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Реферат

     Обсяг роботи складає 80 сторінок, 37 рисунки, 18 використаних джерел,
1 додаток.
     Метою роботи є вирішення задач керування в умовах невизначеності та
нестаціонарності керованих об’єктів та процесів на основі образу задачі
методами та засобами штучного інтелекту
     Виконано аналіз проблем керування в ергатичних системах та аналіз
предметної дії людини-оператора. Проаналізовано можливості локальних
моделей методами та засобами ШІ для вирішення задач керування. На основі
проведеного аналізу було визначено, що можливості локальних моделей є
точною тільки в заданих умовах на відміну від людини.
    Розроблено програмне  забезпечення  в середовищі  Python для  моделювання 
образу задачі керування використавши напрацювання психологів, як основу для 
моделювання предметної дії засобами штучного інтелекту. Під час розробки було 
використана лінійна нейронна мережа з 7 шарами по 50 нейронів в кожному.

ПРЕДМЕТНА ДІЯ, ОБРАЗ ЗАДАЧ, ЗАДАЧІ КЕРУВАННЯ, PYTHON,
ЛОКАЛЬНА МОДЕЛЬ, НЕЙРОННА МЕРЕЖА, ШІ

Abstract
  
    The volume of work is 80 pages, 37 drawings, 18 sources used, 1 appendix.
   The purpose of the work is to solve the problems of control in the conditions
of uncertainty and non-stationarity of the managed objects and processes based on
the image of the problem by methods and means of artificial intelligence
    The analysis of control problems in ergatic systems and the analysis of the
subjective action of the human operator were performed. Possibilities of local
models by AI methods and tools for solving control problems are analyzed. Based
on the analysis, it was determined that the capabilities of local models are only
accurate under given conditions unlike humans.
    Python software has been developed to simulate the image of a control
problem, using the expertise of psychologists as a basis for modeling artificial
intelligence. During the development, a linear neural network with 7 layers of 50
neurons each was used.
  
SUBJECT ACTION, TASK IMAGE, CONTROL PROBLEMS, PYTHON,
LOCAL MODEL, NEURAL NETWORK, АI


