Стажування студентів КНУ у Бельгії
Коли нам вперше дали зрозуміти, що є можливість пройти стажування в Бельгії,
враження були неоднозначні. З одного боку, страх переїзду і купи типових
організаційних проблем. В той же час, це була можливість, яку двічі не пропонують.
Тому, вдихнувши на повні груди свіжого українського повітря, ми доклали всіх зусиль,
щоб насолодитися його бельгійським аналогом.
Звісно, як і багатьом людям, нам притаманна звичка ідеалізувати все заздалегідь.
Закриваючи очі перед сном, знову і знову з'являлися картинки яскравого і цікавого
навчального процесу. Але те, що очікувало нас в реальності, розірвало усі шаблони та
виявилося в десятки разів крутіше.

Нам надійшла пропозиція стосовно проходження стажування за програмою
Erasmus+. Цей грант дозволяє повністю насолодитись процесом загадкового формату
"студент за обміном". Конкретно у нашому випадку мова йшла про мальовниче
бельгійське містечко Гент, а роль тимчасової альма матер виконував кампус ВНЗ KU
Leuven (або католицький університет Льовена). Як і вам зараз, нам тоді ці загадкові
слова нічогісінько не сказали. Тим не менш, процес розпочався і ми із задоволенням
почали з'ясовувати безліч деталей. Яскравий приклад – під час отримання бельгійської
візи співробітник бельгійського посольства запевнив нас, що її нададуть якомога
швидше. Причина – авторитет і статус університету. Саме із таких дрібниць стало
зрозуміло, що мова йде про дуже сильний рівень навчання.

Ще одним етапом, наповненим переживань та відповідальності, стала співбесіда.
Кожен з нас окремо спілкувався із професором Тоні Вотерсом, до лабораторії якого нас
мали взяти. Це була профільна розмова із якої і вийшла згода гентської сторони на
стажування. Як ви можете зрозуміти із факту наявності цієї статті, бесіду ми не
провалили.

Тепер перейдемо безпосередньо до навчальної діяльності. Відвідавши в перший
раз лабораторію, до якої ми були приставлені, стало боязко від рівня місцевих студенів.
Однак буквально декількох хвилин із професором вистачило, щоб зрозуміти крутість
місцевого підходу до навчання. Студент тут є ключовою фігурою, формат навчання
будується довкола його бажань та умінь. В нашому випадку, мова йшла про проблему
оптимізації. Справа в тім, що часто академічні алгоритми не дають бажаного результату
(проблеми бувають занадто складними, чи непередбачуваними). Тим не менш, наукова
спільнота вже давно зрозуміла правила такої гри і почала розробляти "неідеальні
прикладні методи". Їх ще називають метаевристиками – від слова евристика, тобто
правило. Такий підхід дозволяє створити алгоритм, що не має гарантій сходження на
кожній можливій проблемі, однак дає набагато кращі результати на чітко визначеній
групі. Якщо вас це зацікавило, перегляньте детальніше про, наприклад, пошук по
найближчій місцевості, пошук Табу, чи імітацію відпалу.

Інша справа, що подібні алгоритми часто відрізняються
буквально усім. Їх дослідження зазвичай опирається на
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об'єктивним. Однак порівняти евристики просто так
зазвичай складно і мало інформативно. По-перше вони
вимагають різних параметрів налаштувань, по-друге
самі по собі виміри точності і швидкості є наслідком. В
дослідженні набагато важливіше розуміти причини. В
цьому і полягала наша робота. Нам потрібно було
розробити порівняльний аналіз на прикладі конкретних
замірів обраних алгоритмів, і зрозуміти загальні
принципи компаративного підходу до зрівнянь.
Минали тижні, ми викручували наші скріпти до максимуму, намагаючись
досягти якомога красивішої візуалізації наших метрик. Час від часу нам видавалась
можливість поспілкуватися із студентом Міхелем Ван Ланкером, який і робив тести
алгоритмів, записуючи результати для нас. То була цікава можливість працювати разом
із студентом виключно англійською мовою, і це інколи було нелегко. Тим не менш,
подібний досвід є просто безцінним і згадуємо ми його із задоволенням.
Підсумок роботи було оформлено в два етапи. Спочатку, ми продемонстрували
нашу діяльність в якості своєрідних презентацій (роль слайдів виконували сніпети коду
із їх виводами в Jupyer Notebook). Кожен з нас поділився своїми напрацюваннями,
відповів на питання Міхеля та Тоні, а також зробив висновки. Потім ми надіслали
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Весь процес був суцільною насолодою. Ти навчаєшся і все довкола тільки цьому
спонукає. Круті аудиторії, різноманітні плюшки (чого вартують самі лише щоранкові
яблука, котрі хтось клопітливо викладав на вході в лабораторію), пільги студентам.
Важко вигадати ліпшого становища, щоб вдосконалюватись і робити кращим світ.
Окремо хотілось би поговорити про чуйних та
добрих бельгійців. Протягом нашої подорожі, інколи на
горизонті виднілися ускладнення. Однак буквально кожний,
з ким ми контактували, максимально намагався нам
допомогти. Від куратора міжнародних відносин Ільзи
Руланд, до господаря квартири Яна Нахтергаеле. Навіть
диву даєшся, як сильно тут має вагу довіра та підтримка. Чи
не найголовніша риса місцевих, яку хочеться привезти
додому.
Що стосується англійської мови, то тут наш рівень пройшов серйозну перевірку.
Довготривалі консультації в університеті, робоче листування, спілкування із місцевими
однолітками – повірте, усі завчені гернудії та інфінітиви миттєво йдуть з голови, коли
ти банально намагаєшся пояснити перукареві, як треба робити зачіску. От просто так,
одразу, як би ви попросили зробити "височки по коротше"? Отож бо й воно.

В підсумку, буквально кожний аспект стажування подарував надзвичайні емоції
та враження. Ми навчилися багато чому як в побуті, так і в мисленні стосовно життя.
Звісно, нами було відчутно прокачано цільовий аспект оптимізації. І найголовніше - ми
отримали віру в те, що життя часто може перевершувати навіть найвищі сподівання.

