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Оскільки, дані з’являються не одночасно, а поступово, тому потрібно
аналізувати дані на кожному етапі. На будь якому етапі локальної регресії
результат буде досить точним. Це дозволяє спрогнозувати тенденцію з
достатньою достовірністю в різні проміжки часу та порівняти ці тенденції.
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Бути щасливим – це головна мета нашого життя. На думку багатьох, ми
самі творці свого щастя, але в сучасному світі відчуття щастя громадян часто
залежить від держави. Саме країна вживає необхідних заходів, щоб громадяни
почувались якомога щасливішими. Але від яких саме сфер життя залежить наш
рівень щастя? Щоб відповісти на це питання, ми провели дослідження на основі
даного набору даних.
Актуальність цього питання важко переоцінити. Вона обумовлена тим, що
людство у всі часи цікавила відповідь на питання «Як стати щасливим?» До того
ж, дуже прикрим фактом є те, що Україна в рейтингу ООН [1] за 2020 рік займає
123 місце з 155 країн світу за рівнем щастя.
Подібні дослідження можна зустріти в декількох працях за авторством або
співавторством американських вчених Дж. Уорда [2][3] та М. Селігмана [4].
Аналіз проведемо за допомогою пакету R. Для дослідження був використаний
набір даних happiness [5], що містить 155 спостережень по 12 показниках:
Country, Happiness.Rank, Happiness.Score, Whisker.high, Whisker.lowEconomy..,
GDP.per.capita,
Family,
Healthy.life.expectancy,
Freedom,
Generosity,
Trust..Government.Corruption, Dystopia…residual.
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Рисунок 1 – Графік залежності рейтингу щастя від показника ВВП на особу
Побудувавши графік залежності рейтингу щастя від показника ВВП на
особу (рис.1), визначили, що між значеннями існує пряма залежність, оскільки
графік має наближено лінійний характер.
Побудувавши лінійну регресійну модель (рис.2), спостерігаємо, що pзначення x наближене до нуля (<2e-16), це означає, що між відгуком і
предиктором існує сильний зв’язок.

Рисунок 2 – Звіт підгонки регресійної моделі № 1
Побудуємо ще один графік, тепер – залежності показнику ВВП на особу
від очікуваної тривалості життя (рис.3). Графік має подібний до попереднього
(рис.1) характер, що дозволяє нам припустити, що між цими показниками існує
зв’язок.
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Рисунок 3 – Графік залежності показнику ВВП на особу від очікуваної
тривалості життя
Лінійна регресійна модель, де показник ВВП – відгук, а очікувана
тривалість життя – предиктор (рис.4), ілюструє міцний зв’язок між цими
значеннями, оскільки p-значення наближується до нуля. R2 = 0.7108, що свідчить
про досить велике розсіювання значень випадкової величини щодо її
математичного очікування.

Рисунок 4 – Звіт підгонки регресійної моделі № 2
Отже, за допомогою пакету R та його інструментів, визначили, що щастя
громадянина прямо залежить від показника ВВП. В свою чергу, дослідження
показали, що показник ВВП залежить від тривалості життя. Україна ж має
достатньо низькі показники ВВП (3 095,17 USD) та середньої тривалості життя
(71,78 років), що і пояснює низьку позицію нашої країни в цьому рейтингу.
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Вступ. Мобільний зв’язок сьогодні – одна з найрозвиненіших галузей
радіозв’язку. Кількість власників мобільних телефонів у всьому світі оцінюється
близько 1,9 млрд. осіб. В Україні кількість абонентів різних мобільних
операторів налічує понад 50 млн. осіб. [1]
Працю мобільного зв’язку забезпечує мережа станцій з фіксованими
антенами, які передають інформацію комутаційним центрам за допомогою
радіосигналів. В Україні встановлено близько 20 тис. подібних базових станцій
з антенами.
Актуальність. Сучасні комунікатори (смартфони, планшети) надають
можливості роботи в телефонних мережах з виходом в Інтернет, підтримка носіїв
даних, підтримка якісних різнокольорових телефонів, тривалість роботи без
підзарядки. Цих можливостей цілком вистачає для повноцінної дистанційної
роботи в різних сфера праці: бізнесі, науки та освіти.
В період пандемії всі сфери діяльності переходять на дистанційний вид
роботи. Тому дуже важливо, щоб наданих мережевих послуг було достатньо для
задоволення потреб клієнта. [2]
Мета. Сформулювати оптимізаційну задачу для компанії з надання
мобільних послуг дотримуючись обмежень, та отримання максимального
прибутку.
Постановка задачі. Компанія надає послугу мобільного оператора за 4
тарифами. Потрібно розподілити абонентів на кожен тариф, таким чином щоб
отримати максимальний прибуток, і не перевантажити мереже, дотримуючи
обмеження на тариф та на потужність мережі.

