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Вступ 

В нашому житті є багато задач, де потрібно вміти визначати точки переходу в 

багатовимірних часових рядах. Наприклад, у медицині необхідно визначати 

зміни стану пацієнту, щоб лікар мав змогу терміново ввести препарати, але щоб 

не сидіти цілодобово поруч з хворим, потрібно вміти це робити у автоматичному 

режимі. Також це може допомагати помічати зміни в радіоактивному фоні та у 

кібербезпеці, запобігаючи угону транспортного засобу. У наш час приділяється 

багато уваги розвиненню штучного інтелекту, щоб машина самостійно знаходила 

точки переходу. При розв’язанні цієї задачі виникли різні підходи.  

В цій роботі пропонується розглядати метод з використанням еліпсоїдів Петуніна 

та 𝑝-статистики. 
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Огляд літератури 

Спочатку розглянемо роботи з іншими підходами до цієї задачі і класичні 

проблеми, що виникають. 

Однією з найбільших проблем у нашій задачі є так зване «прокляття розмірності». 

У праці [1] розглянуто проблему виявлення точок переходу у багатовимірних 

часових рядах за допомогою функції логарифмічної правдоподібності (log-

likelihood function) за різними часовими вікнами. Також там використовували 

розходження Кульбака-Лейблера між розподілами до та після зміни розмірності 

даних і було показано, що помітність зміни заданої величини погіршується, коли 

розмірність даних збільшується. У статті [19] метод, що там представлений, 

працює для онлайн потоку даних, але спирається на матриці розміру 𝑛 × 𝑛, де 𝑛 

– розмірність, що є досить затратними при великих розмірностях даних. Робота 

[2] присвячена зменшенню розмірності текстових даних, використовуючи 

моделювання теми тексту для офлайн-аналізу популярності різних тем. Методи, 

що розглянуті у працях [15][22] працюють лише для одновимірних величин. 

Стаття [20], що теж розглядає проблему прокляття розмірності, використовує 

метод, що не є достатньо чутливим, а працює більш ефективно для виявлення 

великих розріджених зрушень. 

У розглянутій проблемі потрібно навчитися розпізнавати точки переходу якомога 

точніше, але в роботі [11] розроблений фреймворк лише дозволяв визначити, чи 

існує в даному розподілі точка переходу, але не знаходив в якому саме моменті 

це відбувалось. Метод у праці [16] хоча і працює за лінійний час від кількості 

точок, але потребує обирати між швидкістю обчислень і точністю. 

Також метод, що розробляється для обробки онлайн потоку, в ідеалі має вміти 

працювати з викидами та не потребувати попередньої інформації про дані, що 

отримає. В роботі [21] викиди псували дані, що призводило до помилково 

позитивних виявлень та потребували попередніх історичних та географічних 

відомостей про місцевість, що досліджується. Те саме і для роботи [4], у якій 

розроблений метод працює лише для кусково-експоненційних моделей, а не для 

довільних. В праці [3] для обирання більш точної функції, ми повинні щось 

очікувати від нашого розподілу. Аналогічно з роботою [9], де дуже бажано знати 

класи графіків розподілів, щоб оптимізувати алгоритм з обчислювальної точки 

зори. Як і з працею [6], де потрібно було враховувати попередні біологічні знання 

про очікувані послідовності змін, що були включені в модель. Стаття [5] якраз і 
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присвячена попередній обробці даних, щоб видалити викиди та зменшити шум, 

хоча це важко для програм, де дані потрібно аналізувати онлайн. У статті [8] був 

використаний байєсівський підхід для сегментації багатовимірних часових рядів. 

Непараметричний тест, заснований на статистиці рангу, отримано в байєсівській 

структурі, щоб отримати надійні незалежні від розподілу сегментації кусково-

постійних багатовимірних часових рядів, для яких взаємні залежності невідомі. 

Показано, що точки змін надійно виявляються та локалізуються за допомогою 

неявного вивчення структури залежностей або попереднього явного 

структурного введення. Також це можна побачити у методі в роботі [14], де ми 

вже заздалегідь знаємо всі очікувані дані (мова жестів). У праці [7] на оцінку точок 

переходів негативно впливають великі зсуви середніх значень, що робить її менш 

стабільною. 

Розглянутий у роботі [13] метод має ефективну збіжність за ітераціями, однак 

вартість окремих ітерацій все ще є значною, оскільки на кожному кроці 

переважає затратне власне розкладання для кожної мережі, що ускладнює 

використання саме в онлайн аналізі часового ряду. Одним з основних обмежень 

методу в статті [17], як і більшості сучасних методів виявлення точок переходів, є 

те, що він передбачає незалежність між потоками даних і часом. Метод можна 

зробити стійким до порушень цих припущень, хоча й з потенційною втратою 

потужності. 

Метод у праці [10] потребує підганяти модель під існуючи дані, щоб оптимізувати 

вибір компонент і параметрів, наприклад, порядок ряду Фур’є для різних часових 

масштабів чи авторегресіонна складова. 

Описані у цих статтях методи наштовхують на створення нового, більш 

універсального і стабільного, що має ширше застосування.  

РОЗДІЛ І. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ 

1.1 Постановка задачі 

Нехай є дві вибірки 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) і 𝑥′ = (𝑥′1, 𝑥′2, … , 𝑥′𝑚) із генеральних 

сукупностей 𝐺 і 𝐺′ відповідно і є вибірка 𝑧 = (𝑥1, … , 𝑥𝑛, 𝑥1
′ , … , 𝑥𝑚

′ ) – вибірка, що 

містить спочатку елементи однієї генеральної сукупності, а потім іншої. 

Зауважимо, що кожен елемент 𝑥𝑖 та 𝑥𝑖′ - це багатовимірні вектори. Вважаємо, що 

всі вибірки отримані шляхом простого випадкового вибору. Необхідно 

ідентифікувати номер елемента, після якого відбулась зміна генеральної 
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сукупності, з якої були взяті елементи 𝑧. Для цього ми використаємо еліпсоїди та 

статистику Петуніна. 

1.2 Статистика Петуніна 

Статистика Петуніна (𝑝-статистика) — міра близькості між вибірками, 

запропонована українським математиком Юрій Петуніним. Використовується 

для перевірки гіпотези про рівність функцій розподілу двох вибірок. 

Розглянемо дві генеральні сукупності 𝐺 та 𝐺′ та відповідні функції розподілу 𝐹𝐺  та 

𝐹𝐺′.  

Нехай задано дві вибірки 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑛) ∈ 𝐺 та 𝑥′ = (𝑥1′, 𝑥2′, … 𝑥𝑚′) ∈ 𝐺′, а 

𝑥(1), ≤ 𝑥(2) ≤ 𝑥(3)  … ≤  𝑥(𝑛) та 𝑥(1)
′ ≤ 𝑥(2)

′ ≤ 𝑥(3)
′  … ≤  𝑥(𝑚)

′  - відповідні порядкові 

статистики та необхідно визначити, чи вони належать однаковим розподілам. 

Припустимо, що 𝐹𝐺(𝑢) = 𝐹𝐺′(𝑢), тоді 

𝑃 (𝐴𝑖𝑗
(𝑘)

) = 𝑃 (𝑥𝑘
′ ∈ (𝑥(𝑖), 𝑥(𝑗))) = 𝑝𝑖𝑗

(𝑛)
=  

𝑗 −  𝑖

𝑛 + 1
 (1.1) 

Якщо маємо вибірку 𝑥′ ∈ (𝑥(1)
′ , 𝑥(2)

′ , 𝑥(3)
′ , … , 𝑥(𝑚)

′ ), можемо знайти частоту ℎ𝑖𝑗  

випадкової події 𝐴𝑖𝑗  та довірчі інтервали (Δ𝑖𝑗
(1)

, Δ𝑖𝑗
(2)

) для ймовірності 𝑝𝑖𝑗  при 

заданому рівні значущості 𝛽, тобто 

𝐵 = {𝑝𝑖𝑗 ∈ (Δ𝑖𝑗
(1)

, Δ𝑖𝑗
(2)

)} , 𝑝(𝐵) = 1 − 𝛽 (1.2) 

 

Згідно з [18] 

Δ𝑖𝑗
(1)

=
ℎ𝑖𝑗

(𝑛)
𝑛 +

𝑔2

2
− 𝑔√ℎ𝑖𝑗

(𝑛)
(1 − ℎ𝑖𝑗

(𝑛)
) 𝑛 +

𝑔2

4
𝑛 + 𝑔2

 (1.3)
 

Δ𝑖𝑗
(2)

=
ℎ𝑖𝑗

(𝑛)
𝑛 +

𝑔2

2
+ 𝑔√ℎ𝑖𝑗

(𝑛)
(1 − ℎ𝑖𝑗

(𝑛)
) 𝑛 +

𝑔2

4
𝑛 + 𝑔2

(1.4)
 

Де 𝑔 задовольняє умову 𝜙(𝑔) = 1 −
𝛽

2
 (𝜙(𝑔) – щільність нормального 

розподілу). Величина 𝑔 визначає рівень значимості довірчого інтервалу 𝐼𝑖𝑗
(𝑛,𝑚)

=

(Δ𝑖𝑗
(1)

, Δ𝑖𝑗
(2)

); Згідно з [24] в силу правила 3𝜎 при 𝑔 = 3 рівень значущості цього 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%83
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інтервалу не перевищує 0.05. Позначим через 𝑁 кількість всіх довірчих інтервалів 

𝐼𝑖𝑗 = (Δij
(1)

, Δij
(2)

). Зрозуміло, що 𝑁 =
𝑛(𝑛−1)

2
. Позначимо за 𝐿 – кількість тих 

інтервалів 𝐼𝑖𝑗, які містять ймовірність 𝑝𝑖𝑗
(𝑛)

. Статистику ℎ(𝑛) =
𝐿

𝑁
 будемо називати 

𝑝-статистикою і вона буде мірою близькості 𝜌(𝑥, 𝑥′) між вибірками 𝑥 і 𝑥′. 

Підставимо отримане значення ℎ у формули для обчислення довірчих інтервалів, 

отримаємо довірчий інтервал  

𝐼 = (Δ(1), Δ(2)) для перевірки гіпотези 𝐻 із рівнем значущості, приблизно рівним 

0.05. [23] 

1.3 Еліпсоїди Петуніна 

Нехай є набір випадкових точок 𝑋 = {𝑥1, … , 𝑥𝑛}, де 𝑥𝑖 ∈ ℝ𝑑. Задача полягає в 

пошуку оптимального еліпсоїда, що містить всі дані точки і має найменший об’єм 

серед усіх інших з тією ж властивістю. Щоб описати алгоритм побудови, 

розглянемо випадок 𝑑 = 2. 

Спочатку будуємо опуклу оболонку множини точок 𝑋 = {(𝑥1, 𝑦1), … , (𝑥𝑛, 𝑦𝑛)}. 

Знаходимо діаметр опуклої оболонки і її кінці (𝑥𝑘, 𝑦𝑘) та (𝑥𝑙 , 𝑦𝑙). Формуємо 

відрізок 𝐿, що з’єднує обидва кінця і шукаємо точки, що лежать на найбільшій 

відстані від 𝐿: (𝑥𝑟 , 𝑦𝑟) та (𝑥𝑞 , 𝑦𝑞). Будуємо відрізки 𝐿1, 𝐿2, що паралельні 𝐿, 

проходять через (𝑥𝑟 , 𝑦𝑟) та (𝑥𝑞 , 𝑦𝑞) і мають довжину 1. Також створюємо відрізки 

𝐿3 та 𝐿4, що перпендикулярні до 𝐿 і проходять через (𝑥𝑘, 𝑦𝑘) та (𝑥𝑙 , 𝑦𝑙). Відрізки 

𝐿1, 𝐿2, 𝐿3 і 𝐿4 утворили прямокутник Π. Позначимо меншу сторону за 𝑎, а більшу 

за 𝑏. Зробимо паралельний перенос, поворот і розтягнення з коефіцієнтом 𝛼 =
𝑎

𝑏
, 

щоб Π перетворився у квадрат Π′ з центром (𝑥0
′ , 𝑦0

′ ). Всі інші точки перетворились 

на точки (𝑥1
′ , 𝑦1

′ ), … , (𝑥𝑛
′ , 𝑦𝑛

′ ) ∈ Π′. Позначимо за 𝑟𝑖 – відстані від (𝑥𝑖
′, 𝑦𝑖

′) до центра 

квадрата (𝑥0
′ , 𝑦0

′ ). Нехай 𝑅 = max(𝑟1, … , 𝑟𝑛). Побудуємо коло 𝐶 з центром в точці 

(𝑥0
′ , 𝑦0

′ ) і радіусом 𝑅. Виконуючи обернені перетворення з цим колом, ми 

отримуємо шуканий еліпс 𝐸. Випадок 𝑑 > 2 розглядається аналогічно. [12] 

Еліпсоїд Петуніна має чудові властивості. По-перше, він унікально розташовує 

точки відповідно до їх статистичної глибини, оскільки за побудовою на поверхні 

з еліпсоїда Петуніна лежить лише одна точка. По-друге, ймовірність того, що 

випадкові точки з того самого розподілу лежать в межах еліпса Петуніна, 

дорівнює 
𝑛−1

𝑛+1
. Таким чином, ми маємо не тільки еліпс, що містить заданий набір 

з 𝑛 випадкових точки з точною ймовірністю, але також можемо знайти викиди.  
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РОЗДІЛ ІІ. ЕКСПЕРИМЕНТИ 

2.1 Опис першого експерименту 

Розглянемо часовий ряд, що моделює стан деякого пацієнта, а саме його три 

параметра: пульс (𝐻𝑅), сатурація крові киснем (𝑆𝑝𝑂2) та температуру (𝑇). 

Розділимо дослідження на 4 рівні по часу групи 

Перша ділянка – спокій на інтервалі [0; 𝑁):  

𝐻𝑅(1)~𝑈[65; 75], 𝑆𝑝𝑂2
(1)

~𝑈[96.5; 97.5], 𝑇(1)~𝑈[36.4; 36.7] 

Друга ділянка – фізична активність на інтервалі [𝑁; 2𝑁):  

𝐻𝑅(2)~𝑈[100; 110], 𝑆𝑝𝑂2
(2)

~𝑈[97.0; 99.0], 𝑇(2)~𝑈[38.0; 39.0] 

Третя ділянка – знову спокій на інтервалі [2𝑁; 3𝑁):  

𝐻𝑅(3)~𝑈[65; 75], 𝑆𝑝𝑂2
(3)

~𝑈[96.5; 97.5], 𝑇(3)~𝑈[36.4; 36.7] 

Четверта ділянка – емоційна/когнітивна активність на інтервалі [3𝑁; 4𝑁):  

𝐻𝑅(4)~𝑈[70; 90], 𝑆𝑝𝑂2
(4)

~𝑈[97.5; 99.0], 𝑇(4)~𝑈[37.0; 37.5] 

На Рис. 1 зображені дані моделі при 𝑁 = 200. 

 

Рис. 1. Графіки даних 𝐻𝑅 (синім кольором), 𝑆𝑝𝑂2 (помаранчевим кольором) та 𝑇 (зеленим) при 𝑁 =
200. 
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Для пошуку точок переходу виконаємо наступну послідовність дій з шириною 

вікна 𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤 = 40. 

1) Візьмемо перші 40 трійок точок (𝐻𝑅(𝑖), 𝑆𝑝𝑂2
(𝑖)

, 𝑇(𝑖)) , 𝑖 = 1,40 і побудуємо за 

ними еліпсоїд Петуніна. 

2) Розглянемо точку на одну позицію праворуч і перевіримо, чи потрапила вона 

у побудований еліпсоїд. 

2.1) Якщо так, то просто рухаємось далі. 

2.2) Якщо ні, то цю точку називаємо викидом і теж рухаємось далі. 

3) Коли ми знайшли два викиди поспіль, то другий з них називаємо точкою 

переходу і зміщуємо наше вікно на цю позицію, після чого продовжуємо наш 

алгоритм, поки не дійдемо до кінця даних. 

2.2 Результати першого експерименту 

Результати алгоритму, описаного у п.2.1 можна побачити на Рис. 2. 

 

Рис. 2. Графіки даних 𝐻𝑅 (синім кольором), 𝑆𝑝𝑂2 (помаранчевим кольором) та 𝑇 (зеленим кольором) 
при 𝑁 = 200. Також позначені точки переходу (×). 
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2.3 Опис другого експерименту 

Знову розглянемо часовий ряд, що моделює стан деякого пацієнта, а саме його 

три параметра: пульс (𝐻𝑅), сатурація крові киснем (𝑆𝑝𝑂2) та температуру (𝑇). Але 

в цьому випадку розділимо дослідження на 5 рівних по часу групи 

Перша ділянка – спокій на інтервалі [0; 𝑁):  

𝐻𝑅(1)~𝑈[65; 75], 𝑆𝑝𝑂2
(1)

~𝑈[96.5; 97.5], 𝑇(1)~𝑈[36.4; 36.7] 

Друга ділянка – змішані дані зі спокою та фізичної активності (першої та третьої 

ділянок) на інтервалі [𝑁; 2𝑁): випадково половина точок з першої ділянки, інша 

половина – з третьої. 

Третя ділянка – фізична активність на інтервалі [3𝑁; 4𝑁):  

𝐻𝑅(3)~𝑈[100; 110], 𝑆𝑝𝑂2
(3)

~𝑈[97.0; 99.0], 𝑇(3)~𝑈[38.0; 39.0] 

Четверта ділянка – знову спокій на інтервалі [4𝑁; 5𝑁):  

𝐻𝑅(4)~𝑈[65; 75], 𝑆𝑝𝑂2
(4)

~𝑈[96.5; 97.5], 𝑇(4)~𝑈[36.4; 36.7] 

П’ята ділянка – емоційна/когнітивна активність на інтервалі [4𝑁; 5𝑁):  

𝐻𝑅(5)~𝑈[70; 90], 𝑆𝑝𝑂2
(5)

~𝑈[97.5; 99.0], 𝑇(5)~𝑈[37.0; 37.5] 

На Рис. 3 зображені дані моделі при 𝑁 = 200. 

 

Рис. 3. Графіки даних 𝐻𝑅 (синім кольором), 𝑆𝑝𝑂2 (помаранчевим кольором) та 𝑇 (зеленим кольором) 
при 𝑁 = 200. 
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2.4 Результати другого експерименту 

Якщо виконати алгоритм дій, описаний у п.2.1, то у даному випадку він буде 

працювати погано. 

Результати цього алгоритму можна побачити на Рис. 4. 

 

Рис. 4. Графіки даних 𝐻𝑅 (синім кольором), 𝑆𝑝𝑂2 (помаранчевим кольором) та 𝑇 (зеленим кольором) 
при 𝑁 = 200. Також позначена точка переходу (×). 

Як бачимо, знайдена лише одна точка переходу замість чотирьох реальних. Це 

відбувається через те, що на змішаній ділянці еліпсоїд стає вкрай великим та 

поглинає всі майбутні точки, тому ми не можемо їх виявити. 

Саме тому пропонується дослідити графік об’ємів еліпсоїдів. 
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Рис. 5. Графіки даних 𝐻𝑅 (синім кольором), 𝑆𝑝𝑂2 (помаранчевим кольором), 𝑇 (зеленим кольором) та 
об’ємів еліпсоїдів (червоним кольором) при 𝑁 = 200.  

Можна побачити, що ми маємо сплески у області змішаних розподілів та біля 

точок переходів  

2.5 Опис третього експерименту 

Розглянемо такий самий часовий ряд, що і у п.2.3-2.4, але застосуємо до нього 

інший алгоритм. 

1) Візьмемо перші 40 трійок точок (𝐻𝑅(𝑖), 𝑆𝑝𝑂2
(𝑖)

, 𝑇(𝑖)) , 𝑖 = 1,40 , порахуємо для 

кожної з них відстані до всіх інших точок – отримаємо 40 векторів довжини 39. 

2) Для кожного вектора візьмемо середнє значення – отримаємо загалом 40 

чисел. Позначимо цю множину 𝐴. 

3) Зрушимо наше вікно на одну позицію праворуч і повторимо дії 1,2 – отримаємо 

ще одну порцію з 40 чисел. Позначимо цю множину 𝐵. 

4) Обчислимо 𝑝-статистику для множин 𝐴 та 𝐵. 

4.1) Якщо вона більше за 0.95, то залишаємо 𝐴 як є і рухаємось ще праворуч, 

змінюючи 𝐵. 
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4.2) Якщо вона не більше за 0.95, то позначаємо поточний момент як точку 

переходу, рухаємо вікно на поточну позицію і повторюємо наш алгоритм 

спочатку, аж поки всі дані не закінчаться. 

2.6 Результати третього експерименту 

Результати алгоритму, описаного у п.2.5 можна побачити на Рис. 6. 

 

Рис. 6. Графік 𝑝-статистики (синім кольором) та точки переходу (×). 

Як бачимо, знайдено забагато точок переходу, але можна побачити, що ми 

маємо найменші значення якраз біля точок переходів. 
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Висновки 

У роботі був досліджений підхід до проблеми пошуку точок переходу в 

багатовимірних часових рядах з використанням еліпсоїдів Петуніна та 𝑝-

статистики. 

Під час експериментів ми можемо побачити, що у випадку, коли розподіли не 

змішуються, то еліпсоїди Петуніна знаходять лише шукані точки і нічого зайвого, 

причому цей алгоритм працює за 𝑂(𝑛 log 𝑛), бо найбільш повільна операція при 

побудові еліпсоїдів – це пошук двох найбільш віддалених точок, всі інші операції 

працюють за 𝑂(𝑛). 

У випадку, коли частина даних зі змішаного розподілу, було запропоновано 

розглянути об’єми еліпсоїдів та 𝑝-статистику для середніх відстаней між точками 

всередині вікон. Це призводить до появи великої кількості зайвих знайдених 

точок, але можна побачити, що найбільші сплески відбуваються саме біля 

реальних точок переходу, що і може слугувати об’єктом подальших досліджень 
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