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Abstract 

Determination the similarity of data series is encountered in different applied problems. The work considers 

the determination of similar data series by using the method of finding the longest common subsequence in mod-

ification for data series, which are represented by fractional values. In this case, the general solution is defined as 

an intersection of sets of the obtained solutions for each of the nine used formulas for calculating admissible values 

of deviations between the series in question. 

Анотація 

Визначення схожості рядів даних зустрічається при розв’язанні різних прикладних задач. В роботі 

розглядається визначення схожих рядів даних з використанням методу визначення найдовшої спільної пі-

дпослідовності для рядів даних, значення яких представлені дійсними числами. При цьому загальне рі-

шення визначається, як перетин множин окремо отриманих рішень за кожною з дев’яти використовуваних 

формул обчислення допустимих значень відхилень між порівнюваними рядами.  
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Мета роботи. Визначити можливість застосу-

вання методу знаходження найдовшої спільної під-

послідовності в задачі визначення схожих гідроло-

гічних рядів, які представлені дробовими значен-

нями, з використанням різних формул розрахунку 

допустимого відхилення між рядами даних. 

Основний матеріал. Існує велика кількість 

мір схожості та відстаней, що визначають ступінь 

близькості двох або більше рядів даних.  

Longest common subsequence (далі LCS) – до-

бре відомий метод, який використовує переваги ди-

намічного програмування, та дозволяє визначити 

подобні послідовності. Опис алгоритму, його моди-

фікації та приклади застосування можна побачити 

в роботах [1-5].  

Класична версія LCS будує матрицю з огляду 

на схожість двох рядів даних. Візьмемо два ряди T 

і S довжини 𝑛 і 𝑚, відповідно. Функція повторення 

виражається наступним чином: 

𝐿𝐶𝑆(𝑖, 𝑗) =  

{
 

 
0, 𝑖 = 0 
0, 𝑗 = 0 

1 + 𝐿𝐶𝑆𝑆[𝑖 − 1, 𝑗 − 1], якщо 𝑇𝑖 = 𝑆𝑗  

max(𝐿𝐶𝑆𝑆[𝑖 − 1, 𝑗], 𝐿𝐶𝑆𝑆[𝑖, 𝑗 − 1]), в іншому випадку}
 

 
   (1) 

де 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 та 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑚. 
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При використанні LCS на рядах даних, що 

представлені дробовими значеннями, постає про-

блема занадто жорстких умов при порівнянні. Тому 

є актуальним питання використання LCS при ана-

лізі рядів даних, що представлені дробовими зна-

ченнями. 

Один із способів послабити порівняння в (1) є 

застосування LCS в наступному вигляді: 

𝐿𝐶𝑆(𝑖, 𝑗) =

{
 

 
0 , 𝑖 = 0 
0, 𝑗 = 0 

1 + 𝐿𝐶𝑆𝑆[𝑖 − 1, 𝑗 − 1], якщо |𝑇𝑖 − 𝑆𝑗| < 𝜀

max(𝐿𝐶𝑆𝑆[𝑖 − 1, 𝑗], 𝐿𝐶𝑆𝑆[𝑖, 𝑗 − 1]),  в іншому випадку}
 

 
    (2) 

 

При цьому постає питання вибору значення 𝜀. 

В даній роботі значення 𝜀 будемо розраховувати за 

формулами 3-11. 

𝜀1 =
max(𝑇𝑆)−min(𝑇𝑆)

max(𝑇𝑆)
   (3) 

𝜀2 = (𝑚𝑎𝑥(𝑇) − |𝑚𝑖𝑛 (𝑇)|) ∗ 𝑝  (4) 

𝜀3 = |max(𝑇) − 𝑀𝑒 (𝑇)| ∗ 𝑝  (5) 

𝜀4 = |max(𝑇𝑆) − 𝑀𝑒(𝑇𝑆)| ∗ 𝑝 (6) 

𝜀5 = |Me(𝑇𝑆) − 𝑀𝑒(𝑇)|  (7) 

𝜀6 = 𝑀𝑒(𝑇) − min(𝑇)  (8) 

𝜀7 = |�̅� − 𝑀𝑒(𝑇)|   (9) 

𝜀8 = �̅� ∗ 𝑝    (10) 

𝜀9 = Me(𝑇) ∗ 𝑝   (11) 

де 𝑇 – ряд, для якого відбувається пошук схо-

жих рядів даних; �̅�– середнє значення ряду 𝑇; 𝑇𝑆 – 

всі ряди даних, що приймають участь в аналізі, 

включаючи ряд 𝑇; 𝑀𝑒– медіана; 𝑝 – параметр з діа-

пазону [0,1], за замовченням 0,025. 

Чим більше значення параметра 𝑝, тим біль-

шим є допустиме значення відхилення 𝜀, та достат-

ньо віддалені об’єкти можуть бути визначені як 

схожі. В формулах (5), (6), (7) та (11) використову-

ється значення медіани, оскільки воно є більш стій-

ким до шуму, ніж значення середнього.  

𝐿𝐶𝑆(𝑛,𝑚) визначає схожість між рядами T і S, 

оскільки відповідає довжині 𝑙 найбільшої загальної 

підпослідовності елементів між часовими рядами T 

і S. Перехід від міри схожості до показника відстані 

розраховується за формулою: 

𝐿𝐶𝑆𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑇, 𝑆) = 𝑚𝑖𝑛(𝑛,𝑚) − 𝐿𝐶𝑆(𝑇, 𝑆) (12) 

Для проведення обчислювального експериме-

нту візьмемо 96 рядів гідрологічних даних, пред-

ставлених щоденними показниками рівнів води. В 

якості періоду спільних спостережень візьмемо ді-

апазон дат з 01.01.2010р. по 31.12.2014 р. В якості 

ряду, для якого відбувається пошук схожих 

об’єктів, візьмемо показники посту 79043 р. 

Дніпро, с. Неданчичі, Чернігівської області. 

Для обчислень використаємо ряди даних у 

трьох виглядах: щоденні показники, щотижневі та 

щомісячні. Щотижневі та щомісячні показники 

отримаємо простим усередненням значень по тиж-

ням та по місяцях. Для відбору найбільш схожих за 

всіма розрахованими відстанями рядів даних бу-

демо сортувати за зростанням значення відстаней, 

розрахованих з використанням відповідних 𝜀, та 

відбирати перші п’ять об’єктів, що посідають най-

вищі позиції. Таким чином отримуємо дев’ять мно-

жин по п’ять елементів в кожній. В результуючій 

таблиці (табл.1) представлено лише ті ряди даних, 

які залишилася в результаті взятті перетину мно-

жин відібраних рядів даних. 

Таблиця 1 

Результати проведеного аналізу 

Спосіб 

представ-

лення 

№ посту 
Евклі-

дова 

LCS 

𝜀1 𝜀2 𝜀3 𝜀4 𝜀5 𝜀6 𝜀7 𝜀8 𝜀9 

Щоденні 
80123 2013 795 682 795 596 0 18 612 762 762 

80209 4041 1152 1072 1152 1010 8 79 1022 1129 1129 

Середньо-

тижневі 
80123 757 141 117 141 103 0 4 107 128 132 

Середньо-

місячні 
80123 330 35 32 35 29 0 1 34 32 34 

З табл. 1 можна побачити, що певні значення 

LCS, розраховані за різними 𝜀, дали однакові ре-

зультати, наприклад 𝜀1 та 𝜀3.  

На рис. 1 – 2 представлено графіки рядів даних, 

що визначено як найбільш схожі, до ряду даних по-

сту 79403.  
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Рис. 1 – Графіки рівнів води по відібраним постам та посту 79043: ліворуч – за середньотижневими по-

казниками; праворуч – за середньомісячними показниками 

 

 
Рис. 2. Графік щоденних показників рівнів води за відібраними постами та постом 79043 

 

Оцінка результатів. За результатами обчис-

лень було встановлено, що найбільш схожим до 

ряда даних посту 79043 р. Дніпро, с. Неданчичі Че-

рнігівської області є ряд посту 80123 р. Десна, с. Ро-

зльоти Чернігівської області незалежно від способу 

представлення даних. Окрім цього, значення оцінки 

MSE є також найменшою для пари постів 79043 та 

80123.  

Оскільки основною задачею в даному випадку 

було визначити до п’яти найбільш схожих рядів, то 

використовувані формули розрахунку 𝜀 можуть ви-

користовуватись для розрахунку значення LCS, але 

для використання LCS, наприклад, в задачі класте-

ризації рядів даних, доцільно використовувати фо-

рмули обчислення 𝜀, орієнтуючись на зальні харак-

теристики всього набору рядів: середні значення, 

медіану, розмах, тощо. 
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