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ВСТУП 
 

Дисципліна «Спеціалізовані експертні системи» викладається для 
студентів 5-го курсу напрямів підготовки: 040303 «Системний аналіз», 050101 
«Комп’ютерні науки» спеціальностей: 8.04030302 «Системи і методи прийняття 
рішень», 8.05010105 «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг», 
8.05010101 «Інформаційні управляючі системи і технології». Протягом 
вивчення дисципліни студенти отримують ґрунтовні знання про основні 
поняття та теоретичні положення щодо теорії та практики створення і 
використання експертних систем, направлених на вироблення основних 
стратегій прийняття рішень. Вони мають навчитись використовувати набуті 
знання при розв’язанні задач, які постають при формуванні моделей реальних 
систем у створюваних ними програмних продуктах з використанням сучасних 
інформаціних технологій. 

 
Мета викладання дисципліни: забезпечити умови для освоєння 

студентами методологічних основ створення і використання експертних 
систем, направлених на вироблення основних стратегій прийняття рішень при 
управлінні технічними, організаційно-економічними системами та 
технологічними процесами. 

 
Завдання вивчення дисципліни. Знання та вміння. 
Для досягнення мети курс "Спеціалізовані експертні системи" розв'язує 

такі задачі: сформувати у студентів систематизовані і ґрунтовні знання про 
основні поняття та теоретичні положення щодо теорії та практики створення і 
використання експертних систем, направлених на вироблення основних 
стратегій прийняття рішень. 

Прослухавши курс, студенти повинні 

Знати: 

 положення теорії прийняття рішень; 
 загальну структуру та обов'язкові властивості експертних систем; 
 методи роботи з експертами; 
 методи формалізації інформації, отриманої від експертів; 
 математичні методи, що використовуються в експертних системах для 

оцінювання та прогнозування стану технологічної системи; 
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 структуру та характеристики типової експертної системи  

Вміти: 

 класифікувати умови застосування експертних систем; 
 подавати об’єкти дослідження як систему; 
 визначати концепцію створення експертної системи; 
 працювати з експертами предметної області для отримання необхідних 

знань; 
 використовувати методи формалізації знань; 
 вибирати відповідні моделі даних; 
 вибирати системи програмування для створення експертних систем; 
 створювати бази знань та використовувати їх для вирішення 

різноманітних задач. 
 вибрати методи прийняття рішень; 
 оцінити якість прийнятих рішень; 
 скласти технічне завдання на розробку експертної системи. 

 
Компетенції, які набуває студент при освоєнні дисципліни: здатність 

здійснювати аналіз та вибір методів для розв‘язання конкретної задачі, 
здатність реалізувати алгоритми обраних методів на певній мові 
програмування, здатність використати візуальні засоби для представлення 
результатів розв‘язання задачі. 

 
Міждисциплінарні зв’язки. Перелік дисциплін, засвоєння яких 

студентам необхідно для вивчення даної дисципліни: 
 Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси і математична статистика. 
 Основи програмування та алгоритмічні мови. 
 Системний аналіз та проектування систем обробки інформації. 
 Моделювання систем. 
 Системи штучного інтелекту. 
 Експертні системи. 
 Теорія прийняття рішень. 
 Системи підтримки прийняття рішень. 
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ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  
Основні поняття про спеціалізовані експертні системи 

 
Тема 1. Стан робіт в галузі штучного інтелекту. 

Основні напрями штучного інтелекту. Стан робіт в області експертних систем. 
Стан робіт в області природно-мовних систем. Стан робіт в області нейронних 
мереж. Стан робіт в області підтримки прийняття рішень: сховища даних і 
обробка знань з допомогою методів класифікації, кластеризації, візуалізації, 
нечіткої логіки, статистичних та комбінованих методів. 
 

Тема 2. Вступ до експертних систем. 
Призначення експертних систем. Формальні основи експертних систем. 
Архітектура статичних і динамічних експертних систем. Етапи розробки 
експертних систем. 
 

Тема 3. Класифікація експертних систем та інструментальних засобів. 
Класифікація експертних систем (тип програми, стадія існування, масштаб 
експертних систем, тип проблемного середовища). Класифікація 
інструментальних засобів для розробки експертних систем (рівень мови, 
парадигми програмування, спосіб подання знань, механізми виведення і 
моделювання, засоби придбання знань, технологія розробки, зіставлення 
інструментальних засобів з типами проблемних середовищ). Аналіз стану 
експертних систем та інструментальних засобів (аналіз стану статичних 
експертних систем, аналіз стану динамічних експертних систем 
 

Тема 4. Представлення знань. 
Склад і організація знань в експертних системах (рівні подання і рівні 
детальності, організація знань в робочій пам'яті, організація знань в базі знань). 
Моделі подання знань (логічні моделі подання знань, семантичні моделі, 
фрейми, об'єктно-орієнтований підхід, продукційні моделі і модулі, керовані 
зразками, онтологічний підхід). Практика використання моделей подання знань 
в експертних системах (застосування продукційних правил, використання 
семантичних мереж, використання фреймів, використання керованих зразками 
модулів, використання онтологій, змішані подання). 
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Тема 5. Методи і стратегії пошуку рішень в системах, заснованих на 
знаннях. 
Механізми виведення експертних систем. Стратегії як механізми управління. 
Методи пошуку рішень в експертних системах (пошук рішень в одному 
просторі, пошук в ієрархії просторів, пошук в альтернативних просторах, 
пошук з використанням декількох моделей, вибір методу розв'язання задачі). 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
Проектування спеціалізованих експертних систем 

Тема 6. Основи методології розробки експертних систем. 
Ідентифікація. Концептуалізація. Формалізація (структуризація предметної 
області на основі ієрархії класів, структуризація вихідних даних, 
структуризація виконуваних тверджень бази знань). Виконання. Налагодження 
і тестування (методи тестування експертних систем, механізм інспекції 
експертної системи, застосування архівних даних для формування сценаріїв 
налагодження і тестування динамічних експертних систем). Дослідна 
експлуатація та впровадження. 
 

Тема 7. Нові інформаційні технології, інтегровані з технологією 
експертних систем. 
Об'єктно-орієнтована технологія. Реінжинірінг бізнес-процесів інтелектуальне 
моделювання компаній. Нейромережева технологія. 
 

Тема 8. Інструментальний комплекс для створення експертних систем 
реального часу (на прикладі інтегрованого середовища G2-Gensym Corp). 
База знань (сутності та ієрархія класів, ієрархія модулів і робочих просторів, 
структури даних бази знань). Машина виводу, планувальник і підсистема 
моделювання (машина виводу, планувальник, підсистема моделювання). 
Середовище розробника в системі G2 (природно-мовний текстовий редактор, 
засоби інспекції та налагодження). Інтерфейс із зовнішнім оточенням. 
Приклади проблемно / предметно-орієнтованих середовищ і графічних мов на 
базі G2 (G2 Diagnostic Assistant, Statistical Process Control, Neuron-Line, ReThink, 
Gensym Scheduling Toolkit, Dynamic Scheduling Package, Fault Expert, 
BatchDesign_Kit). 
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СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Тема 

Кількість годин, 
відведених на: 

Л
ек

ці
ї 

П
ра

кт
ич

ні
 за

ня
тт

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ні

 за
ня

тт
я 

С
ам

ос
ті

йн
у 

ро
бо

ту
 

Ін
ди

ві
ду

ал
ьн

у 
ро

бо
ту

 

1 2 3 4 5 6 
Змістовий модуль 1. Основні поняття про спеціалізовані експертні 

системи 
Тема 1. Стан робіт в галузі штучного інтелекту. 4   2 2 

Тема 2. Вступ до експертних систем. 4   2 2 

Тема 3. Класифікація експертних систем та 
інструментальних засобів. 4 

  
2 2 

Тема 4. Представлення знань. 4   2 2 

Тема 5. Методи і стратегії пошуку рішень в 
системах, заснованих на знаннях. 4 

  
2 2 

Змістовий модуль 2. Проектування спеціалізованих експертних систем 
Тема 6. Основи методології розробки експертних 
систем. 2  10 20 20 

Тема 7. Нові інформаційні технології, інтегровані з 
технологією експертних систем. 2 

 
20 40 30 

Тема 8. Інструментальний комплекс для створення 
експертних систем реального часу (на прикладі 
інтегрованого середовища G2-Gensym Corp). 

2 
 

  10 

ВСЬОГО ГОДИН 30  30 60 60 
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ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  
Основні поняття про спеціалізовані експертні системи 

 
Л а б о р а т о р н е   з а н я т т я   №1 

Тема. Побудова експертної системи по вибору якісного товару масового 
вжитку по параметрам, які надано його фірмою виробником на базі навчальної 
оболонки експертних систем LHelper. 
Мета: ознайомитись з програмним засобом та на його базі наповнити базу 
знань по вибраній предметній області, провести тестування експертної системи. 
Форма контролю – захист лабораторної роботи. 

 
Л а б о р а т о р н е   з а н я т т я   №2 

Тема. Побудова експертної системи по визначенню несправності обладнання на 
базі навчальної оболонки експертних систем Anies. 
Мета: ознайомитись з програмним засобом та на його базі наповнити базу 
знань по вибраній предметній області, провести тестування експертної системи. 
Форма контролю – захист лабораторної роботи. 

 
Л а б о р а т о р н е   з а н я т т я   №3 

Тема. Побудова експертної системи класифікації на базі навчальної оболонки 
експертних систем MiniES. 
Мета: ознайомитись з програмним засобом та на його базі наповнити базу знань 
по вибраній предметній області, провести тестування експертної системи. 
Форма контролю – захист лабораторної роботи. 
 

Л а б о р а т о р н е   з а н я т т я   №4 
Тема. Побудова експертної системи по визначенню захворювання за його 
симптомами на базі навчальної оболонки експертних систем Expro. 
Мета: ознайомитись з програмним засобом та на його базі наповнити базу 
знань по вибраній предметній області, провести тестування експертної системи. 
Форма контролю – захист лабораторної роботи. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
Проектування спеціалізованих експертних систем 

Л а б о р а т о р н е   з а н я т т я  №5 
Тема. Побудова експертної системи по оцінці якості програмного забезпечення 
призначеного для вирішення однотипних задач різних виробників на базі 
середовища розробки експертних систем EXSYS CORVID. 
Мета: ознайомитись з програмним засобом та на його базі наповнити базу 
знань по вибраній предметній області, провести тестування експертної системи. 
Форма контролю – захист лабораторної роботи. 
 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
 

Мета та завдання самостійної роботи студентів. Метою самостійної 
роботи є більш глибоке вивчення окремих тем курсу та підготовка до 
виконання лабораторних робіт. 

Форми організації самостійної роботи. Самостійна робота студентів 
здійснюється у груповій та індивідуальній формі. Студенти працюють з 
навчально-методичною та науковою літературою, оволодівають передбаченими 
програмними продуктами. Також самостійна робота передбачає підготовку 
повідомлень та рефератів з окремих аспектів тем, що вивчаються. 
 

1.4.1. Зміст самостійної роботи студентів 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  
Основні поняття про спеціалізовані експертні системи 

 
1. Стан робіт в області експертних систем 
2. Стан робіт в області природно-мовних систем 
3. Стан робіт в області нейронних мереж 
4. Стан робіт в області підтримки прийняття рішень: сховища даних і 

обробка знань з допомогою методів класифікації, кластеризації, 
візуалізації, нечіткої логіки, статистичних та комбінованих методів 

5. Формальні основи експертних систем 
6. Аналіз стану експертних систем та інструментальних засобів 
 аналіз стану статичних експертних систем 
 аналіз стану динамічних експертних систем 
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7. Практика використання моделей подання знань в експертних системах 
 Застосування продукційних правил 
 Використання семантичних мереж 
 Використання фреймів 
 Використання керованих зразками модулів 
 Використання онтологій 
 Змішані подання 
8. Механізми виведення експертних систем 
9. Стратегії як механізми управління 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
Проектування спеціалізованих експертних систем 

 
10. Реінжинірінг бізнес-процесів інтелектуальне моделювання компаній 
11. Нейромережева технологія 
12. Приклади проблемно / предметно-орієнтованих середовищ і графічних мов 

на базі G2 
 

1.4.2. Індивідуальні завдання 
 

Індивідуальні завдання виконуються у вигляді рефератів, творчих 
завдань та реферативно-практичних робіт. Творчі завдання спрямовані на є 
набуття теоретичних та практичних навичок управління інформаційно-
технологічними проектами. Вивчення сучасних методів і засобів управління 
проектами. Завдання на індивідуальну роботу студент отримує у викладача, що 
проводить лабораторні (практичні) заняття. Опрацьовані матеріали в 
подальшому можуть використовуватися у курсових роботах, випускних 
роботах студентів на наступних курсах навчання. 
 
ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ, КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 
Контроль знань, умінь і навичок студентів здійснюється з метою 

встановлення рівня засвоєння студентами теоретичного матеріалу та 
оволодіння практичними навичками, що передбачені навчальною програмою 
дисципліни. 

Контроль знань студентів проводиться в таких формах: 
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1) поточний контроль (на лекціях, на лабораторних заняттях при захисті 
лабораторних робіт, індивідуальних завдань) 

2) модульний контроль (при виконанні контрольних робіт), 
3) підсумковий контроль (залік), 
4) ректорський контроль (комплексна контрольна робота). 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ ЗА СЕМЕСТР 

 

№ Об'єкт контролю 
Кількість 

на 
семестр 

Максимальна 
кількість 
балів за 

одиницю 
об’єкту 

контролю 

Сума 
балів Примітка 

1. Захист лабораторної 
роботи 5 5 25 

Студент отримує 
додатково бали за 
творчий підхід до 
виконання 
завдання, або за 
виконання 
додаткового 
завдання 

2. Модульна 
контрольна робота 2 5 10  

3. 

Індивідуальне 
завдання (реферат, 
підготовка та 
оголошення 
доповіді та інші 
види робіт) 

2 5 10 

 

 

Відповідь при 
усному або 
письмовому 
опитуванні на лекції 

 1 5 

 

4. 

Максимальна 
кількість балів за 
обов’язкові види 
поточного 
контролю 

  50 

 

5. Підсумковий 
контроль (екзамен)   50  

Разом   100  
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Підсумковий контроль, що проводиться наприкінці семестру вивчення 

дисципліни, передбачає проведення екзамену. На ньому проводиться контроль 
теоретичних знань, практичних навичок та компетенцій. На екзамені студент 
може отримати оціку, яка відповідає сумі з попередньо набраних балів та балів 
отриманих на екзамені (максимальна кількість може скласти 100 балів). 

Для студентів для яких згідно навчального плану підсумковий контроль 
передбачений у вигляді заліку всі отримані бали за обов’язкові види поточного 
контролю збільшуються вдвічі (максимальна кількість може скласти 100 балів). 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 
 

Рейтинговий 
показник 

Оцінка  
у національній шкалі Оцінка ECTS 

90 – 100  

Зараховано 

A (відмінно) 
82 – 89  B (добре) 
75 – 81  C (добре) 
68 – 74  D (задовільно) 
60 – 67  E (задовільно) 

35 – 59  

Незараховано 

FX (незадовільно) з 
можливістю повторного 

складання  

1 – 34  
F (незадовільно) з 

обов’язковим повторним 
вивченням 

 
Методи навчання: лекції, на яких застосовується проблемно-

інформаційний метод навчання, навчання на прикладах і прототипах; 
лабораторні заняття, на яких застосовуються активні методи навчання 
(дослідницько-пошуковий метод, особистісно-орієнтовані методики та ін.). 

Методи оцінювання: поточне опитування, опитування при захисті 
лабораторних робіт, захист рефератів, реферативно-практичних робіт та 
індивідуальних творчих завдань, модульної контрольної роботи. 

Методичне забезпечення: 
1. Персональний комп’ютер. 
2. Операційна система Windows XP і подальші версії. 
3. Пакети прикладних програм. 
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