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1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ,  

ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

 

1.1 Мета викладання дисципліни 

 

Метою курсу є вивчення теоретичних основ та практичних аспектів 

використання нечіткого програмування для проектування систем штучного 

інтелекту. Підготувати студента до ефективного використання сучасних досягнень 

нечіткої логіки у подальшій професійній діяльності; допомогти набути навички 

практичної роботи iз програмними засобами для інтелектуальних обчислень; 

навчити студентів використанню технологiй обчислювального інтелекту для 

вирішення прикладних задач аналiзу та прогнозування стану складних об'єктiв та 

процесiв управлiння та проектування. 

 

 

1.2 Завдання вивчення дисципліни: 

 

Внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні : 

 розуміти проблеми, які виникають під час побудови та при використанні 

сучасних систем штучного інтелекту; 

 ознайомитися з основними принципами обчислювального інтелекту; 

 вивчити основні математичні засоби обчислювального інтелекту. 

 
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 

знати : 

 методи інтелектуальної обробки даних; 
 основні операції та визначення нечіткої логіки; 

 елементи теорії штучних нейро-нечітких мереж; 

 моделi нейроелементiв та їхнi властивостi; 
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 моделi та методи навчання штучних нейро-нечітких мереж; 

 сучаснi програмнi засоби для побудови нечітких моделей; 

 способи видобутку iнформацiї з нейро-нечітких моделей для аналiзу 

складних залежностей; 

 критерiї порiвняння моделей та методiв навчання нейро-нечітких мереж; 

 

вміти: 

 вибирати формальний апарат для подання знань в умовах розробки 

експертних систем, виходячи з особливостей застосувань; 

 аналізувати та застосовувати існуючі, а при необхідності створювати нові, 

засоби реалізації дескриптивних моделей та стратегій і методів виведення для 

нечіткологічних моделей подання знань в умовах автоматизованого або 

неавтоматизованого проектування за допомогою сучасних програмних і технічних 

засобів, використовуючи процедури вибору та проектування; 

 будувати нечітку продукційну модель знань для розв’язання задач з 

області штучного інтелекту за допомогою формальних мов, використовуючи факти 

та правила; 

 здійснювати вибір програмних засобів для створення нечітких баз знань; 

 розробляти нечіткі бази знань за інформацією, отриманою з різноманітних 

джерел або експертів в умовах багатоекспертного середовища за допомогою мов 

подання знань, мов програмування штучного інтелекту, використовуючи методи 

виведення і прийняття рішень з нечіткими та конфліктуючими знаннями, методи 

оптимізації рішень; 

 розробляти нечіткі експертні системи за знаннями експертів предметної 

галузі в умовах слабо структурованих предметних галузей за допомогою оболонок 

експертних систем, використовуючи технології набуття експертних та емпіричних 

знань, методи розпізнавання образів; 

 розробляти засоби набуття знань та механізм пояснень в умовах розробки 

експертних систем та рішення задач з області штучного інтелекту за допомогою 

програмного забезпечення; 
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 розробляти стратегії та методи виведення для нечіткологічних моделей 

подання знань; 

 розробляти, оцінювати та використовувати механізми логічного виведення 

в умовах розробки систем штучного інтелекту; 

 використовувати методи нечіткої логіки для обробки даних; 

 будувати нейро-нечіткі моделі залежностей. 

 застосовувати емпіричні методи та засоби  інженерії програмних засобів 

для створення інтелектуальних систем; 

 порівнювати методи та моделі штучного інтелекту; 

 вирішувати задачі автоматизації підтримки прийняття рішень, 

розпізнавання образів, діагностики, класифікації та аналізу даних; 

 визначати та вимірювати атрибути якості моделей штучного інтелекту та 

програмних засобів, що їх реалізують; 

 використовувати методи ідентифікації та класифікації інформації; 

 ідентифікувати параметри математичної моделі, аналізувати адекватність 

моделі реальному об’єкту або процесу; 

 розробляти розподілені системи штучного інтелекту в умовах обмеження 

ресурсів та необхідності декомпозиції задач обробки інформації; 

 подавати  результати нейрообчислень у графічній та табличнiй формах; 

 аналiзувати результати побудови та використання нечітких моделей. 

 

1.3 Зв’язок iз іншими дисциплінами 

 

Вивчення даної дисципліни базується на знаннях, одержаних при вивченні 

дисциплін "Емпіричні методи програмної інженерії", "Дискретні структури", 

"Інтелектуальний аналіз даних", "Інтелектуальні системи", "Математичні методи 

оптимізації та дослідження операцій". 

Отримані знання будуть використовуватися у дипломному проектуванні. 
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2 ПЕРЕЛІК ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ 

 
 

При вивченні дисципліни студенти повинні опрацьовувати лекційний 

матеріал, самостійно вивчати додаткову літературу, виконувати підготовку до 

лабораторних занять. Поточний та підсумковий контроль здійснюються за 

допомогою усних опитувань на лекціях, проведення модульних письмових 

контрольних робіт, виконання індивідуальних лабораторних завдань за допомогою 

відповідного програмного забезпечення на комп’ютерах, проведення підсумкового 

комплексного контролю за екзаменаційними білетами. 

 
2.1 Основи теорії нечітких множин як базису інтелектуальних 

обчислень 

 

Інженерія знань та нечіткість. Недетермінованість управління виведенням та 

евристичні знання. Багатозначність та методи її усунення. Ненадійні знання та 

виведення. Неповні знання та немонотонна логіка. Нечіткі множини, їхні 

властивості, функції приналежності. Операції над нечіткими множинами. Нечіткі 

відношення та операції над ними. 

 

Лекцій – 8 год. 

Лабораторних робіт – 8 год. 

Самостійна робота –  38 год. 

Література [1, 7–10]. 
 

2.2 Моделі на основі нечіткої логіки 

 

 Нечіткі продукційні правила. Методи побудови нечіткого логічного виведення 

Мамдані та Сугено. Нечітка кластеризація як підхід до подання знань. 

 

Лекцій – 4 год. 
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Лабораторних робіт – 4 год. 

Самостійна робота –  46 год. 

Література [1, 3–5, 8–10]. 

 

2.3 Інтелектуальні обчислення на базі нейро-нечітких мереж 
 
 Структура та елементи нейро-нечітких мереж.. Моделі нейро-нечітких мереж. 

Застосування нейро-нечітких мереж для видобування знань з даних. 

Лекцій – 4 год. 

Лабораторних робіт – 4 год. 

Самостійна робота – 46 год. 

Література [1, 2, 6, 9, 10]. 
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3 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБIТ 
 

Лабораторна робота №1. Нечіткі множини та операції з ними у пакеті 

MATLAB. 

Лабораторна робота № 2. Моделі на базі теорії нечітких множин. 

Лабораторна робота № 3. Побудова нейро-нечітких мереж у пакеті MATLAB. 

 

4 ІНДИВІДУАЛЬНІ СЕМЕСТРОВІ ЗАВДАННЯ 

Для підвищення семестрового рейтингу передбачено підготовку рефератів, 

участь у олімпіадах з програмування, індивідуальна науково-дослідна робота. Мета 

індивідуальних семестрових робіт  полягає в тому, щоб навчати студента самостійно 

опановувати знання та уміння з тематики дисципліни, привчити працювати з 

літературою та технічною документацією з питань програмування. 
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5 РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

 
Мета виконання розрахунково-графічного завдання (РГЗ) – ознайомлення 

студентів із сучасними методами інтелектуальних обчислень. 

Студенти мають за узгодженням з викладачем обрати одну з 

нижченаведених тем РГЗ та відповідно до обраної теми самостійно підібрати 

матеріали, використовуючи рекомендовану літературу з курсу, періодичні 

видання, а також ресурси мережі Інтернет. На основі підібраних матеріалів 

студенти мають стисло викласти суть методів, що вивчаються, виконати їх 

аналіз шляхом порівняння із відомими методами, вивчити програмне 

забезпечення, що реалізує ці методи та ознайомитися з практичними 

застосуваннями методів. Після ознайомлення з методами та програмними 

засобами студенти мають оформити та захистити звіт з РГЗ. 

Перелік прикладів тем РГЗ (студентам за узгодженням з викладачем 

дозволяється пропонувати власні теми для виконання РГЗ). 

1. Функції належності нечітких множин. 

2. Побудова графіків функцій належності у пакеті MATLAB. 

3. Методи нечіткого кластер-аналізу. 

4. Нечіткі продукційні моделі. 

5. Нечіткі числа та операції. 

6. Витяг нечітких продукційних правил з даних. 

7. Класифікація нейро-нечітких мереж. 

8. Порівняльний аналіз чіткої та нечіткої логік. 

9. Порівняльний аналіз нейронних та нейро-нечітких мереж. 

10. Порівняльний аналіз нейронних мереж та систем нечіткого виведення. 

11. Вирішення завдань технічного діагностування на основі нечіткої логіки. 

12. Вирішення завдань медичного діагностування на основі нечіткої логіки. 

13. Побудова розпізнавальних моделей за прецедентами. 

14. Діагностування, кероване даними. 

15. Методи побудови функцій належності. 
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6 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 
 

6.1 Основна література 

1. Субботін С. О.  Подання й обробка знань у системах штучного 
інтелекту та підтримки прийняття рішень : : навчальний посібник / С. О. 
Субботін. – Запорiжжя: ЗНТУ, 2008. –341 с. 

2. Інтелектуальний аналіз даних : навчальний посібник / Олійник А.О., 
Субботін С. О., Олійник О. О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – 271 с. 

6.2 Додаткова література 
 
3. Зайченко Ю.П. Основи проектування інтелектуальних систем. 

Навчальний посібник. – К.: Слово, 2004. – 352 с. 
4. Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2003. – 736 с. 
5. Митюшкин Ю.И., Мокин Б.И., Ротштейн А.П. Soft Computing: 

идентификация закономерностей нечеткими базами знаний. – Винница: УНИВЕРСУМ-
Винница, 2002. – 145 с. 

6. Рідкокаша А.А., Голдер К.К. Основи систем штучного інтелекту. 
Навчальний посібник. – Черкаси: "ВІДЛУННЯ-ПЛЮС", 2002. – 240 с. 

7. Рутковская Д., Пилиньский М., Рутковский Л. Нейронные сети, 
генетические алгоритмы и нечеткие системы: Пер с польск. – М.: Горячая линия - 
Телеком, 2004. – 452 с. 

8. Ярушкина Н.Г. Основы теории нечетких и гибридных систем. – М.: 
Финансы и статистика, 2004. – 320 с. 
 

6.3 Методичні матеріали з дисципліни 
 

9. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 
"Основи обчислювального інтелекту" для студентів спеціальності 8.05010102 
“Інформаційні технології проектування” усіх форм навчання / Уклад.: С.О. 
Субботін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 50 с. 

10. Нечітка логіка та нейро-нечіткі мережі. Методичні вказівки до виконання 
самостійних робіт з дисципліни "Математичні основи представлення знань" для 
студентів спеціальності 8.080403 "Програмне забезпечення автоматизованих 
систем" усіх форм навчання / С.О. Субботін . – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 51 с. 

11. Веб-сайт "Комп'ютерне моделювання та інтелектуальні системи". – 
Метод доступу: http://www.csit.narod.ru. 
 

Навчальну програму складено на основі освітньо-професійної програми 
напряму підготовки 8.05010301 "Програмне забезпечення систем". 

 
Розробник програми   
доцент, к.т.н.         С.О. Субботін 


