүүд дээр шинжилгээ хийн хамгийн өндөр хувьтай үгнүүдийг онцлог 

үгээр ялган авсан. Жишээ нь спорт ба идэвхтэй амьдрал бүлгийн өгөгдлүүд дээр шинжилгээ 

хийхэд дараах үр дүн гарсан: 

Хүснэгт 7. Түлхүүр үг 

Текст Ангилал А Ангилал Б Төрөл А Төрөл Б 

тэмцээн Спорт Загвар 25.4 1.0 

спортын Спорт Тоглолт 17.0 1.0 

улирлын Спорт  Дуурь 16.0 1.0 

оролцох Спорт Кино 12.9 1.0 

биеийн Спорт Балет 12.0 1.0 

марафон Спорт Тоглолт 9.0 1.0 

... ... ... ... ... 

Жишээлбэл дараах мэдээг аль ангилалд хамаарахыг таамаглая.  

“Халимаг улсдаа төдийгүй ОХУ –ын хөгжмийн урсгалд өөрийн гэсэн өвөрмөц стиль имиж, 

гайхалтай аялгуугаараа онцгойрч  сая сая шүтэн бишрэгчдийг байлдан дагуулсан Халимаг улсын 

Соёлын гавьяат зүтгэлтэн, Төрийн шагналт хөгжмийн зохиолч Аркадий Манджиев Монголд 

ирээд байгаа юм. 

Тэрбээр өөрийнхөө үүсгэн байгуулсан Халимаг амьд хөгжмийн хамтлагтайгаа  монголын 

үзэгчидтэй мэндчилэх нь ээ. “Дээдсийн өлмийнд мөргөм үү” амьд шоу, тоглолт энэ сарын 15-

нд  Чингисийн талбайд үнэ төлбөргүй болох юм. 
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Тус тоглолтонд “Чингис хаан” хамтлагийн дуучин МУГЖ Д.Жаргалсайхан, “Гурван бүдүүн”, 

дуучин Бобо зэрэг Монголын хамтлаг дуучид оролцохоос гадна Өвөр Монголын Торгууд дуучин  

Халин, Хятад улсын этник язгуур урлагийн “ Жалам хар”  зэрэг хамтлаг, дуучид урилгаар 

оролцон тоглох нь ээ. Түүний тоглолтын Монгол дахь хамтран зохион байгуулагчаар “Jackand 

jack” энтертайнмент, Нийслэлийн Улаанбаатар чуулга, Бүх цэргийн дуу, бүжгийн эрдмийн 

чуулга, Халимаг Монголын соёлын төв зэрэг байгууллагууд ажиллаж байгаа аж.” 

Уг бичвэрийг задлан онцлог үгүүдээр ангилахад дараах үр дүнд хүрсэн: 

Хөгжим ба тоглолт 0.961993 

Бүжиг ба парти 0.011273 

Жүжиг ба хошин шог 0.003011 

Спорт ба идэвхтэй амьдрал 0.001878 

Дуурь ба балет 0.001878 

Загвар 0.001878 

Фестиваль ба үзэсгэлэн худалдаа 0.001878 

Хоол 0.001878 

Лекц ба ном 0.001878 

Кино 0.001174 

  
Эндээс хамгийн өндөр зэрэглэлтэй хувь нь хөгжим бөгөөд уг бичвэрийг “хөгжим ба тоглолт” 

гэсэн ангилалд хамааруулж UBGO систем дээр хэрэглэгчдэд түгээнэ. 

Ангилах туршилтад ангилал тус бүрд 100 өгөгдөл, нийт 1000 өгөгдөл ашигласан бөгөөд 

туршилтын үр дүнд F-Measure = 84%, recall = 77% -ийн танилттай гарсан (Зураг 40).   

 

Зураг 40. Туршилтын үр дүн 
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3.4. Програм хангамжийн чанарыг таамаглах 

3.4.1. Сэдвийн танилцуулга 

Өнөө үед мэдээллийн технологи нь аливаа байгууллагын салшгүй нэг хэсэг болсоор байгаа 

бөгөөд үйл ажиллагаандаа түлхүү ашиглах тусам түүнийг хэрхэн бага зардлаар үр ашигтай 

зохион бүтээх вэ гэсэн асуудал тулгардаг. Програм хангамжийн хөгжүүлэлтийн үеийн нийт 

зардал болон түүний зарцуулалт, зардлын өсөлтөд нөлөөлдөг гол хүчин зүйлийг тодорхойлох 

судалгаанаас харахад систем хөгжүүлэлтийн нийт зардлын дийлэнх хувь нь програм 

хангамжийн засвар үйлчилгээнээс үүсэлтэй байсан. Энэхүү зардал нь 1970 онд 50% орчим 

байсан бол тасралтгүй өссөөр 2009 онд 75%-80% хүртэл өссөн байна.  2010-ны байдлаар програм 

хангамжийн засвар үйлчилгээ болон програм хангамжийн хувьслын зардал нь нийт зардлын 90% 

болсон . 

IEEE –ийн програм хангамжийн засвар үйлчилгээний стандартад (STD1219-1993) “Програм 

хангамжийн засвар үйлчилгээ гэдэг нь програм хангамжийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчид 

хүргэсний дараа алдааг засах, гүйцэтгэл болон бусад үзүүлэлтийг сайжруулах, орчинд 

тохируулахын тулд програм хангамжийн бүтээгдэхүүнийг өөрчлөх үйл ажиллагаа юм” гэж 

тодорхойлсон байдаг. 

Эндээс харахад програм хангамжийн засвар үйлчилгээний зардлыг бууруулах нэг хүчин зүйл нь 

алдаагүй зөв програм хангамж хөгжүүлэх юм. Програм хангамж хөгжүүлэлтийн эрт үед гарсан 

алдаа нь дараа дараачийн үе шатуудад алдаа гарах суурь болдог бөгөөд үүнээс үүдэн алдааны  

тоо алхам тус бүрд огцом өсдөг. Тиймээс програм хангамж хөгжүүлж дууссаны дараа алдааг 

илрүүлэх бус харин хөгжүүлж байх явцдаа хэрхэн алдаагүй програм хангамж хөгжүүлэх вэ 

гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Програм хангамжийн чанарыг эрт үед илрүүлэх нэг арга нь 

зохиомжийн хэмжигдэхүүн ашиглан үнэлэх юм. 

Судалгадсан байдал 

Тус сэдвийн дагуу өмнө хийгдсэн судалгааны ажлуудаас харахад классын алдаанд өртөмтгий 

байдлыг тодорхойлохдоо ихэвчлэн програм хангамж хөгжүүлэлтийн туршилт буюу тестийн үе 

шатанд тестлэх цаг хугацааг хэмнэх зорилгоор тодорхойлж байсан бол цөөн тохиолдолд 

хэрэгжүүлэлтийн үе шат алдаагүй зөв явж байгаа эсэхийг тодорхойлох зорилгоор гүйцэтгэгдсэн 

байна. Мөн түүнчлэн алдаанд өртөмтгий байдлыг таамаглахдаа тус судалгааны ажлын эхэн үед 

уламжлалт тоо баримтын аргыг түлхүү ашиглаж байсан бол сүүлийн үед ихэвчлэн машин 

сургалтын арга алгоритм ашиглах болсон. Машин сургалтын арга ашиглан классын алдаанд 

өртөмтгий байдлыг тодорхойлохдоо туршилтын өгөгдөл дээр урьдчилан боловсруулалт хийн 

өгөгдлийн гажгийг илрүүлж зассан талаар дурдаагүй байсан. Нийт судалгааны ажлуудаас 
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дунджаар хамгийн өндөр үр дүнтэй байсан нь Surbhi Gaur–ийн судалгааны ажил байсан бөгөөд 

Random Forest арга ашиглан алдаанд өртөмтгий байдлыг ойролцоогоор 90%-ийн 

магадлалтайгаар таамаглаж байсан. Харин алдаатай классыг хамгийн сайн таньж байсан нь 

Braind-ийн судалгааны ажил байсан боловч нийт танилтын хувь тийм ч өндөр байж чадаагүй. 

Сэдвийн шинэлэг тал, ач холбогдол 

Классын алдаанд өртөмтгий байдлыг таамаглах зорилгоор өмнө хийгдсэн ажлууд нь програм 

хангамжийн кодоос буюу хэрэгжүүлэлт болон тестийн үед нэгэнт бичигдсэн кодын аль хэсэгт 

алдаа гарсан байж болохыг тодорхойлох зорилготой байсан. Харин тус судалгааны ажлын 

шинэлэг тал нь код бичихээс өмнө програм хангамжийн бүтцийг зохиомжлох үед үүссэн загвар 

нь хэр алдаанд өртөх магадлалтайг тодорхойлох юм. Өөрөөр хэлбэл тодорхойлсон зохиомжийн 

загварын даруу хэрэгжүүлсэн кодод алдаа гарах эсэхийг бусад судалгааны ажлуудаас програм 

хангамж хөгжүүлэх үйл явцын хувьд нэг алхмын өмнө таамаглаж байгаагаараа онцлог юм. 

Ингэснээр зохиомжийн загварыг дахин хянах үйл ажиллагааг хялбарчилж алдаагүй зөв бүтцийг 

тодорхойлох боломжийг нэмэгдүүлж байгаа бөгөөд, тус бүтцийн дагуу хөгжүүлсэн кодонд алдаа 

гарах магадлал буурч хэрэгжүүлэлт болон тестийн үед зарцуулах хүчин чармайлтыг бууруулах 

ач холбогдолтой. 

3.4.2.  Ашигласан арга технологи, хэрэгжүүлэлт 

Объект хандалгат зохиомжийн загвараас зохиомжийн хэмжигдэхүүн ашиглан классын алдаанд 

өртөмтгий байдлыг таамаглах загварыг дараах зурагт үзүүлснээр тодорхойлсон.  

 

Зураг 41. ОХЗ-ийн загвараас зохиомжийн хэмжигдэхүүн ашиглан классын алдаанд өртөмтгий 
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Зураг Объект хандалгат зохиомжийн загвараас зохиомжийн хэмжигдэхүүн ашиглан классын 

алдаанд өртөмтгий байдлыг таамаглах загварыг 

Энэ загвар нь өгөгдсөн UML класс диаграммыг UML-ийн багажийн тусламжтайгаар XMI файл 

болгож хөрвүүлсэн өгөгдлөөс классын алдаанд өртөмтгий байдлыг таамаглах юм. Объект 

хандалгат зохиомжийн үзүүлэлтийг хэмжихдээ урьдчилан сонгож авсан ОХЗ-ын 

хэмжигдэхүүнийг тооцох аргачлалыг ашиглана. Классын алдаанд өртөмтгий байдлыг 

таамаглахдаа ангилал тодорхойлох аргачлал ашиглаж урьдчилан бэлдсэн сургалтын өгөгдлөөс 

загвар үүсгэж уг загварын дагуу классыг ангилна.  

ОХЗ-ийн хэмжигдэхүүн сонгох 

Классын алдаанд өртөмтгий байдлыг таамаглахад ашиглагдах хэмжигдэхүүнийг 

сонгохдоо хэд хэдэн шаардлага хангасан байхыг зорьсон. Үүнд: 

 Түгээмэл ашиглагддаг класс диаграмаас тооцоолох боломжтой хэмжигдэхүүн 

сонгох. Үүний тулд бусад  судлаачдын ашигласан хэмжигдэхүүнээс сонгож авах 

бөгөөд зохиомжийн хэмжигдэхүүн болон классын алдаанд өртөмтгий байдал 

хоорондын хамаарлын үр дүнг өмнө хийгдсэн ажлуудын үр дүнтэй харьцуулна.  

 Нэгэн ижил үзүүлэлт хэмждэггүй байх. Өөрөөр хэлбэл нэгэн ижил аргачлал буюу 

томьёогоор илэрхийлэгдэх хэмжигдэхүүнүүд байвал аль нэгийг нь ашиглахад 

хангалттай. 

 ОХ-ийн үндсэн шинж чанарыг тодорхойлогч байх. Энэ нь ОХЗ-ын аль шинж чанар 

нь классын алдаанд өртөмтгий байдалд илүү нөлөөлж байгааг тогтооход хэрэгтэй 

бөгөөд аль нэг шинж чанарыг орхигдуулж болохгүй. 

Дээрх шаардлагад нийцүүлэн MOOD, QMOOD, EMOOSE, EMOOSE2, болон Лорензийн 

хэмжигдэхүүнүүд бүхий нийт  33-н хэмжигдэхүүнийг ашиглахаар боллоо.  

Туршилтын өгөгдөл бэлдэх  

Энэхүү туршилтад ашиглагдах өгөгдлийг бэлдэхэд  системд гарсан алдааны бүртгэлийн 

мэдээлэл хэрэгтэй болсон бөгөөд дунд болон томоохон хэмжээний нээлттэй эхийн системүүд 

дээр гарсан алдааны бүртгэлийг Мензс болон түүний багийнхан бүртгэн энэ чиглэлийн судалгаа 

хийж байгаа хүмүүст нээлттэйгээр ашиглах боломж олгосон. Тэдний PromiseData сангаас Ant1.5, 

Ant1.6, Ant1.7 болон jEdit3.2 төслийн нийт 1583 классын алдааны мэдээллийг авч туршилтад 

ашигласан. Эдгээр төслийн хэмжээ болон гарсан алдааны талаарх тоо баримтын шинжилгээний 

үр дүнг Хүснэгт 6 -д харууллаа.  
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Хүснэгт 8. Туршилтад ашиглагдах нээлттэй эхийн системүүд 

Төсөл Нийт 

классын тоо 

Нийт 

алдааны тоо 

Алдаатай 

классын тоо 

Хамгийн их 

алдааны тоо 

Ant1.5 270 35 32 2 

Ant1.6 325 172 85 10 

Ant1.7 720 312 152 10 

jEdit3.2 268 382 90 45 

Нийт 1583 901 359 45 

ОХЗ-ийн үзүүлэлтийг хэмжих 

Классын алдаанд өртөмтгий байдлыг таамаглахдаа шалгах өгөгдлөөс ОХЗ-ийн хэмжигдэхүүний 

үзүүлэлтийг хэмжихдээ UML22Measure төслийн ашигласан. Учир нь тус төсөл нь ОХЗ-ийн 

MOOSE, EMOOSE, MOOD болон QMOOD хэмжигдэхүүнийг UML диаграммаас хэмжих 

зорилгоор гүйцэтгэгдсэн бөгөөд нээлттэй эхийн програм юм. Тус програм нь Лорензийн 

хэмжигдэхүүн болон интерфейсийн үзүүлэлтийг хэмжих боломжгүй учир эдгээр 

хэмжигдэхүүнийг тодорхойлох эх кодыг бичиж өгсөн. 

Классын алдаанд өртөмтгий байдлыг таамаглах 

Ангилах хэсгийн дотоод зохион байгуулалтыг Зураг 42-д харуулсан. Ангилахын тулд эхлээд 

сургалтын өгөгдөл дээр урьдчилан боловсруулалт хийж ангилах алгоритм ашиглан ангилалын 

загвар үүсгэнэ. Тус ангилалын загварыг ашиглан класс диаграмаас хэмжсэн зохиомжийн 

үзүүлэлтийг ашиглан класс тус бүр аль ангилалд хамаарахыг таамаглана. 

Энэхүү хэсэгт сургалтын өгөгдлөөс алдаанд өртөмтгий байдал хэрхэн хамаарч байгааг 

тодорхойлон, өгөгдөл дээр урьдчилан боловсруулалт хийх болон ангилах алгоритмыг хэрхэн 

сонгосон үйл явцыг тайлбарласан. 

 

Зураг 42. Классын алдаанд өртөмтгий байдлыг таамаглах хэсгийн дотоод бүтэц 
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ОХЗ хэмжигдэхүүн болон алдаанд өртөмтгий байдал хоорондын хамаарлыг тодорхойлохдоо 

ОХ-ийн үндсэн шинж тус бүрээр авч үзсэн бөгөөд SPSS статистикийн програм ашигласан. 

Хамаарал тооцоолох Pearson-ийн хамаарлын аргыг ашигласан бөгөөд тодорхойлогч утгыг хоёр 

талт тестийн арга ашиглан тооцоолсон.  

Хамаарлын шинжилгээний үр дүнд нийт 33 хэмжигдэхүүнээс 25 хэмжигдэхүүн нь классын 

алдаанд өртөмтгий байдлыг 95%-ийн магадлалтайгаар тодорхойлогч үзүүлэлт болж байна. 

Эдгээрт ОХ-ын шинж тус бүрийн хэмжигдэхүүн орсон байгаа нь классын алдаанд өртөмтгий 

байдал нь ОХ-ын бүх шинжээс хамаардаг болох нь харагдлаа. Мөн түүнчлэн хэмжигдэхүүний 

утга нь классын алдаанд өртөмтгий байдлыг тодорхойлогч утга болж чадаж байгаа нь класс 

диаграммаас тухайн классын алдаанд өртөмтгий байдлыг таамаглах боломжтойг харуулж байна. 

Алдаанд өртөмтгий байдлын загвар үүсгэх 

Алдаанд өртөмтгий байдлыг таамаглах загвар үүсгэхийн тулд ангилал тодорхойлох арга тус 

бүрээс нэг нэг төлөөлөгч сонгон авч туршиж үзсэн. Энэ нь ОХЗ-ын үзүүлэлт ашиглан алдаанд 

өртөмтгий байдлыг таамаглахад аль арга нь илүү үр дүнтэй болохыг тодорхойлох юм. 

Туршилт 1. Урьдчилан боловсруулаагүй өгөгдлөөс алдааг илрүүлэх 

Сургалтын өгөгдөл дээр ямар нэгэн урьдчилсан боловсруулалт хийгээгүй өгөгдлөөс классын 

алдаанд өртөмтгий байдлыг таамаглах туршилт нь дараа дараагийн алхмын үр дүн хэрхэн 

сайжирч байгааг тодорхойлох зорилгоор хийгдсэн. Туршилтын үр дүнг Хүснэгт 9-д харууллаа. 

Тус үр дүнгээс харахад урьдчилан боловсруулалт хийгээгүй өгөгдөл дээр хамгийн сайн үр 

дүнтэй таньсан алгоритм нь Classification Via Regression байгаа боловч нийт алдааны 37.3%-г 

таньсан. Харин Naive Bayes алгоритм нийт алдааны 56.8%-ийг таньснаар хамгийн өндөр 

үзүүлэлттэй байна. 

Хүснэгт 9. Туршилт I - үр дүн 

Арга Accuracy Precision Recall of fault F-measure 

Naive Bayes 76.394 0.783 0.568 0.772 

Multilayer Perception 77.137 0.764 0.432 0.767 

Instance Based 75.465 0.746 0.390 0.75 

Classification Via Regression 81.784 0.80 0.373 0.798 

Decision Table 79.740 0.768 0.212 0.757 

Random Forest 78.439 0.764 0.364 0.77 

Туршилт 2. Шинж сонгосон өгөгдлөөс алдааг илрүүлэх 

Сургалтын өгөгдлүүдийн шинжийн олонлогоос алдааг таамаглахад тодорхойлогч үзүүлэлт 

болох тохиромжтой шинжийн олонлогийг сонгон авч тус олонлогийн утгууд дээр сургалтын 
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алгоритмыг туршиж үзсэн. Шинж сонгохдоо хамааралд суурилсан шинж сонгох CFS 

алгоритмыг ашигласан. Туршилтын үр дүнг Хүснэгт 10-д илэрхийллээ.  

Тус туршилтын үр дүнгээс харвал бүх алгоритмын үр дүн сайжирсан байгаа бөгөөд энэ нь шинж 

сонгох алгоритм тодорхой хэмжээнд сайн үр дүн үзүүлж байгааг илтгэж байна. Шинж сонгосны 

дараах өгөгдөлд хамгийн өндөр танилттай байгаа алгоритм нь өмнөх туршилтын нэгэн адил 

Classification Via Regression боловч нийт алдаатай классыг хамгийн сайн тодорхойлсон нь Naive 

Bayes болон Instance Based алгоритмууд 41.5%-тай байна. 

Хүснэгт 10. Туршилт II - үр дүн 

Арга Accuracy Precision Recall of fault F-measure 

Naive Bayes 81.227 0.795 0.415 0.799 

Multilayer Perception 79.926 0.781 0.398 0.786 

Instance Based 76.20 0.755 0.415 0.758 

Classification Via Regression 81.97 0.81 0.263 0.784 

Decision Table 79.368 0.761 0.203 0.752 

Random Forest 77.509 0.76 0.390 0.766 

Туршилт 3. Өгөгдлийн гажгийг зассан өгөгдлөөс алдааг илрүүлэх 

Алгоритмын үр дүнг сайжруулах бас нэгэн хүчин зүйл нь өгөгдлийн гажгийг илрүүлж засах арга 

юм. Энэ төрлийн түгээмэл ашиглагддаг арга болох Resampling аргаар гажгийг илрүүлж зассан 

өгөгдлөөс өгөгдөл ангилах алгоритм ашиглан туршсан үр дүнг Хүснэгт 11-д харууллаа.  

Туршилтын үр дүнгээс харахад өгөгдлийн гажгийг зассан өгөгдлөөс таамагласан үр дүн шинж 

сонгож таамагласан үр дүнгээс илүү өндөр үр дүнд хүрсэн нь харагдаж байна. Энэ туршилтад 

алдаатай классыг хамгийн сайн таньсан алгоритм нь Instance Based байсан бөгөөд хамгийн өндөр 

танилттай алгоритм нь Random Forest байна. 

Хүснэгт 11. Туршилт III - үр дүн 

Арга Accuracy Precision Recall of Fault F-measure 

Naive Bayes 76.208 0.768 0.546 0.765 

Multilayer Perception 81.599 0.809 0.554 0.811 

Instance Based 87.918 0.878 0.738 0.879 

Classification Via Regression 84.573 0.842 0.638 0.843 

Decision Table 80.669 0.792 0.446 0.794 

Random Forest 89.405 0.892 0.662 0.889 
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Туршилт 4. Өгөгдлийн гажгийг засаж шинж сонгосон өгөгдлөөс алдааг илрүүлэх 

Зарим туршилтад өгөгдлийг урьдчилан боловсруулах хэд хэдэн аргыг дарааллуулан ашигласан 

байдаг бөгөөд энэ удаа өгөгдлийн гажгийг зассан өгөгдлөөс шинж сонгох үйлдэл хийсний үр 

дүнд үүссэн өгөгдлөөс алдааг таамагласан бөгөөд үр дүнг Хүснэгт 12-д харууллаа. 

Туршилтын үр дүнгээс харвал алгоритмуудын танилтын төвшин буурсан эсвэл ямар нэгэн 

тодорхой ахиц гараагүй байгаа нь Resampling болон CFS аргуудыг хослуулах нь тохиромжтой 

шийдэл болж чадаагүйг харуулж байна. 

Хүснэгт 12. Туршилт IV - үр дүн 

Арга Accuracy Precision Recall of Fault F-measure 

Naive Bayes 78.625 0.768 0.4 0.771 

Multilayer Perception 81.784 0.807 0.508 0.809 

Instance Based 86.617 0.864 0.7 0.865 

Classification Via Regression 83.829 0.833 0.608 0.835 

Decision Table 81.227 0.798 0.4 0.793 

Random Forest 87.732 0.873 0.662 0.873 

Туршилтын үр дүнг харьцуулах, хамгийн тохиромжтой аргачлалыг сонгох 

Нийт туршилтын үр дүнгээс харахад өгөгдлийн гажгийг зассан өгөгдөл ашиглан туршсан 

Instance Based алгоритм нь хамгийн өндөр үр дүнтэй буюу танилтын хувь нь 87.91%, нийт 

алдааны 73.8%-ийг илрүүлж чадсан. Мөн түүнчлэн түүний үр дүнд хамгийн их ойртож очсон 

арга нь гажгийг засаж шинж сонгосон өгөгдөл ашигласан туршсан туршилтын Random Forest 

алгоритмын үр дүн танилтын хувь нь мөн адил 89.4% байсан бөгөөд нийт алдааны 66%-ийг 

илрүүлж чадсан. Эдгээр аргуудын F-Measure үзүүлэлт нь ойролцоогоор 88% байсан 

бөгөөдRandom Forest aрга нь нийт үүсгэсэн шийдлийн модны тооноос хамааран өөр өөр үр дүн 

өгдөг учир дахин туршилт хийж үзэх нь шаардлагатай. Тиймээс үүсгэж ашиглах модны тоог 

өөрчлөн өгөгдлийн гажгийг зассан болон гажгийг засаж шинж сонгосон тохиолдлуудад 

туршилтыг явуулсан.  

Туршилт 5. Random Forest-ийн модны тоо сонгох – I 

Өгөгдлийн гажгийг зассан үр дүнг ашиглан санамсаргүйгээр үүсгэх модны тоог 5-аас эхлэн 

таван алхамаар 30 мод хүртэл туршиж үзсэн бөгөөд туршилтын үр дүнг Хүснэгт 13-д харууллаа. 
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Хүснэгт 13. Туршилт V- үр дүн 

Модны тоо Accuracy Precision Recall of 

Fault 

F-Measure 

5 86.847 0.885 0.585 0.885 

10 89.405 0.892 0.662 0.889 

15 88.847 0.886 0.715 0.886 

18 89.59 0.893 0.723 0.893 

19 89.219 0.890 0.731 0.890 

20 90.149 0.899 0.715 0.898 

21 88.848 0.886 0.723 0.887 

25 88.848 0.886 0.723 0.887 

30 88.290 0.879 0.692 0.880 

 

Туршилтын үр дүнгээс хамгийн сайныг нь сонгож авахын тулд Зураг 43-ийг үүсгэн харьцуулсан.  

 

Зураг 43. Туршилт V - үр дүн 

Тус графикаас харахад энэ арга нь санамсаргүй 20 ширхэг мод үүсгэн ангилалд ашиглах нь илүү 

үр дүнтэй байна.Харин 19 ширхэг санамсаргүй мод үүсгэн ашиглахад алдаатай классыг хамгийн 

өндөр буюу 73 хувьтай таньж байна.  
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Туршилт 6. Random Forest-ийн модны тоо сонгох – II 

Өгөгдлийн гажгийг засаж шинж сонгосон үр дүнгээс өмнөх аргачлалын дагуу туршилтыг 

явуулсан бөгөөд 15 мод сонгох үед хамгийн өндөр үр дүн өгсөн тул түүнтэй ойролцоо тоо болох 

13, 14 болон 16, 17 мод үүсгэн туршиж үзсэн. Үр дүнг Хүснэгт 14-д харуулсан 

Хүснэгт 14. Туршилт VI - үр дүн 

Модны тоо Accuracy Precision Recall of Fault F-measure 

5 88.104 0.877 0.677 0.878 

10 87.732 0.873 0.662 0.873 

13 89.219 0.89 0.746 0.891 

14 89.034 0.888 0.723 0.888 

15 89.591 0.894 0.754 0.895 

16 88.661 0.883 0.7 0.884 

17 88.848 0.886 0.723 0.887 

20 87.918 0.876 0.7 0.837 

25 88.848 0.886 0.731 0.887 

30 88.661 0.884 0.723 0.885 

Эдгээр үр дүнгээс хамгийн сайныг сонгож авахын тулд график үүсгэн ашигласан бөгөөд тус 

графикийг Зураг 44-д дүрсэлсэн. Тус харьцуулалтаас харахад 15 ширхэг мод үүсгэн ангилахад 

тохиромжтой байна. Тус тохиолдолд нийт алдаатай классын 75%-ийг зөв илрүүлж байна. 

 

Зураг 44. Туршилт VI - үр дүн 
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Нийт туршилтын үр дүн 

Туршилт 1-6-д хийгдсэн туршилтуудын үр дүнд тодорхойлогдсон хамгийн сайн 

туршилтын үр дүнгүүдийг нэгтгэн Зураг 45 -д дүрсэлсэн. 

 

Зураг 45. Туршилт тус бүрийн нэгтгэсэн үр дүн  

Эндээс харахад Random Forest II буюу шинж сонгосон өгөгдлөөс алдааг илрүүлсэн нь 

нийт алдаанаас 75%-ийг таньж байсан бол Random Forest I буюу зөвхөн гажгийг 

илрүүлсэн өгөгдлөөс классын алдаанд өртөмтгий байдлыг таамагласан танилтын хувь 

нь илүү өндөр үр дүнтэй байна. Харин тус хоёр туршилтын үр дүнд F-Measure 

хэмжигдэхүүн ойролцоогоор тэнцүү 90%-тай тэнцүү байна. Эдгээр туршилтын хамгийн 

өндөр зөрөөтэй үзүүлэлт нь алдааг зөв таньсан үзүүлэлт бөгөөд бусад нь ойролцоогоор 

тэнцүү байгаа тул классын алдаанд өртөмтгий байдлыг таамаглахад Random Forest II 

аргыг сонгон авлаа. 

Санал болгож буй загварын алдааг илрүүлэх хэсэг тус үр дүнг ашигласнаар дотоод 

зохион байгуулалт нь Зураг 46-д дүрсэлснээр тодорхойлогдлоо. Классын алдаанд 

өртөмтгий байдлыг таамагласан үр дүн нь класс тус бүрийн зохиомжийн үзүүлэлт болон 

алдаанд өртөмтгий эсэхийг тодорхойлсон хүснэгт байна. 

 

Зураг 46. Классын алдаанд өртөмтгий байдлыг таамаглах хэсгийн зохион байгуулалт 
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3.4.3.  Үр дүн, Харьцуулалт 

Хамаарлын шинжилгээний үр дүнд тодорхойлсон тодорхойлогч утгуудыг бусад судлаачдын 

хийсэн хамаарлын шинжилгээний үр дүнтэй харьцуулж үзсэн. Тус чиглэлээр гүйцэтгэсэн 

судалгааны ажлын цөөнгүй хэсэг нь MOOSE хэмжигдэхүүнийг ашигласан байсан бөгөөд тэдгээр 

судлаачдын үр дүнг өөрийн үр дүнтэй харьцуулахад хамаарлын шинжилгээний үр дүн бусад 

судлаачдын үр дүнтэй төстэй байгаа нь зохиомжийн загварын үзүүлэлт кодын зохиомжийн 

үзүүлэлтийн нэгэн адил классын алдаанд өртөмтгий байдлыг тодорхойлогч үзүүлэлт болж чадах 

нь харагдаж байна. Энэ нь зохиомжийн загвараас ОХЗ-ийн хэмжигдэхүүн ашиглан классын 

алдаанд өртөмтгий байдлыг тодорхойлох боломжтойг илэрхийлж байна. 

Алдааг таамагдах туршилтын туршилтын үр дүнг бусад судлаачдын үр дүнтэй нэгтгэн 

харьцуулаж Хүснэгт 15-д харуулсан.  

Хүснэгт 15. Судалгааны ажлын үр дүнгийн харьцуулалт 2 

Зохиогч Үе шат Аргачлал Accuracy F-Measure 

Fioravanti et al. Туршилт MLR 84.96 78.33 

Briand et al. Туршилт MLR 79.64 92.45 

Aggarwal et al. Туршилт MLR 93.75 81.89 

Surbhi Gaur et al. Туршилт Logistic 81.25 90.75 

Ruchika Malhotra et 

al. 

Хөгжүүлэлт Random forest 78.6 80.7 

Туршилтын үр дүн Зохиомж Random forest I 90.15 89.8 

Random forest II 89.6 89.5 

Эндээс харахад танилтын үзүүлэлтийн хувьд энэхүү туршилтын маань үр дүн хамгийн өндөр 

үзүүлэлттэй болж чадаагүй боловч Fioravanti, Ruchika Malhotra нарын үр дүнгээс илүү сайн, 

Briand, Surbhi Gaur нарын үзүүлэлтээс Accuracy үзүүлэлтийн хувьд илүү сайн F-Measure 

үзүүлэлтийн хувьд тааруу байна. 

Нөгөө талаас манай туршилт нь систем хөгжүүлэлтийн зохиомжийн үед буюу бусад судлаачдын 

судалгааны үе шатнаас нэг алхмын өмнө хийгдэснээрээ илүү ач холбогдолтой. 

Классын алдаанд өртөмтгий байдлыг эрт үед илрүүлж зассанаар програм хангамжийн 

хөгжүүлэлтийн зардлыг хэмнэх боломжийг олгоно. Програм хангамжид гарсан алдааг програм 

хангамж хөгжүүлэлтийн үе шат тус бүрт нэг алдааг засах өртөг ямар байхыг тооцоолсон 

судалгааны ажлууд цөөнгүй байдаг бөгөөд тус судалгааны ажлуудын үр дүнг ашиглан 

туршилтад ашигласан төсөл тус бүрийн алдааг илрүүлэн засахад ямар өртөг зарцуулахыг систем 

хөгжүүлэлтийн үе шат тус бүрээр тооцоолсон үр дүнг төсөл тус бүрээр харьцуулан Зураг 47-д 

дүрсэлсэн. Тус тооцоололд дээрх судлаачдын тооцоолсон өртөг тус бүрийн дундаж утгыг 
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ашигласан бөгөөд нийт гарсан алдааг 100% зохиомжийн бүтцээс үүдэлтэй алдаа гэж үзсэн. 

Зохиомжийн загвараас классын алдаанд өртөмтгий байдлыг таамаглах загвар нь нийт алдаатай 

классын 75.4%-ийг зөв илрүүлнэ гэж үзсэн. 

 

Зураг 47. Туршилтын төслүүдийн алдааг засварлахад зарцуулах өртөг 
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