
«ЕКСПЕРТНІ СИСТЕМИ ТА БАЗИ ЗНАНЬ»  

Шифр  та назва спеціальності 124 – Системний аналіз 
Факультет / 
Інститут 

КН – комп’ютерних наук і програмної інженерії 

 
Назва освітньої програми КН-М618 Системний аналіз і управління Кафедра 

Системного аналізу та інформаційно-аналітичних 
технологій 

ВИКЛАДАЧ  

 

Дорофєєв Юрій Іванович, dorofeev@kpi.kharkov.ua 

Доктор технічних наук, доцент, професор кафедри cистемного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій НТУ «ХПІ». Досвід 
роботи – 26 років. Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць. Провідний лектор з дисциплін: «Інтелектуальні інформаційні 
системи», «Експертні системи та бази знань», «Інтелектуальний аналіз даних», «Штучні нейронні мережі» 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Предметом дисципліни є питання, пов’язані з методологією добування, зображення та використання знань, а також принципами 
функціонування і технологією розробки експертних систем  

Мета та цілі 
Метою викладання дисципліни є формування у студентів професійних компетенцій в області проектування, розробки та застосування 
експертних систем; отримання теоретичних знань та навичок використання методів структурування та формалізації знань  

Формат Лекції, лабораторні заняття, консультації. Підсумковий контроль - іспит 

Результати навчання 
Студенти повинні знати основні поняття експертних систем, основні засоби проектування та розробки баз знань для експертних систем, 
способи реалізації логічного виведення та пояснення прийнятого рішення. Володіти навичками створення експертних систем для 
вирішення прикладних задач. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 135 год.: лекції – 32 год., лабораторні заняття – 32 год., самостійна робота – 71 год. 

Пререквізити «Моделювання систем», «Алгоритмічні мови та програмування», «Інтелектуальні інформаційні системи» 

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з 
навчальною та додатковою літературою. При пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. Пропущені лабораторні 
заняття відпрацьовуються самостійно при наявності допуску викладача. Без особистої присутності студента підсумковий контроль не 
проводиться. 



СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  

Тема 1 
Стисла історія виникнення експертних систем (ЕС).  
Продукційна модель Ньюелла.  
Поняття про інженерію знань. 

Лабораторна 
робота 1 

Розробка елементів 
експертної системи 
продукційного типу, яка 
реалізує логічне 
виведення прямого 
типу 
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Знайомство з DENDRAL – ЕС для 
визначення молекулярної структури 
хімічних з’єднань 

 

Тема 2 

Поняття про системи, засновані на знаннях. 
Зображення знань за допомогою фреймів.  
Зображення знань семантичними мережами. 

Знайомство з MYCIN – ЕС для 
діагностики та спостереження за станом 
хворого при бактеріальних інфекціях 

Зображення знань засобами логіки першого порядку. 
Продукційна модель зображення знань.  
Переваги та недоліки моделей зображення знань. 

Знайомство з XCON – ЕС, яка складає 
конфігурації комп’ютерних систем 

 

 

 

 

Тема 3 

Поняття про експертні системи.  
Загальна класифікація ЕС.  
Структурна схема ЕС продукційного типу.   
Принципи функціонування ЕС. 

Лабораторна 
робота 2 

Розробка елементів 
експертної системи 
продукційного типу, яка 
реалізує логічне 
виведення зворотного 
типу 

Знайомство з текстологією. 
Текстологічні методи придбання знань 

База знань ЕС. Концептуальні та технологічні відзнаки 
бази знань та бази даних.  
Функції редактора бази знань.  
Робоча пам’ять ЕС. Методика візуального проектування баз 

знань Поняття про механізм логічного виведення ЕС 
продукційного типу.  
Цикл роботи механізму логічного виведення.  
RETE алгоритм зіставлення зі зразком. 

Поняття про підсистему пояснення ЕС.  
Принципи реалізації пояснень в ЕС продукційного 
типу.  

Лабораторна 
робота 3 

Побудова механізму 
логічного виведення, 
який автоматично 
змінює напрямок 
пошуку 

Поняття про Workbench-системи 
Поняття про підсистему придбання знань ЕС. 
Еволюція автоматизованих систем придбання знань. 

Тема 4 
Вибір стратегії керування виведенням ЕС. 
Логічне виведення прямого та зворотного типу. 
Метод логічного виведення за аналогією. 
Метод абдукції. 

Знайомство з CLIPS – оболонкою для 
побудови ЕС 

 

 

Тема 5 

Методи підвищення ефективності виведення ЕС.  
Застосування методу умовної ймовірності.  
Застосування коефіцієнтів впевненості. 

Лабораторна 
робота 4 

Розробка механізму 
обчислення 
коефіцієнтів 
впевненості для 
експертної системи 
прямого виведення 

Використання метазнань та метаправил 
в експертних системах продукційного 
типу 

Основи теорії нечіткої логіки.  
Лінгвістичні та нечіткі змінні.  
Функції приналежності нечітких змінних.  
Нечіткі логічні операції. 

Принципи функціонування нечітких експертних 
систем. Етапи нечіткого виведення. 



 

Тема 6 

Технології інженерії знань.  
Джерела знань.  
Класифікація методів придбання знань. 

Лабораторна 
робота 5 

Підвищення 
ефективності механізму 
логічного виведення 
зворотного типу за 
допомогою методики 
умовної ймовірності 
Байєса 

Застосування методів психометрії при 
побудові баз знань експертних систем 

Побудова індивідуальної моделі зображення знань.  
Метод репертуарних грат. 
Алгоритм структурування знань. 

 

Тема 7 

Технологія розробки ЕС. Етапи розробки ЕС. 
Вибір інструментального засобу розробки ЕС. 
Тестування та оцінювання ЕС. 

Критерії доцільності розробки ЕС. Особливості ЕС. 
Переваги та обмеження ЕС порівняльно з людиною-
експертом. Сучасний рівень та напрямки розвитку ЕС. 
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1. Джарратано Дж., Райли Г. Экспертные системы: принципы разработки и 
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6. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Експертні системи 
та бази знань" для студентів спеціальностей 7.080202 "Прикладна 
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Д.А. Поспелова  - М.: Радио и связь, 1990 – 304 с. 
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и статистика, 1990. - 320 с. 

3. Попов Э.В., Фоминых И.Б., Кисель Е.Б., Шапот М.Д. Статические и динамические 
экспертные системы. - М.: Финансы и статистика, 1996. – 320 с. 

4. Гаврилова Т.А., Червинская К.Р. Извлечение и структурирование знаний для 
экспертных систем. - М. : Радио и связь, 1992. – 200 с. 

5. Приобретение знаний : Пер. с япон. / под ред. С. Осуга, Ю. Саэки.-  М. : Мир, 
1990. – 304 с.  

6. Достоверный и правдоподобный вывод в интеллектуальных системах / Под 
ред. В.Н. Вагина, Д.А. Поспелова. – 2-е изд. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2008 – 712 с. 

ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ІСПИТУ  

Призначення та загальна класифікація експертних систем. Склад та принципи функціонування експертних систем продукційного типу. Призначення та 
особливості баз знань. Цикл роботи механізму логічного виведення експертних систем. Принципи реалізації підсистеми пояснення. Типи архітектури та 
стратегії керування виведенням експертних систем. Методи підвищення ефективності виведення експертних систем. Принципи побудови нечітких 
експертних систем та етапи нечіткого виведення. Методи придбання знань та алгоритм структурування знань. Інструментальні засоби та етапи розробки 
експертної систем. Риси сучасних архітектур та напрямки подальшого розвитку експертних систем. 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Мультимедійний комп’ютерний клас; Windows 10 Education (Academic Open License); відкрите програмне забезпечення Visual Studio 2017 



СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS 

Оцінка за національною 
шкалою 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
• лабораторні роботи: 20% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 20% семестрової оцінки; 
• іспит: 60% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності 
конфлікту доводитися до співробітників деканату. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 


