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1 МЕТА І ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ, 

ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 
1.1 Мета викладання дисципліни 
 
Засвоєння студентами основних теоретичних відомостей та практичних вмінь 

з курсу. Ознайомлення студентів з окремими галузями штучного інтелекту, зокрема, 
машинним навчанням. Подання студентам широкого кола методів та алгоритмів у 
контексті сприйняття та навчання. Підготувати студента до ефективного 
використання сучасних методів штучного інтелекту для створення автоматизованих 
систем у подальшій професійній діяльності; допомогти набути навички практичної 
роботи iз програмними засобами для побудови інтелектуальних моделей. 

 
1.2 Завдання вивчення дисципліни: 

 
Внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні : 
– сформувати знання та отримати практичні навички для використання 

методів машинного навчання; 
– отримати уяву про стан і перспективу розвитку теорiї штучного інтелекту 

та програмного забезпечення для проектування й розробки інтелектуальних 
систем. 

 
На основі вивчення дисципліни студент повинен 

     з н а т и : 
– основні поняття та визначення теорiї штучного інтелекту; 
– методи машинного навчання та прийняття рішень у системах штучного 

інтелекту; 
– сучаснi програмнi засоби для проектування i розробки систем штучного 

інтелекту; 
– критерiї порiвняння моделей i методiв штучного інтелекту. 
в м і т и : 
– обґрунтовувати й аналiзувати вибiр конкретного методу машинного 

навчання при вирiшеннi вiдповiдних практичних задач; 
– використовувати сучаснi програмнi засоби для проектування та 

дослiдження систем штучного інтелекту; 
– обирати та використовувати еволюційні методи для вирішення задач 

машинного навчання та оптимізації; 
– створювати програми на мовi макросiв пакету MATLAB для побудови та 

використання сучасних інтелектуальних систем; 
– аналiзувати результати побудови та використання штучного інтелекту при 

вирiшеннi прикладних задач. 
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1.3 Зв’язок iз іншими дисциплінами 
 
Курс базується на поняттях, що вивчаються в дисциплінах: 
 Математичні методи оптимізації та дослідження операцій;  
 Обробка та інтерпретація соцiально-економiчної інформацiї; 
 Математичні основи представлення знань; 
 Системи штучного інтелекту; 
 Нейроiнформатика та еволюцiйнi алгоритми; 
 Теорiя прийняття рiшень.  
Отриманні по розглянутій дисципліні знання будуть використовуватися та 

доповнюватися в курсах "Сучасні бази даних та інтелектуальний аналіз даних" та 
"Інтелектуальнім агенти", а також у курсовому проектуванні. 
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2 ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ 

(18 годин) 

 
2.1 Основні принципи машинного навчання та їхнє використання в 

системах штучного інтелекту 

 

Машинне навчання. Стратегії та методи навчання. Психологічні моделі 

вирішення проблем. Виведення на основі прикладів. Методи виведення. Дії та 

планування. 

 
Лекцій – 8 год. 

Самостійна робота – 30 год. 

Література [1, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 38, 41, 43, 44, 46, 47, 55-58, 60, 67-69, 71]. 

 
 
2.2 Еволюційні методи в задачах штучного інтелекту та оптимізації 

 

Загальне уявлення про еволюційну оптимізацію. Еволюційні оператори. 

Застосування еволюційних методів в задачах машинного навчання. Вирішення 

оптимізаційних задач за допомогою еволюційних методів. 

 

 

Лекцій – 10 год. 

Лаб. роб. – 16 год. 

Самостійна робота – 42 год. 

Література [2-25, 28, 30, 31, 34, 36, 37,39, 40,42, 45, 48-54, 59,61-66, 70, 72]. 
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3  ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ  
 
 

3.1 Лабораторна робота № 1.  Методи еволюційного пошуку (6 год.) 

 

Мета роботи: вивчити основні методи еволюційного пошуку, навчитися 

використовувати еволюційні методи для розв’язку оптимізаційних задач. 

 

3.2 Лабораторна робота №2. Статистичний аналіз результатів 

еволюційної оптимізації (4 год.) 

 

Мета роботи: навчитися обирати оптимальні параметри для роботи 

еволюційних методів, ознайомитися із статистичними методами дослідження 

результатів роботи методів еволюційного пошуку. 

 

3.3 Лабораторна робота №3.  Комбінаторна оптимізація за допомогою 

еволюційних методів (6 год.) 

 

Мета роботи: вивчити основні еволюційні оператори, що призначені для 

вирішення комбінаторних задач, навчитися розв’язувати задачі комбінаторної 

оптимізації за допомогою методів еволюційного пошуку. 
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4  ПЕРЕЛІК ТЕМ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

 

1. Історія розвитку штучного інтелекту (4 год.). 

2. Узагальнена модель інтелектуальної системи (2 год.). 

3. Властивості інтелектуальних систем (2 год.). 

4. Принципи вирішення задач штучного інтелекту у пакеті MATLAB (6 год.). 

5. Класифікація методів машинного навчання (2 год.). 

6. Чітке (булеве) логічне виведення (6 год.). 

7. Нечітке виведення (4 год.). 

8. Дії та планування (4 год.). 

9. Класифікація та моделі еволюційних методів (6 год.). 

10. Еволюційні оператори (6 год.). 

11. Застосування еволюційних методів у задачах відбору інформативних ознак 

(6 год.). 

12. Застосування еволюційних методів у задачах машинного навчання (6 год.). 

13. Застосування еволюційних методів у задачах комбінаторного пошуку        

(6 год.). 

14. Аналіз еволюційних методів (6 год.). 

15. Еволюційні методи у пакеті MATLAB (6 год.). 

 
Контроль самостійної роботи передбачає написання рефератів або 

контрольних робіт. 
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5  ТЕМИ КУРСОВИХ ПРОЕКТІВ 
 

1. Методи відбору інформативних ознак. 

2. Багатокритеріальні методи еволюційного пошуку. 

3. Полімодальний еволюційний пошук. 

4. Керування параметрами еволюційного пошуку. 

5. Теорема схем. Теоретичний аналіз функціонування методів еволюційного 

пошуку. 

6. Імунні системи. 

7. Метод бджолиної колонії та його застосування до синтезу моделей 

складних об’єктів та систем. 

8. PSO-метод і багатокритеріальний PSO-метод та їх застосування до 

синтезу моделей складних об’єктів та систем. 

9. Методи генетичного та еволюційного програмування. 

10. Паралельні та багаторівневі еволюційні методи . 

11. Методи синтезу інформативних ознак. Методи та критерії оцінки 

інформативності ознак. 

12. Еволюційні стратегії та їх застосування до синтезу моделей складних 

об’єктів та систем. 

13. Метод мурашиних колоній та його застосування до синтезу моделей 

складних об’єктів та систем. 

14. Синтез моделей складних об’єктів та систем за допомогою 

інтелектуальних методів мультиагентної оптимізації. 

15. Метод імітації відпалу та його застосування до синтезу моделей складних 

об’єктів та систем. 
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6 ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

 
1. Машинне навчання.  
2. Стратегії та методи навчання.  
3. Психологічні моделі вирішення проблем.  
4. Виведення на основі прикладів.  
5. Індуктивне виведення. 
6. Дедуктивне виведення. 
7. Чітке (булеве) логічне виведення. 
8. Нечітке виведення. 
9. Методи виведення.  
10. Дії та планування. 
11. Які методи відносять до еволюційних? 
12. Порівняйте методи еволюційного пошуку з іншими методами оптимізації. В чому 

переваги еволюційних методів? 
13. Проаналізуйте умови ефективного використання методів еволюційного пошуку. 
14. Назвіть особливості еволюційних методів. 
15. Які недоліки еволюційного пошуку та в чому вони полягають? 
16. Дайте визначення основних термінів, що відносяться до теорії еволюційного 

пошуку: популяція, розмір популяції, число по-колінь, хромосома, ген, локус, 
алель, фенотип, генотип. 

17. Проаналізуйте узагальнену схему роботи еволюційних методів. 
18. Наведіть послідовність виконання узагальненого еволюційного пошуку. 
19. Які параметри необхідно визначати для роботи еволюційних методів? 
20. Виконайте порівняльний аналіз канонічних моделей еволюційного пошуку. 
21. В чому полягають особливості моделі Genitor? 
22. Що таке гібридний еволюційний метод? Які існують стратегії взаємодії 

класичних та еволюційних методів? 
23. Назвіть відмінності моделі СНС від класичних еволюційних методів. 
24. Які особливості еволюційного методу із змінним часом життя хромосом? 
25. Порівняйте мобільний еволюційний метод з класичними методами еволюційного 

пошуку. Для чого призначені оператори CUT та SPLICE? 
26. Проаналізуйте паралельні та багаторівневі еволюційні методи. 
27. Наведіть послідовність виконання еволюційного пошуку із зменшенням розміру 

популяції.  
28. Які існують способи кодування параметрів, що оптимізуються, при використанні 

еволюційних методів? 
29. Що таке фітнесс-функція? 
30. Порівняйте стратегії створення початкової популяції. 
31. Виконайте порівняльний аналіз операторів відбору (пропорційний відбір, відбір 

за допомогою ранжирування, турнірний відбір та відбір з використанням порогу). 
32. Які способи формування батьківської пари використовуються в еволюційних 

методах? 
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33. Проаналізуйте оператори схрещування (n-точкове, рівномірне, порівняльне, 
арифметичне, діагональне). 

34. Для чого призначений оператор мутації? Які оператори мутації 
використовуються в еволюційних методах? 

35. Яким чином відбувається формування нового покоління? 
36. Які критерії зупиннення використовуються при еволюційному пошуку? 
37. Для чого призначена теорема схем? Дайте визначення основних понять, що 

використовуються в теоремі схем. В чому полягає теорема Холанда про схеми? 
38. Порівняйте еволюційні стратегії з генетичними алгоритмами та методом імітації 

відпалу. 
39. Виконайте порівняльний аналіз генетичного та еволюційного програмування. 
40. Проаналізуйте внутрішню структуру функції ga пакету Matlab: основні змінні, 

параметри, методи та допоміжні функції, їх призначення та використання. 
41. Які параметри можна використовувати в функції ga? Яким чином вони 

задаються? Як отримати поточні параметри функції ga? 
42. Проаналізуйте візуальний модуль для роботи з методами еволюційного пошуку 

gatool: призначення, використання, параметри, візуальні компоненти, методи 
представлення результатів еволюційного пошуку. 

43. З якою метою виконують статистичний аналіз результатів еволюційної 
оптимізації? 

44. Порівняйте поняття генеральної сукупності та вибірки. Що таке об’єм вибірки? 
Яка вибірка репрезентативною? 

45. Дайте визначення випадкової величини. Чим відрізняється дискретна випадкова 
величина від неперервної? 

46. Що таке ряд розподілу випадкової величини? Як визначається кількість та 
ширина інтервалів при побудові ряду розподілу? 

47. Чим відрізняються поняття “настройка параметрів” та “управління параметрами” 
еволюційного пошуку? Проаналізуйте методи управління параметрами 
еволюційного пошуку (адаптивні та не-адаптивні). 

48. Поясніть, яким чином впливають ймовірності виконання еволюційних операторів 
відбору, схрещування та мутації на його ефективність. 

49. Обґрунтуйте вплив кількості елітних хромосом, розміру популяції та 
максимально допустимої кількості ітерацій на результати еволюційного пошуку. 

50. Проаналізуйте засоби пакету Matlab, що можуть бути використані для виконання 
статистичного аналізу результатів еволюційної оптимізації. 

51. Який вид кодування хромосом використовується в еволюційних методах при 
розв’язку комбінаторних задач? 

52. В чому полягає суть оператору впорядковуючого схрещування? Які відмінності 
одноточкового від двоточкового впорядковуючого схрещування? 

53. Проаналізуйте схрещування із частковим відображенням. 
54. Яким чином відбувається схрещування із частковим відображенням? 
55. Наведіть послідовність виконання жадібного схрещування. Які переваги та 

недоліки такого оператору? 
56. За рахунок чого реалізується схрещування методом дихотомії? 
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57. Чим відрізняється оператор сегрегації від інших операторів схрещування? Яким 
чином реалізується такий оператор? 

58. Дайте порівняльну характеристику операторів схрещування, яку 
використовуються методах при розв’язку задач комбінаторної оптимізації. 

59. Порівняйте класичну із одноточковою мутацією обміну. 
60. Яка особливість мутації золотого розрізу? 
61. Наведіть спільні та відмінні риси мутації золотого перетину та мутації на основі 

чисел Фібоначчі. Які вони мають переваги та недоліки? 
62. В чому полягає нечітка мутація на основі методу дихотомії? 
63. В яких випадках застосовується оператор мутації Монте-Карло? 
64. Яка мета оператору інвертування? 
65. Наведіть послідовність виконання класичного інвертування. 
66. Проаналізуйте інвертування із зсувом. 
67. Порівняйте інвертування з використанням методу Фібоначчі з іншими видами 

інвертування. 
68. Які особливості має інвертування на основі методу золотого перетину? 
69. Порівняйте оператори мутації негомологічних числових хромосом. 
70. Чому оператори транслокації, вставки та делеції не набули широкого 

поширення? Яким чином вони виконуються? Порівняйте їх з іншими 
еволюційними операторами. 

71. Проаналізуйте складність еволюційних методів (теоретично). 
72. Чим відрізняються задачі комбінаторної від задач неперервної оптимізації? 
73. В чому полягає задача комівояжера. Які існують методи її вирішення? 
74. Проаналізуйте задачу складання оптимального розкладу та методи її вирішення. 
75. Метод гілок та меж. Задача про рюкзак. 
76. Порівняйте транспортну задачу з іншими задачами комбінаторної оптимізації. 
77. Яким чином методи еволюційного пошуку можуть бути застосовані до розв’язку 

задачі відбору інформативних ознак? 
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